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If an opinion is narrow minded or unperceptive or dishon-

est or authoritarian, it will trivialize the experience of those 

it talks about, and it will trivialize the law too. If it is open 

and generous, full of excitement at the importance it gives 

to the events and people it speaks of, and to its own treat-

ment of them as well, it will dignify the experience of 

those it talks of, and in so doing it will dignify the law it-

self. It may even be touched with nobility. 

 

- James Boyd White, 1995, p. 1369.   



 

 

RESUMO EM PORTUGUÊS 

 

KLAFKE, Guilherme Forma. Continuidade e mudanças no atual modelo de acórdãos do 

STF: A prática, as razões para sua manutenção e caminhos para aperfeiçoamento. 2019. 349f. 

Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Esta tese se insere no debate sobre o processo decisório do Supremo Tribunal Federal. Ela se 

opõe ao argumento de que o modelo de elaboração e de estrutura formal de acórdãos (agregativo 

ou seriatim) se manteve até hoje por inércia e pela falta de reflexão dos ministros. Essa afirma-

ção sobre o papel da tradição tem o efeito negativo de apresentar a atual prática do Tribunal 

como irracional e ilegítima. O objetivo do trabalho é construir o adversário dessa crítica por 

meio, primeiro, de uma análise histórica das instituições formais e informais que incidem sobre 

o processo decisório e, segundo, de uma análise documental de acórdãos de recursos extraordi-

nários publicados entre 1978 e 1982, 2005 e 2009 e 2015 e 2019. Nessa pesquisa foi possível 

identificar três justificativas oferecidas como razões para as continuidades e mudanças da reda-

ção de acórdãos no STF: a) a produtividade, que orientou mudanças no processo de redação dos 

acórdãos e no produto em si com vistas a sanar a “crise do Supremo”; b) a publicidade, que 

condicionou a estrutura do acórdão com vistas a dar transparência ao processo decisório do 

Tribunal; e c) a deliberação, que também enxergava no modelo uma maneira de conferir maior 

dinamismo aos debates e aumentar a qualidade dos julgamentos. Sob uma perspectiva neoinsti-

tucionalista histórica, que procura identificar os conflitos de interesse que mantêm e mudam 

instituições, a narrativa e os documentos revelam que a justificativa da produtividade se tornou 

hegemônica. Os resultados da tese são contribuições teóricas que refinam a imagem de “onze 

ilhas” e da tradição aplicada aos acórdãos, ao lado de contribuições práticas que podem promo-

ver os fins que sustentam as três justificativas apresentadas, como a reestruturação dos docu-

mentos e das competências da burocracia no órgão. 

 

Palavras-chave: redação de acórdãos; deliberação; “onze ilhas”; processo decisório; Supremo 

Tribunal Federal.  



 

 

ABSTRACT 

 

KLAFKE, Guilherme Forma. Continuity and changes in the formal style of judgments in 

Brazilian Supreme Court: The practice, reasons for its endurance and ways of improving it. 

2019. 349Z. Doctorate – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

This doctoral thesis contributes to the debate on the decision-making process of the Bra-

zilian Supreme Court (Supremo Tribunal Federal - STF). It opposes to the argument that the 

process of elaboration and the formal style of the Court decision (aggregative or seriatim) have 

lasted due to inertia and lack of reflection of the judges. The claim about tradition has a negative 

side effect of presenting the current practice of the Court as irrational and illegitimate. The pur-

pose of this research is to contest this critic through, first, a historical analysis of formal and 

informal institutions responsible for the decision-making process and, second, a documental 

analysis of Extraordinary Appeal published between 1978 and 1982, 2005 and 2009 and 2015 

and 2019. It was possible to identify three justifications for the continuities and changes in the 

writing process of the judgments in STF: a) the productivity, which guided changes in activity 

and product in view of healing the "crisis of the Supreme Court"; (b) the publicity, which con-

ditioned the product in order to give transparency to the decision-making process of the Court; 

and c) the deliberation, which presupposes that this model elevates dynamism to the debates and 

increases the quality of judgments. From a historical neoinstitutionalist perspective that tries to 

identify the conflicts of interest that maintain and change institutions, the narrative and the doc-

uments reveal that the productivity justificative has become hegemonic, overlapping the oth-

ers. As result of the work, it presents theoretical contributions to the “eleven islands” metaphor, 

as well as practical contributions that fosters the three justifications presented, like a restruction 

that includes documents and bureaucracy's competencies in the Court. 

 

Keywords: Brazilian Supreme Court; decision-making process; deliberation; “eleven islands”; 

formal style of judgments; opinion drafting. 

  



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

KLAFKE, Guilherme Forma. Kontinuität und Veränderungen in der Abfassung der Urteile 

des Obersten Brasilianischen Bundesgerichtshofs: die Praxis, die Rechtfertigung für ihre 

Kontinuität und einige Verbesserungsmöglichkeiten. 2019. 349p. Doktorat – Rechtshochschule, 

São Paulo Universität, São Paulo, 2019. 

 

Diese Doktorarbeit ist Teil der allgemeinen Debatte über den Entscheidungsprozess des 

Obersten Brasilianischen Bundesgerichtshofs (Supremo Tribunal Federal - STF). Sie widerspricht der 

Annahme, dass das Modell der Ausarbeitung und der formalen Struktur von Urteilen („Seriatim“ oder 

„Aggregat“) aufgrund der Trägheit und mangelnden Reflexion von Richter bis heute Bestand habe. 

Schließlich hat diese Annahme hinsichtlich der Rolle der Tradition den negativen Nebeneffekt, dass sie 

die derzeitige Praxis des Gerichtshofs als irrational und unrechtmäßig darstellt. Um eine Antwort auf 

diese Kritik zu machen, wird zunächst eine historische Analyse der formellen und informellen 

Institutionen vorgenommen werden, welche den Entscheidungsprozess beeinflussen. In einem zweiten 

Schritt wird eine Dokumentenanalyse der Gerichtsurteile zur konkreten Normenkontrolle in den 

Zeiträumen von 1978 bis 1982, von 2005 bis 2009 und von 2015 bis 2019 erfolgen. Es konnten drei 

Rechtfertigungen für die Kontinuität und die Veränderungen in der Abfassung der Urteile des Gerichts 

ermittelt werden: a) die Produktivität, die Veränderungen in der Abfassung der Urteile und in der 

Struktur der Urteile vorgenommen hat, um die „Krise des STFs“ zu heilen, b) die Bekanntmachung, um 

den Entscheidungsprozess des Bundesgerichts transparent zu machen; und c) die Entscheidung, die im 

Modell die Chance sieht, Debatten eine größere Dynamik zu verleihen und die Qualität der Urteile zu 

verbessern. Aus einer neo–institutionalistischen und historischen Perspektive, die die Interessenkonflikte 

zu identifizieren sucht, die Institutionen aufrechterhalten und verändern, zeigen eine Diskurs– und 

Dokumentenanalyse, dass die Rechtfertigung der Produktivität die weiteren genannten 

Rechtfertigungsansätze dominiert. Als Ergebnis dieser Arbeit werden theoretische Beiträge präsentiert, 

die die Metapher der "elf Inseln" überdenken, indem diese auf Gerichtsurteile angewandt werden. Sie 

machen so praktische Vorschläge zur Förderung der drei Rechtfertigungsgründe, wie beispielsweise die 

Umstrukturierung der Dokumente und der bürokratischen Kompetenzen des Obersten Brasilianischen 

Bundesgerichtshofs. 

Schlüsselwörter: Urteilsabfassung; Beschluss/Entscheidung; "Elf Inseln"; Entscheidungsprozess; 

Oberster Brasilianischer Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal).  
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1 INTRODUÇÃO 

O modo como o Supremo Tribunal Federal (STF) decide vem recebendo críticas simbo-

lizadas pela metáfora das “onze ilhas” e pela ideia de que a “supremocracia” se tornou “minis-

trocracia”. Há pelo menos dez anos essa representação da Corte ataca diferentes momentos do 

seu processo de tomada de decisões, questionando não apenas uma cultura individualista que 

comprometeria a ação e a percepção do órgão como um ente coletivo, mas também arranjos 

institucionais que favoreceriam a fragmentação e o isolamento de seus membros no momento 

de decidir.  

Em uma primeira aproximação, os autores que enfatizam esses problemas indicam ma-

nifestações desse fenômeno em vários comportamentos, especialmente na falta de disposição 

dos ministros para o diálogo e para a troca sincera de argumentos em busca de uma decisão 

melhor. Os principais reflexos dessa atitude seriam a superficialidade das discussões em Plená-

rio, que se resumem a uma série de longas exposições de votos, e a ausência de um posiciona-

mento verdadeiramente institucional em um acórdão claro e construído por todos. A percepção 

de que o Supremo seria formado por onze membros que não se comunicam seria estimulada 

pela forma como eles decidem e apresentam suas decisões ao público. 

Esta tese surge de um incômodo com essa crítica “deliberativista” representada pela me-

táfora das “onze ilhas”. Ele não se dirige contra o seu aspecto normativo, que consiste na ideia 

de que tribunais constitucionais devem deliberar melhor – “deliberar” no sentido de troca de 

argumentos entre seus membros com vistas a uma decisão mais acertada – para aumentar sua 

legitimidade perante os outros Poderes e os cidadãos em geral. Esse pensamento de que a juris-

dição constitucional se torna mais legítima quanto mais os juízes deliberam pode ser contestado 

tanto descritivamente – é assim que ela realmente se legitima? –, quanto normativamente – é 

assim que ela deve se legitimar? Contudo, não desejo seguir por essa linha.1 

                                                 

1 Para uma defesa dessa posição normativa, cf. MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013; SILVA, 2013. 
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A inquietação emerge do peso que os principais autores brasileiros sobre o tema atribuem 

à falta de reflexão crítica e à força da tradição no STF. A própria ideia de que a deliberação leva 

a resultados melhores parte de uma longa linhagem de pensamento que enxerga na racionalidade 

dos atores a chave para explicar e justificar comportamentos. O diagnóstico das “onze ilhas” é 

acompanhado da pressuposição de que uma prática antideliberativa se mantém de maneira irre-

fletida, irracional, automática, tradicional. É coerente com essa posição a busca pela conscien-

tização dos atores a respeito dos problemas da prática. Mais do que mudanças institucionais, a 

crítica busca uma mudança cultural e de mentalidade na Corte. 

A dificuldade com essa assunção é que a própria prática do STF é negligenciada. Se, 

como o argumento faz crer, o Tribunal mantém a sua forma de decidir em razão da tradição, e 

se os pesquisadores não exploram mais a fundo a prática para saber se não existem razões mais 

fundamentais para que ela perdure, a crítica das “onze ilhas” não encontra um adversário estru-

turado que a enfrente. Por mais importante que possa ser a tradição, parece fácil questionar um 

procedimento que, diante de tantos problemas, somente se sustenta nesse pilar. 

Nossa proposta é construir um adversário para a imagem de que a Corte sempre decidiu 

assim. Como dito, não se trata de um adversário normativo – uma visão concorrente de como a 

jurisdição constitucional deve se legitimar e se deliberar melhor é a chave para isso. O que se 

pretende é, de um lado, aprofundar a prática do Tribunal para entender a sua fragmentação, e, 

de outro, mostrar que há razões que sustentam o modo como os ministros decidem e que agiram 

e continuam a agir como uma força contrária a mudanças. Espera-se que essa articulação seja 

capaz de levar a discussão para um outro patamar, não apenas descritivo, mas também norma-

tivo. A crítica deliberativista, simbolizada pela metáfora das “onze ilhas”, deverá poder, nesse 

segundo momento, responder descritivamente e normativamente a esse adversário. 

Qual seria esse oponente e como construi-lo? Para responder a essa questão, restringimos 

a discussão a uma parte da crítica das “onze ilhas”: a construção e a apresentação de acórdãos 

não deliberativos. Nossa proposta parte da observação da prática histórica do Tribunal para ten-

tar compreender o seu sentido e quais razões justificam e foram usadas para justificar o seu 

formato atual. Contra os ataques de que as decisões do STF são um “somatório de onze votos”, 

esperamos entender de onde veio o modelo e como é possível sustentar a sua manutenção. 
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Nessa linha, a literatura já oferece uma série de hipóteses de justificativas da prática.2 

Um modelo de agregação (somatória) de votos poderia ser justificado com base: a) na grande 

carga de trabalho do Tribunal, que o teria conduzido a eliminar etapas do processo de elaboração 

de acórdãos e modificar regras para agilizar a elaboração dos documentos em detrimento de 

interações coletivas; b) na ausência de uma cultura de respeito a precedentes ou, numa versão 

mais fraca, à importância atribuída aos precedentes individuais em detrimento dos coletivos; c) 

na manutenção do papel de Corte recursal e suas implicações para os acórdãos; d) na manuten-

ção de uma ideia de legitimação do Tribunal que não contribuiu para a mudança; e) na visão 

sobre os destinatários dos acórdãos; f) na busca por favorecer a autoridade individual em detri-

mento da autoridade institucional, por meio do destaque aos julgadores e não ao órgão julgador. 

Nossa pesquisa também permite refinar a aplicação da metáfora das “onze ilhas” para o 

processo decisório do STF. No tocante ao processo de elaboração do texto, a imagem compete 

com a visão do Tribunal como “onze fábricas” e ao fato de que cada gabinete deve dar conta de 

produzir um conjunto de textos escritos em série. No tocante à estrutura do documento, a metá-

fora fornece uma representação incompleta da natureza das partes que compõem o acórdão e 

das suas diferentes funções. Nenhum dos diagnósticos é propriamente novo, como se verá, mas 

a apresentação deles como um adversário articulado e justificado é o que confere a originalidade 

e a contribuição teórica e prática da tese.  

Ao final da pesquisa, identifica-se que o modelo agregativo de acórdãos se sustentou a 

partir de três justificativas: a) a produtividade; b) a publicidade; e c) a o potencial deliberativo. 

A evolução histórica do procedimento, no entanto, demonstra a hegemonia da justificativa da 

produtividade sobre as demais, especialmente a do potencial deliberativo do procedimento, que 

é sobrepujada por uma lógica de eficiência, eficácia e celeridade burocrática. Especificamente, 

a produtividade é o principal pilar das “onze fábricas”, enquanto a publicidade é o principal pilar 

da estrutura dos acórdãos. Residualmente, encontramos razões provenientes de visões de legiti-

midade da jurisdição constitucional e da mudança da posição institucional da Corte. 

                                                 

2 Em geral, as hipóteses seguem argumentos sobre vantagens e desvantagens do modelo agregativo de decisões. 

Para um panorama, cf. KOATZ, 2015, p. 69–72, 82; VALE, 2015, p. 116–125.  
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Esta tese se estrutura em quatro capítulos, além desta introdução. No Capítulo 2, apre-

sentamos o contexto teórico e fático em que se insere o trabalho. A seção situa nosso argumento 

no debate, apresentando as críticas ao processo decisório do STF e a aceitação da tradição como 

fator para a manutenção de práticas inadequadas. Em seguida, detalha a proposta de construção 

de um adversário para ela, identificando a carência dessa construção na atual comunidade aca-

dêmica. Finalmente, ela assenta as premissas metodológicas de nosso pensamento, argumen-

tando em favor do abandono de uma abordagem típica do “velho institucionalismo”, que exa-

mina as práticas a partir das normas jurídicas positivadas (instituições formais), para um “novo 

institucionalismo”, que inclui regras informais, rotinas e, para alguns autores, aspectos culturais. 

O Capítulo 3 tem por objetivo apresentar a primeira etapa do nosso raciocínio: uma des-

crição da prática e a atribuição de um sentido para ela. Por meio de uma reconstrução histórica 

dos procedimentos de construção das decisões e da forma de apresentação dos acórdãos, argu-

mentamos que o momento de redação dos julgados se caracteriza por ser subsidiário e depen-

dente do momento de decisão em sessão plenária. A trajetória dos procedimentos é marcada 

pela supressão de etapas no processo e por um movimento de burocratização da atividade, cada 

vez mais delegada para a burocracia auxiliar do Tribunal. Os acórdãos, por sua vez, se notabili-

zam por reproduzir a dinâmica decisória no Plenário. 

O Capítulo 4 procede à segunda etapa do nosso raciocínio: a identificação de justificati-

vas que sustentam a prática e sua análise. Ele apresenta as três razões que sustentaram o modelo 

atual de elaboração e apresentação dos acórdãos no STF. Em primeiro lugar, o eixo da produti-

vidade, resultante do permanente diagnóstico de crise do Tribunal e da visão de que a adaptação 

dos métodos de trabalho poderia ser uma solução para ela. Em segundo lugar, o eixo da publi-

cidade e transparência, resultante da visão, reforçada pela Constituição de 1988, de que a cons-

trução e a apresentação da decisão coletiva deve se dar publicamente. Finalmente, o eixo do 

potencial deliberativo, resultante da expectativa de que o modelo promoveria mais discussões 

entre os ministros e, consequentemente, melhoraria a qualidade das decisões. A seção termina 

com o argumento de que a primeira razão se tornou hegemônica sobre as demais, não apenas 

orientando a trajetória de desenvolvimento da prática, mas também oferecendo uma resistência 

a possíveis caminhos alternativos. 
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O Capítulo 5 apresenta as contribuições teóricas e práticas dessas construções. Teorica-

mente, argumentamos que eles são importantes para situar o modelo do STF em relação à lite-

ratura estrangeira, aprofundar o debate em torno das “onze ilhas” e acrescentar um elemento à 

discussão sobre legitimidade da jurisdição constitucional brasileira. Pragmaticamente, argumen-

tamos que, conquanto a literatura enfoque soluções para o eixo deliberação, seria possível pensar 

em mudanças que aprofundassem a trajetória da prática em qualquer uma das três vertentes 

(produtividade, publicidade e deliberação). Isso parte de uma ideia de função do acórdão que 

não parece definida na prática do STF, mas que deverá ser fixada nos próximos anos por conta 

de pressões internas e externas. 

Em conclusão, esperamos que a montagem dessa narrativa histórica, ao menos no debate 

sobre construção e apresentação dos acórdãos, signifique uma etapa importante na discussão 

sobre processo decisório do Supremo, permitindo questionamentos mais relevantes sobre a des-

crição que fazemos da prática e do que almejamos para o Tribunal, quais valores perseguimos 

e como vemos seu papel institucional.  
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2 PREMISSAS INICIAIS: CONTEXTO E PROPOSTA DA TESE 

Esta tese enfoca o processo decisório no Supremo Tribunal Federal. Processo decisório 

não é apenas o conjunto de operações mentais que levam alguém a tomar uma decisão – em 

outras palavras, a escolher determinado curso de ação –, mas também o conjunto de atos e pro-

cedimentos que as concretizam. No âmbito de uma organização formada por membros que de-

vem agir em conjunto, como um tribunal, o processo é mais complexo, porque exige a transfor-

mação de decisões individuais dos membros em uma decisão individual atribuível à coletivi-

dade. Existe um problema de agenciamento coletivo: as razões individuais para agir devem ser 

transformadas em razões do grupo para agir.3 Como cabe ao corpo coletivo ordenar que os des-

tinatários façam ou deixem de fazer algo, as decisões dos magistrados A ou B devem se tornar 

a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas essa transformação não é nada trivial, principal-

mente quando as pessoas divergem entre si. Mas também há um problema de se apresentar como 

ente coletivo (questão da entitatividade), visto que essas justificativas formarão um “compro-

misso” do órgão para casos futuros (ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2016b, p. 273). 

O tema do processo decisório não remonta apenas a uma discussão teórica, mas a uma 

observação da realidade também. Entendido como um conjunto de atos e procedimentos execu-

tados individual e coletivamente pelos magistrados, o processo decisório nos tribunais comporta 

um conjunto de ações tão diferentes quanto estudos e conversas com assessores, pedidos de 

informação, realização de audiências públicas, troca de argumentos entre seus integrantes, ela-

boração e apresentação da decisão final, dentre outros. Tudo isso contribui para que os juízes 

ponderem seu curso de ação – decidir que o réu faça ou deixe de fazer algo, por exemplo – e, 

posteriormente, sejam capazes de indicar um conjunto de razões comuns ao grupo enquanto 

coletividade e que justificam a ação do colegiado. 

                                                 

3 Cf. ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2016b, p. 274–275. “Cortes são grupos também; são órgãos formados por magis-

trados dispostos a produzir coletivamente decisões judiciais. Como a autoria dessas decisões é atribuível à corte, e 

não às figuras personalizadas de seus membros, seu processo decisório é um exemplo de agenciamento de grupo.” 

(ALMEIDA, 2016, p. 48). 
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Para facilitar o estudo do processo, é possível dividi-lo em etapas: as fases pré-decisória, 

decisória e pós-decisória.4 A referência é a tomada de decisão coletiva. A diferenciação toma 

emprestada a categorização feita por C. Mendes (2013, p. 105) em fases deliberativas, mas a 

ampliando para abranger outros tipos de tomada de decisão que não apenas por deliberação, 

entendida como troca de argumentos com vistas à busca de um consenso.5 De outra sorte, como 

alerta o autor, esse é apenas um expediente analítico que simplifica uma realidade muito mais 

complexa, de modo que os momentos formais não excluem a possibilidade de que as etapas 

sejam menos discerníveis na realidade (MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013, p. 106) – é o 

caso da realização de reuniões prévias ou da discussão sobre o que constará no conteúdo do 

acórdão durante uma sessão de julgamento. 

A fase pré-decisória engloba todos os atos e procedimentos que antecedem e preparam 

a tomada de uma decisão institucional. É nela que ocorrem a formação de convicções individuais 

e a interação mais intensa entre as partes processuais, os atores sociais (sociedade civil, amigos, 

família) e os magistrados. Há uma série de atos para obtenção de informações, mas também há 

a ponderação íntima dos ministros e trocas com assessores e outros Gabinetes. No STF, começa 

oficialmente com o ajuizamento de uma ação ou a impetração de um recurso, se desenvolve por 

meio da participação de diversos atores, como a burocracia da Corte e outros órgãos (Procura-

doria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, amici curiae, etc.), e prossegue com a 

circulação do relatório e de eventuais minutas de votos. Uma peculiaridade brasileira é o pro-

cesso de delegação de competências aos relatores e à Presidência do Tribunal, que possibilitam 

a um único julgador decidir em nome da instituição, finalizando o processo antes de um pro-

nunciamento do colegiado.6 No fluxo normal, porém, a fase pré-decisória termina com a defi-

nição da pauta e com a chamada do processo na sessão de julgamento em Plenário.  

                                                 

4 Também mencionando “momentos deliberativos”, cf. VALE, 2015, p. 158. Para uma visão das fases, cf. dentre 

outros MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013; NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015; 

VALE, 2015. 
5 Cf. MENDES, CONRADO HÜBNER, 2011a, p. 344, 2013, p. 65 (distinguindo consenso, barganha, compromis-

sos e votação - por maioria simples, maioria qualificada, unanimidade); VALE, 2015, p. 353–354 (diferenciando 

deliberação, negociação e barganha); SILVA, 2013, p. 565 (distinguindo entre deliberação, barganha e votação); 

VIEIRA, JOSÉ RIBAS; ANDRADE, 2016 (distinguindo deliberação e barganha). 
6 Sobre o processo de delegação de competências no STF, cf. NASCIMENTO, 2017, especialmente cap. 4. 
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A segunda fase (decisória) é o momento da tomada da decisão coletiva propriamente 

dita. Nela os julgadores expõem suas razões individuais e procuram transformá-las em razões 

coletivas para uma ação conjunta, que pode ser definida por meio de mecanismos de decisão 

coletiva que prescindem dessa justificação, como a votação (“decidimos assim porque a maioria 

decidiu com base em x e y”), ou por mecanismos que pressupõem a troca de razões, como a 

deliberação (“decidimos assim porque concordamos com base em x e y”). Essa fase se desen-

volve principalmente por meio de reuniões de deliberação e votação (secretas ou abertas). No 

STF, a etapa se concentra na sessão (ou nas sessões) de julgamento, ocasião na qual os ministros 

apresentam seus votos e debatem entre si as questões fáticas e jurídicas do processo. Esse mo-

mento pode levar dois minutos e resolver de uma só vez dezenas de ações (julgamento em lista) 

ou se arrastar por anos (com pedidos de vista, por exemplo).7 

Finalmente, a fase pós-decisória é o momento posterior à tomada da decisão pelos mi-

nistros. Nessa etapa há a construção e a apresentação do documento escrito que concretizará 

oficialmente a determinação do Tribunal aos seus destinatários e suas justificativas legais. Ela 

pode ser subdividida em pelo menos três momentos: a elaboração do acórdão, a apresentação 

do documento ao público e o recebimento da decisão pelo público.  

A elaboração do acórdão começa logo após a tomada de decisão pelos juízes. O direito 

comparado revela uma diversidade de procedimentos que regem essa atividade. Nos EUA, ela 

é feita de maneira essencialmente escrita, por meio da indicação de um redator da opinião da 

Corte e de uma intensa troca de minutas.8 Durante esse período, é possível até mesmo que o 

placar da deliberação se altere. No Brasil, ao contrário, ela é eminentemente solitária, uma vez 

que cada ministro trabalha em seu gabinete para produzir seu voto. As opiniões são agregadas 

no documento final que é disponibilizado ao público. 

A comunicação com o público consiste no momento de disponibilização e publicação do 

acórdão. A forma escrita é a maneira mais importante pela qual o Tribunal se comunica com a 

sociedade e os cidadãos (FALCÃO, JOAQUIM; OLIVEIRA, 2013, p. 434). Aspectos relevantes 

                                                 

7 Sobre o julgamento em bloco e sua origem, cf. FONTAINHA et al., 2015, p. 238. 
8 Para um panorama do processo de elaboração das decisões da Suprema Corte, cf. BAUM, 1987, p. 179–186; 

MALTZMAN; SPRIGGS; WAHLBECK, 2000, p. 6–10.  
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desse momento são os meios de comunicação oficiais e extraoficiais utilizados e a possibilidade 

de que a opinião do Tribunal seja apresentada em outros formatos, como sínteses e resumos 

(informativos, comunicados de imprensa etc.). Há uma série de discussões pertinentes a esta 

subetapa, desde os direitos autorais das publicações privadas que reproduzem as decisões9 até a 

divulgação antecipada de votos ou partes da decisão para o público.10  

Finalmente, o recebimento da decisão pelo público envolve não apenas a reação das par-

tes envolvidas no processo, como também a repercussão da opinião no público em geral, prin-

cipalmente por meio da imprensa e da academia.11 As decisões dão origem a reações positivas 

e negativas, que podem conduzir a novas rodadas de discussão sobre a questão jurídica, inclu-

sive com participação de outras autoridades. Os impactos podem ir além dos efeitos diretos e 

materiais para as partes (mudança de situação na prática), englobando efeitos simbólicos e para 

o público em geral (mudança de percepção sobre os direitos envolvidos).12  

A tese enfoca a fase pós-decisória, especificamente a redação das decisões, entendida 

como processo (atividade de redação) e produto (resultado da escrita). Três razões principais 

sustentam a escolha.  

Em primeiro lugar, embora haja diversos caminhos pelos quais os ministros comuni-

quem suas diretrizes para os destinatários, existe uma maneira oficial de fazê-lo: as decisões 

escritas, que, quando tomadas colegiadamente, assumem a forma de acórdãos. É por meio desses 

documentos escritos que o Tribunal age, constitui o direito e expõe as razões que fundamentam 

sua decisão. A importância dos acórdãos não deve ser subestimada: eles ajudam a moldar nossa 

cultura jurídica, dando corpo para ideias e fórmulas jurídicas e permitindo que elas sejam trans-

mitidas, afirmadas e até criticadas (WHITE, 1995, p. 1364). Segundo White (1995, p. 1366–

1369), a maneira como o acórdão é escrito revela um método de conceber o mundo, o pensa-

mento jurídico e a relação entre juízes e as pessoas. Tudo isso influencia profundamente o jeito 

como o direito é vivido, porque procura mostrar para as pessoas qual a maneira “correta” de se 

                                                 

9 Retratando a discussão sobre direitos autorais no modo de referenciar e citar decisões judiciais nos EUA, cf. 

DOMNARSKI, 1996, p. 25–29. 
10 Discutindo a publicação antecipada de votos, cf. ARGUELHES; HARTMANN, 2012. 
11 Sobre relações comunicativas entre STF e a opinião pública, cf. FALCÃO, JOAQUIM; OLIVEIRA, 2013. 
12 Cf. RODRIGUEZ-GARAVITO, 2010, p. 1679–1681 (distinguindo efeitos materiais e simbólicos, diretos e in-

diretos). 
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pensar a vida juridicamente. Não é à toa que a decisão escrita é o ponto central e culminante do 

processo decisório na jurisdição constitucional de todos os principais sistemas ocidentais, do 

Brasil à Argentina, da Alemanha à Espanha, da França aos Estados Unidos. Nesse sentido, com-

preender o documento significa aumentar a compreensão teórica sobre nossa própria jurisdição 

constitucional e nosso direito. 

Em segundo lugar, percebemos que as críticas atacam com mais frequência os acórdãos 

e sua redação, principalmente porque lidar com esses documentos faz parte do dia-a-dia dos 

profissionais do direito. É comum que se apontem problemas de identificação das razões de 

decidir (rationes decidendi) institucionais ou se reclame da maneira como os documentos são 

redigidos.13 Os profissionais têm mais contato com o produto da decisão do que com o processo 

decisório em si – supomos, por exemplo, que mais pessoas leiam ementas de julgados do STF 

do que assistam a seus julgamentos na TV Justiça. Enquanto o exame sobre como os ministros 

decidem se restringe aos trabalhos específicos sobre processo decisório, as críticas à falta de 

clareza nas decisões se ramificam em trabalhos sobre outras matérias e são vocalizadas pelos 

próprios ministros.14  

Em terceiro lugar, um juízo logístico de tempo e capacidade de pesquisa favoreceu a 

opção pela fase pós-decisória em detrimento da fase pré-decisória ou decisória. O trabalho com 

documentos, a maior parte deles acessíveis por meio eletrônico, se mostrou mais factível para 

um pesquisador que não mora em Brasília e tinha disponibilidade limitada para deslocamento. 

Trabalhos sobre essas fases foram feitos com profundidade e uso de métodos mais adequados 

                                                 

13 Por ratio decidendi, entende-se “a tese jurídica extraída do caso concreto, que vincula os julgamentos futuros. 

Trata-se da linha argumentativa principal, que orientará a decisão de outros casos” (KOATZ, 2015, p. 58). 
14 Veja-se a opinião do Min. Cezar Peluso na Reclamação n. 9.428/DF (Caso Estadão): “Não raro, e é coisa notória, 

colhem-se, ainda em casos de unanimidade quanto à decisão em si, públicas e irredutíveis divergências entre os 

fundamentos dos votos que a compõem, os quais não refletem, nem podem refletir, sobretudo para fins de caracte-

rização de paradigmas de controle, a verdadeira opinion of the Court” (BRASIL, 2009, p. 197). Para um conjunto 

de trabalhos sobre direito material (direito penal, civil, administrativo, etc.) que enfatizam problemas de ratio de-

cidendi do Tribunal, veja-se o repositório de monografias da Escola de Formação Pública da Sociedade Brasileira 

de Direito Público, disponível em: http://www.sbdp.org.br/jurisdicao/. Último acesso em: 8 mai. 2019.  

http://www.sbdp.org.br/jurisdicao/
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(etnografia de documentos, etnografia das sessões e entrevistas) por outros pesquisadores15, mas 

algo semelhante não havia sido feito para os acórdãos resultantes do processo. 

Neste capítulo pretendemos aprofundar as premissas teóricas e metodológicas da tese.  

A seção 2.1 situa nosso trabalho no contexto dos estudos sobre redação de acórdãos. 

Delimitamos o tema para o processo de redação e para a estrutura formal dos documentos, afas-

tando-nos do estudo sobre estilo material e fundamentação das decisões do STF. A percepção é 

de que, antes de discutir a maneira como cada juiz redige seu raciocínio, é importante analisar 

e entender o modelo agregativo de estruturação e apresentação dos documentos pelo Tribunal.  

A seção 2.2 situa nosso trabalho no contexto acadêmico das críticas à redação de acór-

dãos. Destacamos especificamente as posições da chamada “corrente deliberativista”, principal 

responsável pela metáfora das “onze ilhas”. Identificamos os possíveis caminhos para a aplica-

ção da metáfora à fase pós-decisória no STF, desde a percepção de que os juízes não redigem 

conjuntamente o documento até a ausência de remissões entre os votos juntados ao acórdão. 

A seção 2.3 situa o problema da ausência de uma justificativa de peso para a manutenção 

e a continuidade do modelo de acórdãos adotado pela Corte. Mostramos que existem várias 

justificativas para que essa prática não mude, mas que a sua continuidade é debitada principal-

mente à tradição. Em seguida, esmiuçamos o argumento da tradição, diferenciando-a como re-

produção irrefletida e como valor a ser perseguido, indicando que, tomada no primeiro sentido, 

ela cria um adversário facilmente criticável por quem discorda de como os julgados são produ-

zidos e estruturados atualmente. 

A seção 2.4 apresenta as premissas teóricas e metodológicas da tese. Teoricamente, ado-

tamos uma perspectiva de análise de instituições e de sua manutenção adequada às correntes 

neoinstitucionalistas, em especial o neoinstitucionalismo histórico. A prática de elaboração e 

apresentação de acórdãos é vista como um conjunto de ações influenciadas por instituições for-

mais e informais que constrangem os atores. Essas instituições perduram e se modificam no 

                                                 

15 Cf. SANTOS, CARLOS VICTOR NASCIMENTO DOS, 2017 (acompanhando sessões de agosto de 2014 a 

dezembro de 2015); LEWANDOWSKI, 2015 (acompanhando o processo de documentação dos autos até o julga-

mento); NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015; SILVA, 2017a; VALE, 2015 (entrevistando 

ministros ou assessores). 
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tempo, e é para entender sua continuidade que o aporte neoinstitucionalista se faz necessário. 

Metodologicamente, optamos por utilizar documentos tanto para a pesquisa histórica, quanto 

para a análise documental dos acórdãos, conjugados com uma visita técnica ao Supremo Tribu-

nal Federal. Entrevistas e observações da prática foram usadas a partir de fontes secundárias. 

2.1 O contexto teórico: estudos sobre a redação de acórdãos 

A fase pós-decisória pode ser dividida em três momentos. A fase de definição do conte-

údo da decisão escrita consiste na seleção dos fatos e das razões de decidir que deverão constar 

ou não na decisão escrita final, e na redação e revisão dessa opinião. Ela corresponde, em linhas 

gerais, ao que C. Mendes (2013, p. 111, 172–173) chamou de estágio do rascunho (draft stage) 

ou processo de escrita da decisão (process of decision-drafting), embora a interação por inter-

médio de produtos escritos seja apenas uma das possíveis manifestações desse processo. Ela 

também abrange a elaboração do suporte textual do julgado, o documento em si. Trata-se do 

momento destinado à montagem do acórdão, o que inclui anexação de votos (institucionais e 

separados), assinaturas, aporte dos elementos de identificação oficial etc. No STF, somente 

atuam nessa etapa os decisores (magistrados) e funcionários do Tribunal – como os integrantes 

dos Gabinetes dos ministros ou da Secretaria.  

A tarefa de redação dos acórdãos é importante no processo decisório por várias razões. 

Em primeiro lugar, somente por meio da apresentação por escrito da decisão é que a posição do 

Tribunal é oficializada e a marcha processual tem continuidade até o trânsito o julgado. É assim 

que os julgadores assumem um compromisso público com as razões que os levaram a decidir 

determinado curso de ação, possibilitando que os advogados das partes contestem (ou acatem) 

o resultado, e que as demais pessoas e autoridades saibam o que o órgão espera delas em casos 

similares (FALCÃO, JOAQUIM; HARTMANN; CHAVES, 2014, p. 15). Em segundo lugar, é 

no momento de redigir a decisão que os julgadores vão selecionar os fatos e os fundamentos 

jurídicos relevantes para operações posteriores com esse precedente, como a construção de uma 

súmula, a rejeição liminar de uma ação ou a aplicação do distinguishing (distinção de um caso 

em relação ao precedente). Existe um juízo do que entrará ou ficará de fora do texto final que 
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terá impactos decisivos no manuseio posterior da decisão. Em terceiro lugar, é no momento da 

redação que divergências serão explicitadas e decisivamente abraçadas. Em sistemas que possi-

bilitam votos em separado, todo julgador que diverge das razões da maioria pondera sobre a 

conveniência e a relevância de redigir uma opinião separada ou concordar silenciosamente.16 

Além desses motivos, também podemos destacar questões como a decisão sobre qual material 

será valorizado (legal, doutrinário, estrangeiro, etc.), que interlocutores serão privilegiados no 

texto (partes, amici curiae, peritos, etc.) e como o raciocínio jurídico será apresentado (deduti-

vamente, narrativamente, etc.). 

 

Quadro 1 - Subfases do momento pós-decisório 

Subfases Tarefas Atores 

Definição do conteúdo e 

elaboração da decisão es-

crita 

Seleção dos fatos e das razões de decidir que devem 

constar ou não na decisão escrita final; redação e re-

visão da opinião ou das opiniões; montagem do su-

porte textual da decisão. 

Decisores; outros 

funcionários do tri-

bunal 

Publicação do conteúdo e 

da decisão escrita 

Publicação do documento da decisão escrita; publica-

ção do conteúdo da decisão por outras formas (ex. 

press releases, comentários, etc.). 

Decisores; funcio-

nários; interlocuto-

res 

Recepção da decisão escrita 

pelos destinatários 

Reação à decisão pelas partes e pelos executores; re-

percussão da decisão pelos veículos de imprensa; co-

mentários da decisão pela comunidade jurídica; rea-

ção à decisão pelos demais Poderes; reações à deci-

são pela comunidade em geral; novas ações judiciais. 

Decisores (no diá-

logo público); inter-

locutores 

Fonte: elaboração própria. 

 

A redação das decisões confere poderes ao redator (ou aos redatores). O principal deles 

é o poder de vocalizar e falar pelo tribunal.17 Escrever o texto que será apresentado aos destina-

                                                 

16 Sobre acomodação da divergência e aquiescência silenciosa na Suprema Corte americana, cf. GOELZHAUSER, 

2015, 2016; MALTZMAN; SPRIGGS; WAHLBECK, 2000, p. 94–104. 
17 Cf. POPKIN, 2007, p. 4–5/14, Introdução (diferenciando o estilo individual do estilo institucional de apresenta-

ção das decisões); FERGUSON, 2013, p. 205–206 (explicando o processo de transformação de um conjunto de 

vozes individuais em uma única voz institucional). 
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tários significa ter a oportunidade de avançar preferências pessoais, sejam elas políticas (deter-

minado resultado), sejam elas jurídicas (determinada tese), sejam elas literárias (citações e es-

tilo). A posição possibilita ao redator influenciar o uso futuro do precedente e até os termos em 

que a decisão poderá ser contestada. Esse poder é tão importante que atualmente se questiona, 

no processo decisório do STF, a prática dos ministros de criarem jurisprudência a partir de de-

cisões monocráticas, transformando a sua voz individual na voz do Tribunal.18 Outros poderes 

são a capacidade de manipular o tempo para publicação da decisão, por meio do retardamento 

ou da aceleração da escrita, e a capacidade de prestigiar determinados precedentes, autoridades 

ou até mesmo pessoas específicas.19 

Se instituições forem vistas como formas de coordenar esforços e regular conflitos de 

interesse, como será explorado na seção 2.4, faz sentido que a redação de julgados seja condi-

cionada por um conjunto de regras formalizadas nos regimentos internos dos tribunais e de nor-

mas informais e práticas rotineiras que não apenas coordenam a ação dos atores, mas procuram 

solucionar conflitos de interesse entre eles. Os juízes não são livres para avançar suas agendas 

pessoais ou concepções de direito manipulando a elaboração do texto, embora possam agir es-

trategicamente para manter o poder de redigir a decisão. De outra sorte, o magistrado responsá-

vel por redigir a decisão assume uma tarefa difícil e de grande responsabilidade, visto que seu 

papel é conjugar diferentes vozes em uma. Ele assumirá o compromisso público para o órgão 

em casos futuros. 

Um exemplo de restrição institucional que corrobora essa visão é a regra que determina 

quem será redator. Na Suprema Corte dos EUA, a regra formal se limita a conferir ao Presidente 

(ou ao Justice mais antigo na corrente vencedora) o poder de indicar um dos nove Justices para 

redigir a minuta da decisão. A prática de indicação do redator (opinion assignment) se tornou, 

                                                 

18 De acordo com Arguelhes e Ribeiro (2015, p. 146), “nesse cenário, decisões monocráticas podem de fato ser um 

meio de transformar, ao longo do tempo, a jurisprudência pessoal em narrativa institucional. Essa narrativa insti-

tucional pode ser interpretada por atores externos ao tribunal – parlamentares, Presidente, partes litigantes e inclu-

sive juízes de instâncias inferiores – como uma sinalização acurada de qual a posição institucional sobre o tema”. 
19 A capacidade de conferir prestígio a doutrinadores é tão importante que leva pesquisadores a buscarem os autores 

mais citados nas decisões do STF, com repercussões posteriores na forma como a mídia se refere a eles. Cf. LO-

RENZETTO; KENICKE, 2013 (apresentando pesquisa com os doutrinadores de Direito Constitucional mais cita-

dos em ações de controle abstrato no STF). 
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então, um campo fértil para cálculos estratégicos de seleção dos Justices segundo sua capaci-

dade de manter coalizões, evitar dissenso e escrever posições mais ou menos abrangentes.20 Ao 

contrário, no Brasil, essa definição é feita previamente pelo Regimento Interno: será redator da 

ementa e do acórdão o relator do processo ou o primeiro ministro a abrir divergência (art. 135, 

§3º do RISTF 1980).21 A cultura de citação de ementas confere importância à função ainda que 

a ementa tenha uma natureza diferente da opinion of the court americana, não representando 

uma opinião institucional, e o acórdão seja mais uma obrigação burocrática do que um trabalho 

criativo. Nesse espaço de atuação, o relator tem uma posição privilegiada, conforme argumen-

tam Ferreira, Langenegger e M. Silva (2015, p. 14–15), uma vez que ele se encontra na corrente 

vencedora na maior parte das vezes, e não há uma repreensão efetiva contra a prática de elaborar 

ementas que se desviam da posição do colegiado. Que o posto pode ser disputado testemunham 

os próprios ministros, como revela V. Silva (2016b, p. 198), citando depoimento de membro do 

Tribunal no sentido de que relatores podem alterar sua posição para figurarem na corrente ma-

joritária e, assim, se manterem como redatores. 

Em razão da importância do processo de redação dos julgados, dos poderes atribuídos a 

quem participa dele e das possibilidades de ação individual dentro dos marcos institucionais, 

parte da literatura sobre processo decisório em tribunais se dedica a examinar a atividade de 

escrita das decisões.22 Graças também ao seu impacto na atividade judicante, ela atrai críticas e 

sugestões de aprimoramento, como abordaremos adiante. 

Esse fenômeno de elaboração do texto se distingue do produto em si. Discutir como o 

documento é criado envolve perguntas diferentes daquelas sobre sua estrutura e seu conteúdo. 

                                                 

20 Sobre o tema, cf. MALTZMAN; SPRIGGS; WAHLBECK, 2000, p. 29–56 (“We have shown that assignors 

systematically use their power of assignment to further their policy goals, while simultaneously responding to 

strategic and contextual constraints engendered by each case”). 
21 Ao longo da tese, utilizaremos o termo “redator” para se referir a quem escreve o acórdão, ao contrário do termo 

“relator para acórdão”, que pode levar a uma confusão entre as duas hipóteses. 
22 Para uma lista de trabalhos que lidam com a redação de decisões enquanto atividade, cf. BRENNER, 1986; 

BRENNER; SPAETH, 1988; CLAYTON; GILLMAN, 1999; CORLEY, 2010; FRIEDMAN, 2005, p. 281–292; 

MALTZMAN; SPRIGGS; WAHLBECK, 2000; POPKIN, 2007; SPRIGGS II; STRAS, 2010. 
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Alegar que os juízes devem trocar minutas do julgado é diferente de alegar que os votos indivi-

duais devem fazer remissão uns aos outros. Outra parte da literatura se dedica a estudar especi-

ficamente as características das decisões judiciais.23 

Nessa segunda linha, o documento pode ser visto sob um prisma substantivo ou formal. 

A primeira perspectiva leva os autores a examinarem o conteúdo do texto, a mensagem que ele 

transmite e como ele a transmite. No caso das decisões judiciais são aspectos de fundamentação 

(coerência, consistência etc.) e estilo do texto (tom, profundidade, voz, abrangência etc.).24 A 

segunda perspectiva conduz ao exame de elementos físicos do suporte textual (tipo de papel, 

caligrafia, sinais de autoria etc.) e aspectos formais do texto (partes constitutivas, separação e 

ordenação das partes, presença de notas de rodapé, paginação etc.).25 Em relação ao STF, pre-

valecem estudos do primeiro tipo, enquanto faltam do segundo.   

Ainda que negligenciado, o estudo da forma dos acórdãos é importante. Em primeiro 

lugar, os elementos formais permitem às pessoas identificarem o documento, reputando-o como 

autêntico e confiável. A Figura 1 corresponde à primeira página do acórdão do RE 452.994/RS. 

O cabeçalho indica claramente o órgão responsável (“Supremo Tribunal Federal”), a ação a que 

se refere e as partes que litigam no processo. No restante da página é possível identificar a 

numeração em que se inicia o documento e a rubrica do servidor responsável por numerá-lo, o 

resumo do julgamento (“ementa”), seu o resultado (“acórdão”), a data em que foi julgada a ação, 

o ministro responsável por relatar o processo (“relator originário”) e a decisão final (“redator 

para o acórdão”), dentre outros. Eles não apenas habilitam os leitores a distinguirem uma deci-

são do STF das demais, como também alertam o público de que essa é uma decisão proferida 

pela Corte mais importante do Poder Judiciário brasileiro. 

                                                 

23 Para uma lista de trabalhos que lidam com a redação de decisões enquanto produto, cf. ANDENAS; 

FAIRGRIEVE, 2014; BLACK; SPRIGGS, 2008; CARLSON; LIVERMORE; ROCKMORE, 2015; CHOI; GU-

LATI, 2004; DELSON, 2001; FERGUSON, 2013; FORRESTER, 1995; GOUTAL, 1976; LIVERMORE; RID-

DELL; ROCKMORE, 2017; POSNER, 1995; POST, 2000; VICKREY; DENTON; JEFFERSON, 2012. 
24 Para uma lista de trabalhos que lidam com o estilo material das decisões, cf. WHITE, 1995, p. 1369 (usa o termo 

“estilo” para se referir ao “modo de argumentação” ou “modo de raciocínio jurídico”, dialogando com Posner e 

Schauer – modos de pensamento e visão de mundo expostas na decisão); FERGUSON, 2013; MENDES, CON-

RADO HÜBNER, 2013, p. 201–203; POSNER, 1995. 
25 Para exemplos de trabalhos nesta linha, cf. CARLSON; LIVERMORE; ROCKMORE, 2015; DELSON, 2001; 

LIVERMORE; RIDDELL; ROCKMORE, 2017. 
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A organização e a apresentação desses documentos têm repercussões dogmáticas. Leis 

como o Código de Processo Civil e os regimentos internos dos tribunais disciplinam o que as 

decisões devem conter, sob pena, em alguns casos, de nulidade. O art. 205 do CPC/15, por 

exemplo, determina que os acórdãos sejam datados e assinados pelos juízes. Ele não cria apenas 

uma obrigação para os magistrados – é deles, e de nenhum outro servidor, a responsabilidade 

pela autoria do conteúdo –, como introduz elementos que devem estar presentes no pronuncia-

mento. O art. 96 do RISTF 1980, por sua vez, determina que serão juntados ao acórdão “o rela-

tório, a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advogados e suas 

respostas”. Normas como essas não funcionam apenas para instruir os órgãos judiciários sobre 

como proceder na elaboração das decisões, mas para obrigar os servidores a seguirem um de-

terminado modelo de como fazê-lo, ainda que genérico.  

A composição e a estruturação dos documentos, assim, concretizam os ideais de previ-

sibilidade e certeza do Estado de Direito (POST, 2000, p. 1275), contribuem para que os direitos 

e as garantias processuais das partes sejam respeitados, e facilitam o controle público dos pro-

nunciamentos judiciais (SUNDFELD; SOUZA, 2012, p. 76–79). Essas são razões que levam a 

questionamentos, normalmente associados ao direito de defesa, sobre a observância do dever de 

fundamentação quando faltam elementos num acórdão. O STJ, por exemplo, já teve a oportuni-

dade de se pronunciar sobre a nulidade ou não de decisão por falta de ementa, decidindo que 

poderia haver a nulidade da intimação, caso houvesse prejuízo para as partes (FERREIRA; 

LANGENEGGER; SILVA, 2015, p. 6). O STF também foi provocado sobre a nulidade de de-

cisão pela não anexação de voto no acórdão final, respondendo que essa tarefa é uma prerroga-

tiva dos ministros que não repercute na validade da decisão.26 

O exame da estrutura dos acórdãos não é importante apenas por questões práticas, como 

garantir um formato mais claro ou possibilitar uma rápida identificação dos documentos, mas 

também por razões teóricas. A estrutura e a composição dos documentos também revelam algo 

sobre a visão de autoridade que o Tribunal deseja transmitir. Se a configuração do documento 

ressalta a fragmentação, as individualidades, e as manifestações de cada julgador, ele induz o 

                                                 

26 Exemplificando o entendimento, vejam-se: SÉTIMOS ED-AP 470/MG; AgRg-RO-MS 33.364/DF, RE-ED 

564.413/SC; ED-AgRg-Rcl 25497/RS, dentre outros. 
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leitor a conferir mais peso para a autoridade dos juízes; se a configuração do documento ressalta 

a unidade, a instituição e a manifestação da corrente vencedora, ele induz o leitor a conferir mais 

peso para a autoridade do tribunal.27 

 

Figura 1 - Primeira página do acórdão do RE 452.994-7/RS 

 

Fonte: Captura de tela do Recurso Extraordinário n. 452.994/RS, p. 2010. 

 

                                                 

27 Cf. ALMEIDA, 2016, p. 140 (“Decisões per curiam oferecem um caminho mais direto para uma explicação de 

razões que decisões seriatim. Da mesma forma, é mais provável que decisões seriatim sem divergência indiquem 

um caminho mais direto para uma explicação de razão do que uma seriatim com divergência, que exige um esforço 

maior de interpretação e é potencialmente mais complexa”). 
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Nesta tese, portanto, analisamos a elaboração, a estrutura e a composição dos acórdãos 

do STF com o objetivo de identificar, a partir dos documentos e dos atores relevantes para a sua 

redação, uma intencionalidade subjacente à configuração do documento. Procuramos justificar 

os elementos de forma dos acórdãos e construir um adversário estruturado contra a ideia de que 

sempre foi assim por tradição, a fim de refinar a crítica deliberativista, explorar novas leituras e 

elaborar novas críticas e sugestões de mudanças documentais. 

2.2 O contexto acadêmico: as críticas aos acórdãos do Supremo Tribunal Federal  

O processo decisório do Supremo Tribunal Federal ganhou importância no debate pú-

blico recente, mas não da maneira positiva que se espera de uma corte constitucional. Críticas 

vieram de todos os lados, inclusive de dentro do próprio órgão. Autores acentuaram problemas 

e propuseram mais de uma dezena de soluções. Os diagnósticos não pouparam nenhuma etapa 

do processo decisório – da discricionariedade na admissão dos amici curiae à ausência de mi-

nistros nas audiências públicas (fase pré-decisória), das “sessões de leitura de votos” às brigas 

entre ministros (fase decisória), da extensão e falta de clareza das decisões escritas à demora na 

publicação dos acórdãos (fase decisória). Chega-se mesmo a se falar em “mal-estar” gerado, 

dentre outros motivos, pela fragmentação do STF (BARBOSA, 2018, p. 10). Esse foco decorre 

de mudanças culturais, políticas, legais e teóricas.  

Culturalmente, observa-se na comunidade jurídica um movimento de valorização das 

decisões judiciais como fonte de direito e uma crescente preocupação com o controle da funda-

mentação judicial, especialmente no exercício da jurisdição constitucional, com reflexos não 

apenas para a doutrina, mas também para os cursos jurídicos.28 As novas gerações de profissio-

nais jurídicos são formadas cientes da importância de manejar precedentes, seja para aproveitá-

los, seja para distinguir um caso de outro, seja ainda para suscitar conflitos entre tribunais para 

                                                 

28 Para citar duas obras de Direito Constitucional que refletem a incorporação da jurisprudência nos escritos aca-

dêmicos, cf. MORAES, 2019 (manual que se diferenciou dos demais, à época de suas primeiras edições, pelo 

recurso aos julgados do STF) e VIEIRA, OSCAR VILHENA, 2017 (compilação, com comentários, dos principais 

julgados em direitos fundamentais do STF nos últimos anos). 
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obter a uniformização ou provocar a manifestação de um órgão superior. Pesquisar julgados está 

se tornando tão importante quanto saber as leis ou localizar doutrina.29 

Politicamente, o STF ganhou projeção perante a sociedade como um ator político capaz 

de impactar diretamente a vida das pessoas, com a consequente exposição à crítica.30 Essa par-

ticipação já ocorria anteriormente, como indicado por E. V. Costa (2006) ao expor o papel da 

Corte para a construção da cidadania no país, mas foi potencializada pela transmissão dos jul-

gamentos e pela expansão da cobertura da sua atividade pelos veículos de comunicação. Ao se 

inserirem no debate político por meio da imprensa, por exemplo, os ministros não apenas cha-

mam a atenção para si, mas também para suas decisões, que passam a ser escrutinadas por jor-

nalistas, profissionais do direito e pessoas leigas.31  

Legalmente, a ampliação dos meios de acesso ao STF e a recente valorização dos prece-

dentes constitucionais conferiram centralidade às decisões da Corte. São vários os mecanismos 

pelos quais se pode provocar o órgão a intervir numa situação, desde ações originárias até re-

cursos extraordinários. Polêmicas surgem em julgamentos de basicamente todos os tipos de ação 

– extradição (Caso Battisti), habeas corpus (prisão em 2ª instância, prisão domiciliar para mu-

lheres grávidas), petição inominada (Caso Raposa Serra-do-Sol), ação criminal (Caso Mensa-

lão), sem contar as ações de controle de constitucionalidade e recursos extraordinários. Somam-

se a esses instrumentos uma série de institutos destinados a vincular as autoridades às decisões 

do Supremo, como a repercussão geral, o julgamento monocrático e antecipado no CPC/15, as 

súmulas vinculantes, as reclamações, os efeitos vinculantes das decisões de controle abstrato de 

constitucionalidade etc.   

                                                 

29 Nesse sentido, cf. o art. 4º, inc. VII, das novas diretrizes curriculares dos cursos de Direito: “Art. 4º O curso de 

graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as competências cogni-

tivas, instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando a: VII - compreender a hermenêutica e os métodos 

interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da dou-

trina e de outras fontes do Direito” (Resolução CNE nº 5, de 17 de dezembro de 2018). 
30 Para um conjunto de fatores que contribuíram para essa projeção, resultante da chamada de “supremocracia”, cf. 

VIEIRA, OSCAR VILHENA, 2008. 
31 Cf. FALCÃO, JOAQUIM; ARGUELHES; RECONDO, 2017 (compilação de colunas jornalísticas e de opinião 

sobre a atuação do STF em 2016); ARGUELHES; RECONDO, 2018 (compilação de colunas jornalísticas e de 

opinião sobre a atuação do STF em 2017). 
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Teoricamente, a difusão do chamado neoconstitucionalismo nas escolas e no Judiciário 

deslocou a discussão dos limites da função judicial da interpretação da lei para a argumenta-

ção.32 Esse movimento teórico, embora heterogêneo, convergiu na maneira de enxergar a legi-

timidade da jurisdição constitucional, conferindo maior peso a ideias como as de que os tribunais 

constitucionais representam argumentativamente a sociedade ou de que eles se legitimam pela 

qualidade de suas respostas, e não pelo mandato de autoridade recebido.33 Para essa linha, en-

tender como o Tribunal decide é fundamental para melhorar a qualidade das justificações de 

suas decisões, aumentando a sua abertura para diferentes interlocutores e a capacidade de res-

ponder a variados argumentos (VALE, 2015, p. 13–14). 

2.2.1 Preocupações que embasam as críticas à redação dos acórdãos: o que se espera do STF? 

No tocante especificamente à redação dos acórdãos, a onda de críticas dirigidas contra o 

Tribunal nas últimas duas décadas partiu de três conjuntos de preocupações diferentes: a) com 

a aplicação de precedentes; b) com a legitimidade do exercício do poder contramajoritário; c) 

com os aspectos institucionais de funcionamento e decisão do STF.  

A discussão sobre precedentes judiciais desempenhou papel significativo nas críticas aos 

acórdãos do STF. Autores questionam a dispersão dos fundamentos e como ela inviabiliza a 

formação de precedentes que orientem as condutas dos destinatários da decisão,34 o perigo de 

                                                 

32 Para uma visão sobre esse movimento, cf. BARROSO, 2013, p. 125–128. 
33 Adotando explicitamente a premissa neoconstitucionalista para analisar o processo decisório do STF, cf. KO-

ATZ, 2015; VALE, 2015. 
34 Cf. LEITE; BRANDO, 2016, p. 152; VALE, 2015, p. 298–299; RAMOS, LUCIANA DE OLIVEIRA, 2014, p. 

23 (“O principal problema que esse fracasso argumentativo acarreta é a impossibilidade de cumprir uma função 

própria do Direito: guiar condutas. Esta incapacidade se dá na medida em que não se pode afirmar qual é a posição 

do órgão colegiado em determinada matéria, a despeito do conteúdo de sua ementa ou de eventual consenso no 

resultado final”); KOATZ, 2015, p. 27 (“[…] a multiplicidade de votos fundados em razões diferentes torna extre-

mamente difícil – e, em alguns casos, verdadeiramente impossível – a operacionalização com precedentes.”); VO-

JVODIC; MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 26 (“como dotar a uma decisão do STF os amplos efeitos que o 

próprio Tribunal tem procurado dar às suas decisões se não for possível, em alguns casos, determinar qual é a 

decisão final? Como influenciar cortes inferiores se não é possível reconhecer qual é a decisão do STF? O STF tem 

dado uma resposta clara à sociedade quando decide sobre casos difíceis?”); ALMEIDA, 2016, p. 72 (“A identifi-

cação das razões coletivas para decidir no julgamento de uma corte como o STF interessa principalmente a quem 
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ementas que criam de falsos precedentes por não refletirem rationes decidendi comuns ao cole-

giado,35 a falta de critérios ou de disposição dos ministros para definir o que sejam julgados “da 

Corte”36, dentre outros problemas. Em comum a esses trabalhos há a constatação de que as 

decisões do tribunal têm um papel importante a desempenhar em casos futuros, mas o receio de 

que os acórdãos do tribunal não sejam capazes de exercê-lo. Nessa linha, a falta de um pronun-

ciamento colegiado não permite aos destinatários anteciparem resultados de julgamentos pelo 

mesmo órgão e impede uma orientação segura para outros órgãos judiciários, comprometendo 

ideais como a segurança jurídica e a justiça.37  

Outro conjunto de preocupações que fomentou estudos sobre o tema decorre do debate 

sobre legitimidade do controle de constitucionalidade exercido pela Corte.38 Se se considera que 

a Corte extrai sua legitimidade da obtenção de uma resposta certa ou da integridade suas res-

postas jurídicas, então a ausência de uma jurisprudência íntegra compromete essa posição.39 Se 

                                                 

lê os acórdãos em busca de precedentes.”); ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2016a (“[…] às vezes, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal não é suficientemente clara quanto ao que podemos considerar seus precedentes”). 
35 Cf. FERREIRA; LOPES; LANGENEGGER, 2014, p. 70; LEITE; BRANDO, 2016, p. 140. 
36 Cf. RAMOS, LUCIANA DE OLIVEIRA, 2014, p. 59; ALMEIDA, 2016, p. 73 (“Se essas decisões são de com-

petência dos órgãos colegiados, e se os acórdãos expressam tanto intenções coletivas dos órgãos quanto intenções 

individuais de seus membros – como veremos adiante –, então é fundamental que o intérprete seja capaz de distin-

guir as duas manifestações ao ler os acórdãos. Juridicamente, somente as partes coletivas da decisão podem ser 

admitidas como exercício de uma competência coletiva. Se um ministro expressa algo sem pretender que sua ma-

nifestação seja lida como parte da decisão coletiva (critério subjetivo), ou se sua atitude não é endossada pelos 

demais ministros, segundo as regras de formação da atitude coletiva do grupo (critério objetivo), essa manifestação 

não faz precedente”). 
37 Cf. RAMOS, LUCIANA DE OLIVEIRA, 2014, p. 18 (“O modo pelo qual os ministros do Supremo Tribunal 

Federal alcançam uma decisão é relevante, pois o modelo de deliberação se relaciona com a previsibilidade que 

promove a segurança jurídica. Sabe-se que a segurança jurídica é um objetivo do Estado de direito, que pode ser 

fomentado de diversas maneiras, entre as quais o alto grau de previsibilidade das decisões judiciais. A verificação 

do caráter previsível das decisões indica se determinadas decisões são coerentes com o que já foi decidido ou se 

resultam de um casuísmo arbitrário e, portanto, inaceitável”); KOATZ, 2015, p. 329 (“a construção de uma doutrina 

de precedentes mais rigorosa, necessariamente, criaria decisões mais claras, que poderiam ser mais facilmente 

obedecidas e reproduzidas – ou impostas, quando não cumpridas”). 
38 Nas palavras de Vale (2015, p. 24): “mais importante do que continuar questionando o próprio poder da jurisdição 

constitucional (em face da democracia) parece ser problematizar como e em que medida esse poder tem sido exer-

cido (democraticamente ou não) pelas Cortes Constitucionais”. Cf. NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO 

SANTO, 2015, p. 13 (“O cerne da hipótese acima delineada é o mesmo adotado por ora, de que o STF deve se 

tornar mais deliberativo para que as decisões por ele produzidas sejam legítimas em razão da sua qualidade, do 

atingimento do maior nível de consenso possível – ainda que sejam perfeitamente admissíveis as divergências – 

não somente em virtude da força coercitiva característica das decisões judiciais”);  
39 Cf. LEITE; BRANDO, 2016, p. 152; VALE, 2015, p. 381 (“A integridade impõe ao órgão colegiado dos tribunais 

constitucionais a construção deliberativa de uma fundamentação íntegra para a decisão, a qual deve ser composta 

de um único corpo argumentativo internamente consistente e baseado em premissas coerentes e racionalmente 
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ela é conferida pelo ideal de que tribunais deliberem racionalmente com base em princípios, e 

não segundo a lógica majoritária, então a apresentação de decisões sem fundamentação racional 

corrói sua legitimidade.40 Se o que conta para um tribunal superior é o desempenho deliberativo, 

ou seja, a capacidade de chegar a decisões corretas por meio da deliberação, decisões fragmen-

tadas e não deliberativas são um grande problema (SILVA, 2012, p. 211–212). O exame do 

processo decisório está associado com o controle social, a posição do Tribunal na democracia e 

o respeito às suas decisões.41 

Representativo desse conjunto de inquietações, vale mencionar o arco histórico de um 

dos trabalhos que externaram pela primeira vez a preocupação, o artigo Supremocracia, de O. 

Vieira (2008). O autor ressaltou a existência do fenômeno da “supremocracia”, que dizia res-

peito, por um lado, “à autoridade recentemente adquirida pelo Supremo de governar jurisdicio-

nalmente (rule) o Poder Judiciário do Brasil” e, por outro, “à expansão da autoridade do Su-

premo em detrimento dos demais poderes” (VIEIRA, OSCAR VILHENA, 2008, p. 444–445). 

Diante do peso da tarefa, afirmou que seria importante melhorar o processo decisório do STF 

para que suas decisões não fossem apresentadas ao público como mero somatório de onze votos 

mutável a cada novo caso, sob pena de erosão da autoridade do Tribunal. Dez anos depois, o 

tema foi revisitado sob o título de Supremocracia em crise. No artigo, o autor continuou a res-

saltar que, agravado pelo diagnóstico da “ministrocracia” (exercício de competências colegiadas 

pelos ministros isoladamente), o cenário para o processo decisório do STF é de necessidade de 

aprimoramento (VIEIRA, OSCAR VILHENA, 2018, p. 212–214). Diante dos ataques sofridos 

                                                 

justificadas”); VIEIRA, OSCAR VILHENA, 2008, p. 459 (“Certamente, a redução das competências e a qualifi-

cação do processo de deliberação não irão, por si, resolver as dificuldades contra-majoritárias do Supremo, mas 

poderão dar mais integridade às suas decisões, reduzindo arestas que, em última instância, vulnerabilizam a própria 

autoridade do Supremo”). 
40 Cf. LEITE; BRANDO, 2016, p. 155; SILVA, 2012, p. 217, nota 77; NASCIMENTO, 2017, p. 142 (“O processo 

de formação das decisões é importante, porque é razoável supor que a qualidade desse processo deliberativo inter-

fere na qualidade das decisões em si. E não apenas no resultado dos julgamentos, mas nas razões dos julgamentos. 

Uma decisão de tribunal, numa democracia, não pode ser boa apenas porque boa seja a ordem emanada. Exige-se, 

também, que essa ordem esteja fundada em boas razões, e razões devidamente articuladas e explicadas aos cidadãos 

destinatários do pronunciamento judicial. Numa democracia, enfim, a fundamentação não é uma peça assessória, 

mas elemento essencial do exercício do poder político dos tribunais. A legitimidade de poder judiciário apóia-se 

principalmente na fundamentação de suas decisões”). 
41 Cf. VOJVODIC; MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 25 (“Compreender melhor como os ministros votam é 

fundamental para que se exerça um controle democrático mais apurado de suas decisões”). 
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pelo Tribunal no início de 2019, os avisos pareceram antecipar a erosão de autoridade a que se 

sujeitaram os ministros. 

Um último conjunto de preocupações se volta para a descrição do funcionamento do 

tribunal, com reflexos sobre diferentes debates. De acordo com Oliveira, Falavinha e Braghin 

(2015, p. 369), a linha de estudos sobre comportamento decisório judicial se iniciou, no Brasil, 

a partir da década de 1990, e se consolidou nos anos 2000. Entretanto, os autores enfatizam a 

pequena dimensão dessa linha de estudos quando comparada a outras, principalmente análises 

de casos de grande repercussão social, o que a caracteriza como pertencente a uma “fase explo-

ratório-descritiva” (OLIVEIRA; FALAVINHA; BRAGHIN, 2015, p. 373). O avanço no tema 

decorre da percepção de que o processo decisório influencia os resultados da atividade do Tri-

bunal e, portanto, compreendê-lo é imprescindível para entender como o órgão atua enquanto 

ator político.42 A esse respeito, vale mencionar o projeto Supremo em Números da FGV DI-

REITO RIO, cujos resultados, materializados na forma de artigos e relatórios, contribuíram para 

elucidar aspectos da prática decisória do STF não evidenciados antes. 

Em conjunto, as três preocupações (precedentes, legitimidade e funcionamento) revelam 

opiniões sobre as funções desempenhadas pela redação das decisões que contribuem para a 

compreensão das críticas a essa atividade no STF. A preocupação com a aplicação de preceden-

tes indica, por um lado, que a elaboração dos julgados deve refletir com fidelidade o que pensa 

o Tribunal como órgão coletivo para que as pessoas não sejam surpreendidas por mudanças 

repentinas de entendimento, e, de outro, que o texto deve ser estruturado de forma a apresentar 

claramente para os leitores qual o posicionamento que deverão adotar para se conformar ao 

direito. A preocupação com a legitimidade indica, por sua vez, que o processo de redação deve 

ser conduzido de maneira a transmitir claramente para o público uma mensagem de autoridade 

e legitimidade, demonstrando, por exemplo, que os juízes construíram a melhor solução para o 

caso em julgamento. Finalmente, a preocupação com o funcionamento da Corte evidencia que 

                                                 

42 Cf. ARGUELHES; RIBEIRO, 2015, p. 126 (“Em síntese, “a” ação do STF no processo político decisório é 

condicionada inicialmente pelas regras do seu processo decisório interno. Esse processo interno ao tribunal é im-

portante para se entender os efeitos que tal ator pode exercer “para fora”, ou interagir com outros atores em outras 

arenas de decisão”). 
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a atividade de escrita da decisão pode influenciar não apenas a percepção sobre o que foi deci-

dido, mas até o resultado do julgamento em si. 

2.2.2 Críticas à elaboração e à apresentação dos acórdãos no STF: o diagnóstico das “onze 

ilhas” 

Um diagnóstico que se tornou comum a todas as linhas de preocupação anteriores é que 

o Supremo Tribunal Federal aparece e atua como “onze ilhas”. No lugar de um precedente ins-

titucional, o que se encontra são vários precedentes individuais. No lugar de reforçar a sua au-

toridade enquanto colegiado, os ministros impactam diretamente a vida política por meio de 

decisões individuais. No lugar de uma Corte que funciona colegiadamente, esse individualismo 

influencia os resultados dos julgamentos e a interação do Tribunal com outros Poderes. 

Vale notar, porém, que sob a mesma imagem das “onze ilhas” escondem-se muitas crí-

ticas diferentes. A intenção nesta seção é apresentar como essa metáfora se aplica ao momento 

de elaboração e apresentação de decisões na fase pós-decisória. Essa distinção é importante 

porque, mais do que apontar falhas em arranjos institucionais, essa representação ataca uma 

cultura de individualismo e falta de comunicação entre os membros do Tribunal que afeta todos 

os momentos do processo decisório. Ela não está presente apenas na ausência de deliberação 

colegiada na sessão de votação, mas também nos acórdãos, na maneira como a pauta de julga-

mentos é construída e até mesmo na forma como os ministros se apresentam para o exterior, em 

especial para a mídia.43  

Inicialmente, a figura de onze ilhas que não se comunicam não tinha o sentido que lhe é 

atribuído. A expressão é utilizada em uma notícia de 2007 no seguinte comentário de um minis-

tro não identificado: “as pessoas acham que isso aqui é um grupo de amigos. Mas, na realidade, 

somos 11 ilhas. Não somos amigos. Não nos frequentamos socialmente. Apenas nos encontra-

mos no tribunal nos dias de sessão” (GALLUCCI, 2007). Sabe-se, por meio de entrevistas do 

                                                 

43 Distinguindo as “onze ilhas” como votos vencidos e como maneira de se apresentar para o exterior, cf. ARGUE-

LHES; RECONDO, 2018. 
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projeto História Oral do STF, que essa construção foi muito utilizada pelo Min. Sepúlveda Per-

tence. Em suas palavras: “cheguei a dizer – o ministro Jobim gosta muito de repetir esta frase 

minha – que éramos onze ilhas incomunicáveis, um arquipélago de onze ilhas incomunicáveis. 

Realmente, na maior parte dos dezoito anos que passei, as relações pessoais eram extremamente 

raras” (FONTAINHA; SILVA; NUÑEZ, 2015, p. 116).44 

É importante frisar que a metáfora trazia consigo um juízo de valor ambíguo naquele 

momento. A afirmação do ministro anônimo foi feita para uma reportagem que tratava da cap-

tura de conversas entre ministros no Plenário sobre possíveis interesses na nomeação de um 

novo membro para o Tribunal. Nesse contexto, a alegação de que o órgão era formado por “onze 

ilhas” soava positiva, porque ressaltava um distanciamento pessoal entre os integrantes da Corte 

salutar para a imagem do órgão como insulado de paixões e interesses – uma postura vista como 

fator de legitimidade da jurisdição constitucional em muitas construções teóricas. A figura de 

ministros isolados e sem laços de amizade significaria um obstáculo para conchavos e outras 

formas de barganha e negociação. 

Por outro lado, a imagem também mostrava o ressentimento dos ministros – transpare-

cido nas entrevistas do Min. Sepúlveda Pertence e do Min. Cezar Peluso – com o fato de que os 

integrantes da Corte não se conversavam ou não tinham oportunidades de relação fora do espaço 

da sessão de julgamento. Essas falas contrastam com outros depoimentos que relatam a ocor-

rência de jantares ou encontros casuais em eventos entre ministros, mas têm em comum com 

elas a defesa de uma postura de não combinar resultados de casos ou discutir julgamentos con-

cretos.45 O isolamento, ao mesmo tempo em que transmite uma mensagem positiva de indepen-

dência (ressaltada em grande parte das entrevistas do História Oral), confirma as ideias de que 

muitas vezes os espaços das sessões de julgamento (nas Turmas, no Plenário, nas sessões admi-

nistrativas ou no Tribunal Superior Eleitoral) são os únicos momentos de chance de interação 

entre ministros no ambiente solitário do STF. 

                                                 

44 No mesmo sentido, o Min. Cezar Peluso: “Para resumir: o ministro Sepúlveda Pertence, vocês chegaram a en-

trevistá-lo já? Ele falou nisso? Se ele não falou, vou dizer uma frase que ele disse, ele diz assim: “O STF é composto 

por 11 ilhas”. Eu brinquei com ele e falei: “E nem chega a ser um arquipélago.” Cada um é fechado em si mesmo. 

Eu não conheço amizade íntima entre ministros do Supremo” (FONTAINHA; SILVA; ALMEIDA, 2015, p. 110). 
45 Cf. os relatos do Min. Nelson Jobim (FONTAINHA et al., 2015, p. 273–275) e do Min. Eros Grau (FONTAI-

NHA; QUEIROZ; ACCA, 2015, p. 81–83). 
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A visão de que as “onze ilhas” se referem a relações pessoais entre os ministros caracte-

riza esse primeiro uso da metáfora, mas foi superada por outro. Autores que empregam a ima-

gem atualmente ressaltam a noção de colegialidade como algo diferente de amizade entre os 

membros do Tribunal. Como explica V. Silva (2017a, p. 235), ao apresentar a ideia de colegia-

lidade para os ministros que entrevistou para sua pesquisa, ela “não deveria ser entendida no 

sentido de que seria necessariamente amizade”.46 

A crítica das “onze ilhas” ganhou expressão como diagnóstico do processo decisório do 

STF e algo negativo principalmente a partir de artigos de C. Mendes (2010a, 2011a, 2012). O 

autor a construiu sobre uma base normativa específica: a capacidade deliberativa dos tribunais 

constitucionais confere-lhes legitimidade comparativamente aos demais órgãos políticos (MEN-

DES, CONRADO HÜBNER, 2011a, p. 346–347). O respeito, a obediência e a aceitação às 

sentenças dos tribunais constitucionais, especialmente aquelas que se sobrepõem a decisões ma-

joritárias, será maior quanto maior for a capacidade do órgão de construir suas decisões por 

meio da efetiva troca de argumentos dos seus membros entre si e com a sociedade (MENDES, 

CONRADO HÜBNER, 2013, p. 22–23). Isso porque a deliberação promove quatro valores ins-

trumentais e um valor intrínseco. Instrumentalmente, ela concretiza um valor epistêmico (iden-

tificação das melhores decisões), um valor comunitário (fortalecimento do senso de comuni-

dade), um valor pedagógico (aprendizagem por meio da deliberação) e um valor psicológico 

(percepção de ser contemplado no debate) (MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013, p. 69–70). 

Intrinsecamente, a deliberação leva a uma decisão que toma todos os pontos de vista em consi-

deração, fomentando o ideal da igualdade entre os cidadãos, vista como igual consideração e 

respeito por todos (MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013, p. 66–68). 

                                                 

46 No original: “The definition of collegiality that was presented for the justices was quite broad. It should be 

understood not in the sense that there necessarily be friendship or that dissent among the justices should be always 

avoided, but in the sense that there be a willingness to work as a team, to listen to the arguments of colleagues and 

to be open to them, and when possible, to try to speak as a group and not as an individual.” 
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A partir desse referencial normativo sobre como tribunais constitucionais devem agir 

para tomar decisões legítimas, formou-se uma corrente “deliberativista” de estudos.47 Essa cor-

rente não formula, no entanto, apenas um argumento normativo, ao contrário do afirma Almeida 

(2016, p. 61). Os estudos que seguem essa linha avançam uma agenda de pesquisa descritiva 

que procura identificar no processo decisório do STF a ocorrência ou não de deliberação (no 

sentido de troca de argumentos com vistas à tomada de uma decisão comum).48 

Vista sob o ângulo da crítica deliberativista, a metáfora das “onze ilhas” ganha contornos 

próprios que afastam outros significados que poderiam lhe ser atribuídos. Ela é uma oposição à 

falta de colegialidade na Corte, mas não à falta de amizade. Essa falta de colegialidade significa 

principalmente a ausência de uma postura ética de compromisso pela troca de argumentos e 

abertura para a construção coletiva das razões, pela possibilidade de mudanças de posiciona-

mento e pela consideração de diferentes pontos de vista.49 

Ela não é a simples acusação contra a divergência nem uma defesa da unanimidade.50 

Os autores que seguem essa linha até criticam a quantidade de votos vencidos, mas mais porque 

resultam da falta de diálogo do que pela discordância em si.51 O consenso, embora desejável, 

não é imprescindível, já que poderá haver divergências inconciliáveis (MENDES, CONRADO 

HÜBNER, 2013, p. 16–17). A questão é que a deliberação melhora a decisão – independente-

                                                 

47 A terminologia é de Almeida e Bogossian (2017, p. 1406), que definem a corrente deliberativista como aquela 

comprometida com “um modelo de decisão coletiva baseado no debate e na troca de informações entre os mem-

bros”. No mesmo sentido, afirmando que parte importante da literatura discute o processo decisório do STF sob o 

prisma da qualidade deliberativa, cf. MARIANO SILVA, 2018, p. 52. 
48 Para um conjunto de trabalhos que seguem essa linha de estudos, cf. KLAFKE; PRETZEL, 2014; KOATZ, 2015; 

LEITE; BRANDO, 2016; MENDES, CONRADO HÜBNER, 2011a, 2012; NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO 

ESPÍRITO SANTO, 2015; SILVA, 2013, 2016b, a, 2017a; VALE, 2015. 
49 Sobre o conceito de colegialidade, cf. MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013, p. 129–133. 
50 Criticando o “mantra” dos “onze supremos” por ignorar os benefícios do dissenso, cf. MELO, 2017 (“A referên-

cia jocosa aos nossos "11 supremos" tornou-se um mantra. E a crítica é ainda mais dura ao STF quando se trata de 

decisões controversas com placar apertado. O dissenso, no entanto, tem suas virtudes”). 
51 Cf. SILVA, 2016a, p. 205 (“A existência de decisões não unânimes em órgãos colegiados é inevitável. Mais do 

que isso, a não unanimidade é quase uma tendência natural, especialmente em se tratando de órgãos que decidem 

questões moral e politicamente polêmicas. Ainda assim, no caso de tribunais constitucionais e supremas cortes, há 

uma enorme variação na frequência com que as divergências se tornam públicas e há também tribunais que não 

permitem que o dissenso interno seja conhecido pelo mundo externo”). O autor costuma fazer a distinção entre 

votos divergentes e votos vencidos, que não dialogam com os votos vencedores. Para ele, o segundo fenômeno é 

criticável. 
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mente do método de tomada de decisão – por conta dos valores que ela promove. Com a deli-

beração, mesmo a divergência será mais qualificada. Por outro lado, é possível que haja alto 

grau de unanimidade sem que haja deliberação – basta imaginar um colegiado que racionaliza 

seu processo decisório dividindo trabalho e delegando decisões entre si (MARIANO SILVA, 

2018, p. 51–52). 

 Ela não é apenas uma crítica contra a ausência de debates. Vários autores nessa linha 

diferenciam o debate, entendido como troca de argumentos na tentativa de convencer o interlo-

cutor com uma postura adversarial (sem abertura para a mudança de posição), da deliberação, 

entendida como uma troca qualificada de argumentos na qual os interlocutores assumem uma 

postura ética de abertura para a opinião alheia, possibilidade de mudança de posição e busca por 

uma melhor solução (MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013, p. 17, nota 11). A transformação 

da sessão de julgamento em uma sessão de leitura de votos sem trocas entre os ministros é um 

problema (MENDES, CONRADO HÜBNER, 2010b), mas também o é o simples embate de 

ideias que deixa de lado a busca por consensos ou construções conjuntas. 

Ao contrário, a crítica das “onze ilhas” é, em primeiro lugar, um ataque ao modo como 

os ministros percebem o ente coletivo e se apresentam enquanto coletividade. É uma oposição 

à falta de entitatividade, entendida como percepção de que o grupo é um ente diferente dos seus 

membros, e à dificuldade dos ministros em se compreenderem e se apresentarem como parte de 

um grupo com racionalidade coletiva.52 Esse parece ser um diagnóstico compartilhado inclusive 

por quem não adota os pressupostos normativos da corrente deliberativista.53 Particularmente, 

não atribuímos o mesmo peso à deliberação na legitimidade da jurisdição constitucional – espe-

cialmente porque ela só fundamenta o poder das cortes por considerar que o Parlamento tem um 

tipo diferente de processo decisório –, embora concordemos com a falta de apresentação do STF 

como ente coletivo. 

A figura do “tribunal de solistas”, no qual os ministros trabalham individualmente, é a 

materialização dessa cultura, que é vista como a raiz dos problemas no processo decisório do 

                                                 

52 Sobre a noção de entitatividade, cf. ALMEIDA, 2016, p. 131–132. 
53 Cf. ALMEIDA, 2016; ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2017. 
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Tribunal.54 A “ministrocracia”, que poderia ser apenas uma referência a um desenho institucio-

nal que racionaliza os trabalhos conferindo poderes do colegiado para os ministros (MARIANO 

SILVA, 2018, p. 51), torna-se um risco para a percepção da Corte como um ente distinto, uma 

vez que cada ministro avoca para si o poder de decidir por ela, com consequências indesejáveis 

para a autoridade e para a coerência da atuação do órgão (FALCÃO, JOAQUIM; ARGUE-

LHES, 2017, p. 21). Cada vez mais os magistrados se comunicam com o público como decisores 

individuais e menos como colegiado.55 Esse é o problema mais fundamental a que se referem as 

“onze ilhas”. 

Para além da oposição à cultura do STF, a crítica das “onze ilhas” é multifacetada e 

incide sobre diferentes momentos do processo decisório, independentemente do viés que adota 

(deliberativista ou não). C. Mendes (2012, p. 59–60) dá a dimensão das possibilidades ao enu-

merar as tarefas deliberativas de tribunais, indicando que, na fase pré-decisória, os juízes devem 

se engajar num exercício de contestação pública e diálogo com interlocutores (internos e exter-

nos ao processo); na fase decisória, devem interagir colegiadamente, trocando argumentos entre 

si com vistas à obtenção de um consenso; na fase pós-decisória, devem trabalhar em favor da 

elaboração de uma decisão escrita deliberativa. As falhas podem acontecer em qualquer uma 

dessas etapas.56 

Especificamente em relação ao momento de elaboração e apresentação das decisões es-

critas na fase pós-decisória, a crítica das “onze ilhas” ataca o processo decisório do STF de três 

maneiras: a) questionando o processo de redação em si; b) questionando a falta de entitatividade 

nas decisões escritas; c) questionando a falta de diálogo entre os votos juntados ao acórdão. O 

primeiro enfoca o processo, enquanto os demais enfocam o seu produto. 

A metáfora atinge, em primeiro lugar, a falta de diálogo entre os ministros para redigirem 

o documento final. Não há troca de minutas, como nos EUA, nem discussão sobre uma proposta 

                                                 

54 Cf. MENDES, CONRADO HÜBNER, 2012, p. 70–72. Sobre a cultura da fragmentação, cf. NUNES, LÍLIAN 

CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 177; VALE, 2015, p. 379. 
55 Sobre a ideia de que o Tribunal pode se engajar numa relação comunicativa como colegiado ou como decisor 

individual, cf. FALCÃO, JOAQUIM; OLIVEIRA, 2013, p. 435–436. 
56 Aplicando o problema das “onze ilhas” também para o exercício das competências normativas, como edição de 

súmulas, cf. SUNDFELD; SOUZA, 2017, p. 105. 
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prévia de decisão trazida por algum dos julgadores, como na Áustria ou em Portugal.57 Isso 

acontece por dois motivos principais: ou porque os juízes trazem seus votos prontos para o jul-

gamento, ou porque eles não constroem o texto em conjunto depois da sessão (KOATZ, 2015, 

p. 242; SILVA, 2012, p. 217). Em comum, há o diagnóstico de que os votos são redigidos indi-

vidualmente por cada Gabinete sem comunicação com os demais (NASCIMENTO, 2017, p. 

118; SILVA, 2013, p. 575). Mesmo a ementa e o acórdão são elaborados pelo ministro relator 

sem consultar ou receber a aprovação dos demais (VOJVODIC, ADRIANA DE MORAES; 

MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 35–36). Nessa acepção, a crítica se opõe diretamente ao 

modelo agregativo de votos adotado pelo Tribunal, questionando a possibilidade de o acórdão 

ser elaborado a partir da mera juntada de opiniões individuais.58 

O segundo alvo da metáfora é a ausência de uma parte que exponha o julgamento cole-

tivo nas decisões do STF. Por ser elaborado de maneira agregativa, ou seja, pela juntada de 

votos separados, o texto final (produto) não oferece uma opinião institucional. “Onze ilhas” 

podem equivaler a duas observações diferentes: de um lado, a presença de “onze votos” no 

documento escrito; de outro, a presença de “onze rationes decidendi” individuais na decisão.59 

O diagnóstico é novamente o problema da entitatividade, mas dessa vez materializado no texto 

apresentado ao público, porque ele não mostra ao leitor que as razões de decidir são de um ente 

coletivo distinto de seus membros (ALMEIDA, 2016, p. 138–139). Esse modelo resulta em duas 

inconveniências: uma questão de racionalidade e uma questão de clareza. 

O problema de racionalidade se relaciona com a interpretação da decisão. Almeida 

(2016, p. 59–60) chama de “problema da demarcação das decisões coletivas” a dificuldade de 

localizar as razões de decidir da corte, “quando e se ela de fato existe”, nos acórdãos do STF. 

Essa tarefa é importante, segundo o autor, porque a competência para tomar as decisões é con-

                                                 

57 Para um quadro comparativo de regras formais que conformam o processo de redação em outros tribunais, cf. 

KLAFKE, 2010, Anexo IV. 
58 Cf. VIEIRA, JOSÉ RIBAS; ANDRADE, 2016 (“Dessa forma, os juízes não buscam a construção de um enten-

dimento que possa ser identificado como verdadeiramente ‘do Tribunal’”). 
59 Criticando o somatório de “onze votos”, cf. VIEIRA, OSCAR VILHENA, 2008, p. 458; KOATZ, 2015, p. 253. 
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ferida à Corte. Para ele, a não apresentação de razões de decidir coletivas pode significar viola-

ção ao dever de fundamentação das decisões previsto constitucional e legalmente (ALMEIDA, 

2016, p. 80). 

Sem adentrar na polêmica questão da natureza da tarefa de interpretação, o intérprete 

pode adotar duas posturas básicas diante desse problema: tentar identificar e utilizar o critério 

que os próprios ministros estabelecem para demarcar suas razões coletivas ou utilizar um critério 

próprio de demarcação na leitura do acórdão.60  

A primeira postura oferece dificuldades para quem lê as decisões do STF, uma vez que 

seus membros não parecem compartilhar nenhum critério de demarcação (ALMEIDA, 2016, p. 

65; ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2016a; VOJVODIC, ADRIANA DE MORAES; MACHADO; 

CARDOSO, 2009, p. 35–36). Alguns julgados sinalizam para o entendimento de que os minis-

tros que não juntam votos aderem integralmente ao voto vencedor61, opinião compartilhada ex-

pressamente por ministros.62 Mas a percepção é de que cada ministro utiliza seus próprios cri-

térios para delimitar o que seja uma manifestação “da Corte”, às vezes sem explicitá-los (RA-

MOS, LUCIANA DE OLIVEIRA, 2014, p. 60). No final, não há manifestação sobre qual o 

critério que a Corte adota. 

Resta a segunda postura. Na interpretação dos acórdãos num modelo agregativo, três 

critérios básicos podem ser seguidos: o agregativista, o negacionista e o delegacionista.63 O 

                                                 

60 As duas posições parecem implícitas numa aparente contradição de Almeida e Bogossian: de um lado, “os fun-

damentos decisórios no processo nos tribunais não são aqueles que melhor justifiquem a decisão; os fundamentos 

são sempre o que os membros decidem que é, seguindo as regras e práticas constitutivas do processo decisório, 

ainda que sejam fracos ou incoerentes” (ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2017, p. 1405); de outro, “aparentemente, a 

existência de razões de decidir da Corte não é clara nem para os próprios ministros. Nesse contexto de incerteza, 

resta aos leitores dos acórdãos fazer a melhor interpretação das atitudes dos ministros ao formarem sua decisão 

coletiva. A nós, leitores, cabe a pergunta: existe – e, se existe, como encontrar – os fundamentos coletivos nas 

decisões da Corte?” (ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2016a). 
61 Cf. a opinião do Min. Octavio Gallotti em acórdão de 1988: “os votos dos Ministros que formaram a maioria, 

quando não contenham considerações expressas, reputam-se de adesão aos fundamentos adotados pelo Relator, e 

nem se imagina como poderia ser de outra forma” (BRASIL, 1988, p. 606). Outro julgado nesse sentido, de 1968, 

é o RHC 45.906, mas ele não é claro sobre o que constitua “o ponto de vista vitoriosa” que menciona – se o 

resultado ou a fundamentação. 
62 Cf. opinião do Min. Néri da Silveira: “De acordo com o relator, significa que adotou os fundamentos do voto do 

relator. Mas o normal é que nesses casos importantes todos pronunciam o seu voto, isto é, a fundamentação do seu 

voto” (FONTAINHA; SILVA; SANTOS, 2015, p. 84).   
63 Para um panorama dos três critérios, cf. ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2016b, p. 289–290; ALMEIDA, 2016, p. 

85–86. 
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primeiro se baseia numa operação lógica, enquanto os outros dois se baseiam na identificação 

de uma intenção dos julgadores relevante para demarcar a decisão coletiva.  

O critério agregativista procura construir a decisão coletiva a partir da soma das razões 

individuais expostas nos votos. Tornam-se razões da Corte aquelas que obtiverem “a adesão da 

maioria dos ministros às teses jurídicas propostas como razões para decidir pelos membros da 

corte” (ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2016b, p. 288–289). Se o ministro A decidiu com base em 

x, y e z, e o ministro B decidiu com base em x e y, um voto agregado dos dois teria como razões 

de decidir x e y. Trata-se de um critério intuitivo e simples, e subjaz implicitamente às críticas 

de que o acórdão é um “somatório de onze votos individuais”.64 A proposta, porém, enfrenta 

pelo menos dois problemas. De um lado, ela só serve para razões independentes entre si, ou seja, 

capazes de sustentarem sozinhas o resultado. Se elas fazem parte de um raciocínio encadeado 

(proposições inter-relacionadas), é possível que as maiorias formadas para cada uma delas leve 

a um raciocínio totalmente diferente daquele em que elas se inseriam, com grande risco de in-

consistências.65 Um bom exemplo são as etapas do raciocínio da proporcionalidade: o ministro 

A decidiu que a medida é adequada, necessária  

Os critérios negacionista e delegacionista têm em comum a busca por evidências de uma 

intenção dos julgadores no acórdão. O critério negacionista foi sugerido por Klafke e Pretzel 

(2014, p. 93–94) para tentar interpretar as razões de decidir adotadas por ministros que não 

juntam votos ao acórdão (votos apenas registrados na ata). Consiste na negação de qualquer 

                                                 

64 Ilustrativamente, cf. VIEIRA, OSCAR VILHENA, 2008, p. 458 (“Mesmo se pegarmos o voto do relator, que foi 

muito além da questio iuris submetida ao Tribunal, o que dali foi aceito pela maioria e o que não foi aceito? Quais 

são os efeitos precisos da decisão? Assim, as decisões precisam deixar de ser vistas como uma somatória aritmética 

de votos díspares”). 
65 Sobre esse problema, chamado de dilema discursivo, cf. ALMEIDA, 2016, p. 94 (“O agregativismo esbarra no 

problema das inconsistências internas, como o chamado dilema discursivo (List, Pettit, 2011). O problema foi 

identificado pela primeira vez por Lewis Kornhauser e Lawrence Sager (1993) nas decisões da suprema corte dos 

EUA, que o denominaram de paradoxo doutrinário. Posteriormente, Christian List e Phillip Pettit (2011, p. 46) 

formalizaram e generalizaram o problema, demonstrando que uma votação majoritária sobre proposições inter-

relacionadas pode gerar julgamentos de grupo inconsistentes, mesmo que cada membro seja, ele próprio, consis-

tente”); PÜSCHEL, 2014, p. 11 (“O que temos são apenas decisões individuais fundamentadas. A decisão final 

não tem nenhum fundamento racional e, portanto, não consagra nenhuma posição a respeito do que seja vida ou 

morte no direito brasileiro. [parágrafo suprimido] A razão para isso é que, como demonstram List e Pettit, não é 

possível derivar racionalidade coletiva diretamente da racionalidade individual. Mais especificamente, nenhum 

procedimento de agregação de decisões individuais que, como a votação por maioria, apresente simultaneamente 

as características de domínio universal, anonimato e sistematicidade, é capaz de garantir que a decisão coletiva 

seja racional. Trata-se de uma impossibilidade lógica”). 
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fundamentação a esses votos. Almeida (2016, p. 97) ampliou o critério para propor que a posição 

“requer evidências da aceitação coletiva por parte dos membros para atribuir atitudes à corte”. 

Formulada dessa maneira, a abordagem negacionista afirma que, na ausência de uma explicita 

indicação da intenção de apresentar uma razão como razão do grupo, não se deve inferir que 

exista qualquer intenção nesse sentido. Aplicado aos acórdãos do STF, ela adota a posição de 

que, salvo indicação expressa, podem existir de uma a onze rationes decidendi, conforme aferi-

das nos votos individuais. Para fins de aplicação de precedentes, valeria a jurisprudência indi-

vidual, não existindo jurisprudência da Corte.66 

O critério delegacionista consiste na ideia de que as razões de decidir da Corte podem 

ser delegadas para um ou mais votos. Klafke e Pretzel (2014, p. 93–94) apontam a possibilidade 

de delegação no caso de votos apenas registrados em ata, porque adotariam a fundamentação do 

voto principal da corrente vencedora (do relator ou redator para acórdão) – postura que parece 

corroborada pelos julgados do STF referidos anteriormente, embora não decisivamente. Al-

meida e Bogossian (2016b, p. 290) apontam outra delegação no caso do uso da expressão “nos 

termos do voto do relator” na parte dispositiva dos acórdãos – nesse caso, uma delegação geral 

para o voto do relator (ou redator para acórdão), independentemente de juntada ou não de voto.67 

A primeira delegação é implícita; a segunda, expressa. 

O esforço na criação de critérios de interpretação da opinião institucional num acórdão 

formado por agregação de opiniões individuais é apenas uma consequência do problema da ra-

cionalidade. Rodriguez (2013, p. 82–83) sustenta que “o resultado disso é um manancial de 

argumentos, doutrinadores, leis, casos etc., que torna praticamente impossível reconstituir a ar-

gumentação do tribunal de maneira racional e unificada”. Nessa linha de críticas, apontam-se 

modelos como o europeu ou o americano, que contam com uma parte do texto expressamente 

                                                 

66 Sobre a ideia de jurisprudência individual, cf. VOJVODIC; MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 31; ALMEIDA, 

2016, p. 98. Rodriguez (2013, p. 107–108) explica que o método de construção de acórdãos por agregação das 

opiniões individuais neutraliza em parte o personalismo das decisões individuais e permite conciliar uma justiça 

opinativa, na qual os juízes não fundamentam racionalmente decisões, com a autoridade instituição do órgão cole-

tivo.  
67 Cf. ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2017, p. 1399 (“Há uma regra tácita do processo deliberativo da corte segundo 

a qual a corte coletivamente delega ao relator o deve de fundamentar suas decisões. Podemos explicar essa posição 

– que batizamos de delegacionismo – da seguinte forma: o Supremo tem uma incapacidade estrutural de produzir 

razões institucionais para suas decisões; e o mecanismo que ele utiliza para lidar com essa dificuldade é a adoção 

dos fundamentos do voto do relator do acórdão como fundamentos para o próprio acórdão”). 
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atribuível ao colegiado, como superiores para atender a todas as preocupações expostas anteri-

ormente.68 Eles favorecem a aplicação de precedentes ao demarcar claramente o que contará 

como posição do Tribunal, eles reforçam a autoridade da Corte ao aumentar a percepção de que 

ela é um ente distinto dos seus membros (entatitividade) e facilitam a análise dos resultados e 

dos argumentos. 

Em relação ao problema de clareza, argumenta-se que o aporte de múltiplos votos ao 

acórdão é suficiente para reduzir a clareza sobre o que a Corte decidiu (SILVA, 2012, p. 217). 

Reclama-se da existência de opiniões que concordam com o ministro relator e acrescentam ape-

nas comentários marginais – muitas vezes de louvor ou elogiosos. O modelo agregativo possi-

bilita que o documento se seja longo, fragmentado e marcado pelas idiossincrasias dos minis-

tros.69 O grande tamanho dificulta a leitura, a fragmentação exige que o intérprete leia todas as 

partes do acórdão e as peculiaridades de estilo e fundamentação dos ministros podem confundir 

o leitor quanto às suas posições em relação à maioria ou minoria. Em conjunto, esses fatores 

tornam a tarefa de leitura mais árdua, o que reduz a clareza e aumenta a necessidade de conhe-

cimento técnico para interpretar o que foi decidido, afastando o público leigo e diminuindo o 

                                                 

68 Cf. GRESTA, 2016, p. 17; NASCIMENTO, 2017, p. 33 (“o modelo de deliberação da Suprema Corte americana, 

com os defeitos que possa ter, é superior ao modelo brasileiro no que se refere à formação de um pronunciamento 

genuinamente coletivo e majoritário da corte”); RODRIGUEZ, 2013, p. 111 (“Um modelo alternativo, que confe-

risse importância central à argumentação, seria certamente mais transparente, além de admitir também a participa-

ção da esfera pública, pela via direta e indireta”). 
69 Cf. VALE, 2015, p. 297 (“O acórdão, com sua estrutura e formatação peculiares e típicas de um modelo de 

decisão seriatim, parece assim conter um déficit de racionalidade em relação aos modelos per curiam quanto à 

forma de apresentação pública do resultado da deliberação do tribunal. Na medida em que não enseja a formação 

de um texto único que, como nos modelos per curiam, contenha um corpo unitário com a ratio decidendi da decisão 

do órgão colegiado considerado em sua totalidade, o acórdão não oferece um modelo de formatação textual que 

permita ao tribunal demonstrar de forma clara e racional os fundamentos determinantes de sua decisão”); NUNES, 

LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 151 (“O texto final das decisões é formado pela transcrição 

dos debates. Isto implica em algumas conclusões. A forma textual dificulta a identificação dos fundamentos deci-

sórios adotados por cada ministro, em razão de estes estarem diluídos ao longo do texto do acórdão. Para identificar 

o iter percorrido por um ministro a fim de demonstrar seu entendimento – e, portanto, as premissas sobre as quais 

ele assenta seu voto –, é preciso analisar todo o debate, as intervenções e apontamentos feitos por ele, já que, 

comumente, no momento de proferir seu voto, ele apenas se reporta ao posicionamento do relator ou à tese diver-

gente, esclarecendo em que sentido decide. No conjunto, a verificação dos fundamentos decisórios do colegiado 

resta prejudicada. Sendo assim, pode-se afirmar que os acórdãos não são claros do ponto de vista da indicação de 

sua ratio decidendi.”); RODRIGUEZ, 2013, p. 83 (“O documento resultante, quase sempre longo, desorganizado 

e difícil de manusear, é um retrato fiel do processo decisório do STF em que vence o caso aquele que convencer 

individualmente mais juízes”). 
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controle social. Novamente, os modelos estrangeiros seriam superiores. Seus problemas de cla-

reza quanto à decisão tomada pelo órgão, se existentes, decorreriam ou da própria obscuridade 

da fundamentação da maioria, ou da incapacidade de se atingir uma maioria sólida quanto aos 

fundamentos – embora seja importante anotar a crítica de que a tentativa de obter maioria pode 

levar a opiniões obscuras ou vazias. 

O terceiro alvo da metáfora das “onze ilhas” é a falta de referências dos votos entre si. 

Essa é a posição de C. Mendes (2012, p. 66–67), para quem é possível haver um modelo agre-

gativo deliberativo, desde que os votos façam remissão uns aos outros, seja para rebater argu-

mentos ou defender uma posição.70 Ao contrário, no STF o diagnóstico é de que os votos sim-

plesmente não rebatem ou exploram argumentos dos outros ou não relacionam as questões a 

que respondem com as questões respondidas nos demais (ARGUELHES; RIBEIRO, 2012; VO-

JVODIC, ADRIANA DE MORAES; MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 32–33). A consequên-

cia desse conjunto de votos que não estabelecem contato entre si é, nas palavras de V. Silva 

(2013, p. 583, 2016a, p. 217), que não existem votos convergentes ou divergentes no STF, mas 

apenas votos vencidos ou vencedores, para os quais não interessa dialogar com a posição majo-

ritária – assumindo que seja possível identificar uma.  

Alguns autores atribuem o diagnóstico de que os votos não dialogam entre si à regra 

decisória por maioria simples, ou seja, à regra de que o julgamento é decidido a partir dos re-

sultados pronunciados pelos ministros (procedência ou improcedência, deferimento ou indefe-

rimento etc.), não dos fundamentos adotados por ele (inconstitucionalidade material ou formal, 

por exemplo).71 Ao se chegar a uma maioria quanto ao resultado, deixa-se de buscar consenso 

                                                 

70 No mesmo sentido, cf. FERREIRA; LANGENEGGER; SILVA, 2015, p. 12 (“inexistência de uma decisão única, 

composta por votos que dialoguem entre si”); LEITE; BRANDO, 2016, p. 162 (“parece ser de duvidosa legitimi-

dade que a opinião isolada e dissonante de onze ministros seja suficiente para invalidar uma norma por inconstitu-

cionalidade material com base em critérios vagos”). 
71 Cf. LEITE; BRANDO, 2016, p. 161 (“é possível afirmar que o fenômeno da dispersão de fundamentos é causado 

pela regra de maioria decisória simples, de acordo com o qual uma ação direta pode ser decidida pela mera con-

vergência em torno do seu resultado (procedência ou improcedência), não importando que haja total dissonância 

entre os fundamentos que lhes dão suporte”); VOJVODIC; MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 31 (“Uma conse-

quência dessa peculiaridade da decisão do STF [votos em relação ao dispositivo da decisão], que decorre do modo 

como se dá a tomada de decisão, é o alto grau de personalismo dotado aos seus julgamentos. Poder-se-ia falar em 

ratio do ministro, em uma linha de pensamento desenvolvida por ele e, inclusive, em aplicação de precedentes 

individuais. Não há, especialmente nos casos que envolvem aplicação de princípios – como ficou explícito no caso 

analisado –, a possibilidade de extração de uma ratio coletiva, institucional”). 
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quanto aos fundamentos (RODRIGUEZ, 2013, p. 89). Em tribunais que adotam uma regra de-

cisória de maioria quanto aos fundamentos, como o Tribunal Constitucional espanhol, haveria 

maiores incentivos para que os ministros dialogassem entre si e isso se refletiria nos votos.72 O 

fenômeno das “onze ilhas” teria relação, assim, com o desenho institucional mais amplo do 

processo decisório do STF. 

Para essa linha, não há nada no modelo agregativo em si que impeça a apresentação de 

uma decisão deliberativa, isto é, uma sentença na qual haja uma troca de argumentos entre os 

votos (referências cruzadas entre os textos). A prática, porém, torna o produto pouco ou nada 

deliberativo. O modelo brasileiro poderia ser tão bom, em termos deliberativos, quanto os mo-

delos americano e europeu, assim como estes poderiam ser tão ruins quanto o adotado no Brasil. 

Não haveria um problema com a anexação de onze votos se eles afirmassem claramente os 

pontos de discordância e convergência e fizessem referências entre si. Mas, do jeito como o 

processo é conduzido no STF, tem-se um acórdão composto por “onze ilhas” (MENDES, CON-

RADO HÜBNER, 2010a).    

Em síntese, a metáfora das “onze ilhas” provém de quatro diagnósticos distintos. Pri-

meiro, ela se refere à ausência de relações pessoais e vínculos de amizade entre os ministros, o 

que pode ser negativo para o ambiente do colegiado, mas pode ser positivo para a independência 

judicial. Segundo, ela se refere à cultura individualista do Tribunal e a uma precária percepção 

de que existe um ente coletivo distinto dos seus membros (entitatividade), o que, sob uma pers-

pectiva deliberativista, é negativo. Terceiro, ela remete à ausência de apresentação de uma opi-

nião institucional na decisão escrita e ao fenômeno dos onze votos com onze razões de decidir 

diferentes. Essa realidade é apontada como um problema inclusive por quem não adota uma 

posição deliberativista, mas está preocupado com a aplicação de precedentes constitucionais, 

como Almeida e Bogossian (2017). Quarto, ela ataca a falta de remissões dos textos entre si e o 

fato de que as fundamentações não dialogam – muitas vezes os ministros parecem decidir casos 

totalmente diferentes. 

                                                 

72 Sobre a regra decisória no Tribunal Constitucional espanhol, cf. RUIZ, 2000, p. 179. 
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2.2.3 Outras críticas à elaboração e à apresentação dos acórdãos no STF 

Além do diagnóstico das “onze ilhas”, a literatura sobre processo decisório no STF tam-

bém aponta outros problemas no processo de elaboração e apresentação dos acórdãos. A seguir, 

descrevemos as críticas à demora na publicação das decisões, à composição dos documentos, às 

ementas, ao tamanho dos acórdãos e ao estilo material do texto.   

O primeiro questionamento diz respeito à demora do Tribunal em publicar as decisões. 

Conforme o III Relatório do projeto Supremo em Números, a média de tempo da maioria dos 

ministros para publicação do acórdão extrapolou o prazo regimental de 60 dias entre 1988 e 

2013 (art. 95 do RISTF 1980) (FALCÃO, JOAQUIM; HARTMANN; CHAVES, 2014, p. 74). 

Essa realidade melhorou ao longo do período - todos os ministros chegaram a 2013 com um 

período para publicação das decisões menor que 200 dias (FALCÃO, JOAQUIM; HART-

MANN; CHAVES, 2014, p. 76). Ainda assim, a demora na divulgação de decisões, principal-

mente em casos polêmicos ou de grande repercussão social, levou a constantes questionamentos 

na mídia. Em 2014, reportagem apontou que 1.681 acórdãos aguardavam publicação. Provo-

cado, o Min. Marco Aurélio afirmou: “O acórdão é o documento da decisão proferida, é o que 

estampa o pronunciamento do tribunal, composto dos votos proferidos. É uma peça importan-

tíssima. O atraso na sua publicação é um problema crônico da Corte” (D’ANGELO, 2014). 

Outros questionamentos dizem respeito ao modelo de composição dos documentos. Ko-

atz (2015, p. 377) questiona a inclusão da transcrição dos debates no documento, o que atrapa-

lharia a leitura dos votos propriamente ditos. Rodriguez (2013, p. 79) critica o fato de que o 

acórdão se torna uma grande ata de transcrição do que aconteceu ao longo da sessão, sem que 

haja uma coerência argumentativa entre as partes. Em comum a essas problematizações há o 

diagnóstico de que os acórdãos do Supremo Tribunal não são compostos apenas por votos e uma 

preocupação com quais documentos serão incluídos e onde. Essa observação será retomada pos-

teriormente nesta tese e desenvolvida com mais profundidade.  

Problematiza-se também a falta de votos nos acórdãos (RAMOS, LUCIANA DE OLI-

VEIRA, 2014, p. 99). A crítica abrange o cancelamento das notas taquigráficas. Ao revisá-las, 

os ministros podem decidir cancelar ou suprimir participações na sessão e até mesmo deixar de 
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anexar seus votos ao documento final. Em outras palavras, o acórdão pode não conter todas as 

partes nele indicadas. Argumenta-se que essa prática compromete o registro do que aconteceu 

no julgamento, especialmente dos debates entre os ministros (KOATZ, 2015, p. 377). Cabe no-

tar que essa questão já foi judicializada na Corte por meio de recursos que alegavam a nulidade 

de decisões nas quais votos de ministros não constavam no acórdão, mas tinham sido proferidos 

na sessão. Os ministros decidiram nesses casos que não havia nulidade, uma vez que, primeiro, 

a juntada de voto ao documento seria uma faculdade dos juízes e, segundo, se houvesse juntada 

de outras notas já estariam atendidas as regras procedimentais.73 

No tocante à qualidade das ementas, Ferreira, Langenegger e Silva (FERREIRA; LAN-

GENEGGER; SILVA, 2015, p. 7) afirmam que, diante da inexistência de critérios legais, regi-

mentais ou mesmo informais para elaboração de ementas, o STF trabalha a partir de critérios 

individuais de cada ministro ou assessor, nos gabinetes em que este é o responsável por produzi-

las – a informação foi prestada pela própria Secretaria-Geral da Presidência às pesquisadoras. 

O maior problema, segundo L. Ramos (2014, p. 67), é a divergência quanto ao detalhamento da 

ementa, uma vez que alguns ministros lhe trazem mais elementos (inclusive posições minoritá-

rias), enquanto outros chegam a ser insuficientes ao retratar o que foi decidido.74 

Outra crítica comum às ementas dos acórdãos do Supremo Tribunal Federal ataca a sua 

imprecisão. Atribui-se a essa parte do julgado uma dupla função: de um lado, cabe à ementa 

resumir o que aconteceu no julgamento, como as questões discutidas, as posições em disputa e 

a linha que se sagrou vencedora; de outro, cabe-lhe também indicar qual é a decisão do tribunal 

como instituição, consubstanciando importante elemento de racionalidade coletiva no modelo 

de composição de acórdão por agregação de votos. Por conta dessa dupla função, espera-se que 

as ementas dos julgados do Supremo Tribunal Federal sejam um retrato fidedigno das correntes 

que surgiram no julgamento e da fundamentação que foi endossada pela maioria, de maneira a 

orientar futuras aplicações do precedente. Essa expectativa é tão difundida entre acadêmicos e 

                                                 

73 Vejam-se os seguintes acórdãos: AgRg-RO-MS 33.364/DF; ED-AgRg-Rcl 25.497/RS; ED-AgRg-RE 

253.455/MG; ED-RE 210.029/RS; ED-RE 592.905/SC; ED-RO-MS 27.920/DF; ED-RE 564.413/SC.  
74 No mesmo sentido, cf. NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 151–152. 
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aplicadores do direito que existe uma verdadeira cultura de citação de ementas em trabalhos 

acadêmicos e peça judiciais.75 

Os críticos indicam que, contrariamente a essa expectativa, existe um descolamento en-

tre a ementa e o restante do acórdão no Supremo Tribunal Federal (RAMOS, LUCIANA DE 

OLIVEIRA, 2014, p. 70). Apontam que, num número significativo de casos, a ementa apenas 

retrata a posição do ministro responsável por redigi-la (geralmente o relator) sem menção a 

eventuais votos concorrentes ou divergentes – votos concorrentes são aqueles que concordam 

quanto ao resultado, mas ou oferecem argumentos adicionais ou rejeitam os argumentos do voto 

vencedor; votos divergentes discordam quanto ao resultado.76 Em consequência, ela pode trazer 

fundamentos e decisões que não foram endossados ou que foram até mesmo rejeitados pela 

maioria do Tribunal. Indicam como exemplo mais emblemático desse problema a ação que dis-

cutiu a constitucionalidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos bancos (ADI 

2.591/DF), na qual a ementa do acórdão do julgamento principal foi corrigida em embargos de 

declaração por conter fundamentos rejeitados pela corrente vencedora. 

De acordo com a literatura, os problemas poderiam decorrer de três fatores (VALE, 

2015, p. 303–304; VOJVODIC, ADRIANA DE MORAES; MACHADO; CARDOSO, 2009, 

p. 35): primeiro, da própria dificuldade dos ministros em identificarem as questões envolvidas 

no julgamento, seus resultados e as razões de decidir que os ancoram; segundo, a elevada carga 

de trabalho, que inviabilizaria um exame mais detalhado dos julgados em busca dessas infor-

mações; terceiro, do comportamento individualista dos ministros que, como já dito, poderiam 

aproveitar o poder de falar pela Corte para avançar opiniões pessoais. Como se verá adiante, o 

próprio processo de elaboração da redação facilita que os ministros não tenham contato com os 

votos dos colegas enquanto trabalham nos seus (seção 3.1.5). 

                                                 

75 No meio acadêmico, critica-se fortemente o hábito de se apresentar uma colagem de ementas como pesquisa 

jurisprudencial (PALMA; FEFERBAUM; PINHEIRO, 2012, p. 161). No meio forense, a prática se tornou tão 

comum que levou a divergências sobre se a mera citação de ementas de precedentes judiciais é suficiente ou não 

para fundamentar uma sentença. 
76 Vale  (2015, p. 303–304) cita três fatores para esse fenômeno de reprodução do voto do relator: primeiro, a 

dificuldade genuína em se encontrar a ratio decidendi dos votos; segundo, a carga elevada de trabalho; terceiro, 

um comportamento individualista dos ministros que pode levá-los a desejar que sua opinião seja representativa do 

Tribunal.  
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Em relação ao tamanho dos acórdãos, a literatura questiona o aumento observado nos 

últimos anos. Gresta (2016, p. 19) chama de “acórdão prolixo” o fenômeno de documentos fra-

gmentados com tamanho excessivo. Lopes (2018, p. 30–36) analisa dados de tamanho médio 

dos acórdãos para ações de controle abstrato de constitucionalidade (ADI, ADC e ADPF) contra 

leis federais e estaduais, antes e depois da introdução da TV Justiça (entre 1988 e 2015), con-

cluindo que a sua introdução quase triplicou o número de páginas das ações contra leis federais 

– o tamanho médio das decisões saltou de 37 páginas para 85 páginas no período estudado 

(Tabela 1). Sem utilizar econometria, Koatz (2015, p. 240–242) apresenta dados que mostram 

que “a média de páginas dos acórdãos emblemáticos é três vezes superior a de processos não 

emblemáticos” (140 páginas contra 40 páginas).  

Tabela 1 - Sumário das estatísticas  

  Antes da TV Justiça Depois da TV Justiça Total 

Leis federais Tamanho da decisão 37,095 

(3,730) 

85,932 

(6,852) 

64,067 

(4,319) 

Tamanho do relatório 7,329 

(0,589) 

6,592 

(0,355) 

6,922 

(0,356) 

Tamanho dos votos 2,623 

(0,204) 

6,465 

(0,306) 

4,740 

(0,194) 

Tamanho dos debates 1,173 

(0,268) 

12,199 

(1,327) 

7,262 

(0,794) 

Taxa de dissenso 1,065 

(0,112) 

1,413 

(0,111) 

1,257 

(0,079) 

N 167 206 373 

Leis estaduais Tamanho da decisão 20,652 

(0,961) 

20,788 

(0,718) 

20,743 

(0,575) 

Tamanho do relatório 6,176 

(0,225) 

4,369 

(0,078) 

4,974 

(0,095) 

Tamanho dos votos 1,253 

(0,059) 

1,204 

(0,040) 

1,221 

(0,033) 

Tamanho dos debates 0,318 2,502 1,770 
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  Antes da TV Justiça Depois da TV Justiça Total 

(0,061) (0,225) (0,153) 

Taxa de dissenso 0,629 

(0,055) 

0,437 

(0,030) 

0,501 

(0,027) 

N 437 868 1305 

Total Tamanho da decisão 25,198 

(1,277) 

33,283 

(1,634) 

30,373 

(1,146) 

Tamanho do relatório 6,495 

(0,231) 

4,796 

(0,097) 

5,407 

(0,105) 

Tamanho dos votos 1,644 

(0,073) 

2,254 

(0,072) 

2,033 

(0,053) 

Tamanho dos debates 0,554 

(0,087) 

4,362 

(0,333) 

2,991 

(0,220) 

Taxa de dissenso 0,750 

(0,051) 

0,625 

(0,034) 

0,669 

(0,028) 

N 604 1074 1678 

Fonte: LOPES, FELIPE DE MENDONÇA, 2018, p. 30. Os números representam quantidade de páginas, enquanto os núme-

ros entre parêntesis representam o desvio padrão. 

 

Segundo a crítica, a quantidade excessiva de páginas dissuade o público leigo da leitura 

dos documentos e dificulta o trabalho dos leitores especializados (SILVA, 2013, p. 579, nota 

64; KOATZ, 2015, p. 374). Dada a demanda de tempo dos profissionais, que devem executar 

suas tarefas cotidianas e se atualizar constantemente sobre a produção oficial do direito e as 

teses mais recentes, é inconveniente gastar horas para a leitura de um único julgado. Em conse-

quência, como explica Koatz (2015, p. 241–242), dificulta-se o manejo de precedentes consti-

tucionais. Isso se aplica também aos trabalhos de pesquisa: com tantas páginas para ler, fica 

cada vez mais difícil realizar pesquisas individuais qualitativas de jurisprudência.  

A discussão sobre tamanho dos acórdãos nos leva a outro conjunto de debates referentes 

à fundamentação das decisões no Supremo Tribunal Federal, em especial dois deles: as diver-

gências sobre maximalismo e minimalismo judicial e sobre o melhor estilo de fundamentação e 
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raciocínio jurídico. O primeiro debate opõe, de um lado, quem acredita que é função dos tribu-

nais, principalmente de última instância, resolver todas as possíveis questões jurídicas que um 

caso pode suscitar (maximalistas), e, de outro, quem considera que os juízes devem se limitar 

apenas a decidir o mínimo de questões necessárias para a resolução do caso, seja porque esse 

procedimento facilita consensos, seja porque permite que uma maior quantidade de questões 

continuem passíveis de discussão na esfera pública longe dos tribunais (minimalistas). Assume-

se que decisões maximalistas tenderão a ser mais longas, cobrindo maior número de questões e 

apresentando maior quantidade de argumentos. Ao contrário, decisões minimalistas tendem a 

ser mais curtas, não apenas porque resolvem menor quantidade de perguntas, mas porque dimi-

nuem o espaço para divergências e anexação de votos em separado (MELLO, 2015, p. 169–

171). 

O estilo adotado nas decisões do Supremo Tribunal Federal é alvo de críticas por ser 

“prolixo e arrevesado” e gerar peças “do bacharelismo beletrista” (MENDES, CONRADO 

HÜBNER, 2010a). A mais contundente delas se dirige contra o uso de argumentos de autoridade 

e ao modo como os materiais jurídicos são utilizados. Autores questionam especialmente a ci-

tação de obras doutrinárias e precedentes. Em primeiro lugar, ela é considerada superficial, por-

que não há um engajamento mais profundo com o material com o objetivo de mostrar de que 

forma ele é pertinente ao caso, como as teses expostas nele se ajustam à fundamentação ou como 

os diferentes autores citados se relacionam entre si (VOJVODIC, ADRIANA DE MORAES; 

MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 27). Em segundo lugar, ela é considerada descontextuali-

zada, seja porque há uma abundância de elementos estrangeiros trazidos sem a devida adapta-

ção, seja porque há menção anacrônica a opiniões e precedentes passados, seja porque os mi-

nistros estabelecem relações sem fazer remissão ao contexto dos casos sob julgamento (RO-

DRIGUEZ, 2013, p. 77). Em terceiro lugar, ela é tida como parcial, seguindo uma lógica advo-

catícia de colação de materiais que corroboram determinada tese defendida no voto, sem dialo-

gar com posições contrárias (SILVA, 2013, p. 576–577).77 Finalmente, e como resultado das 

observações anteriores, o diagnóstico é de que a fundamentação é incoerente e contraditória, 

porque sem contextualização, sem aprofundamento e sem questionamento, os ministros podem 

                                                 

77 Percepção compartilhada pelos próprios ministros, que entendem, porém, que isso é normal e próprio da “con-

dição humana”, conforme expõe Silva (2016b, p. 196). 
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utilizar os mesmos materiais jurídicos para sustentar posições contrárias ou um ministro pode 

utilizar materiais divergentes para fundamentar uma única decisão (VALE, 2015, p. 308).  

Vale destacar a crítica formulada por Rodriguez, uma vez que ela se diferencia da mai-

oria por não rejeitar de plano o estilo e procurar analisá-lo inserido na prática institucional e 

cultural da Corte. Segundo o autor, o uso de materiais jurídicos para sustentar argumentos de 

autoridade é uma realidade presente em todos os tribunais que ele analisou, inclusive os superi-

ores. No Supremo Tribunal Federal, ele constatou que os profissionais envolvidos no litígio 

perante o órgão parecem entender que a decisão bem fundamentada é aquela que consegue reu-

nir o maior prestígio em torno dela. Ele é obtido pela reputação dos doutrinadores mencionados 

e pela quantidade de precedentes do Tribunal que sustentam aquela tese. Para Rodriguez (2013, 

p. 81), os ministros tentam aumentar o peso dos seus votos com trabalhos de autores renomados 

que corroboram sua posição. Como os acórdãos permitem opiniões individuais, a reputação dos 

próprios ministros entra na equação e sustenta a utilização futura de precedentes individuais. 

Nessa hipótese, a citação a votos emblemáticos ou de ministros prestigiados na Corte também 

surge como um argumento de autoridade que acrescenta peso à decisão. 

Outro questionamento diz respeito ao uso de material estrangeiro, entendido não apenas 

como normas e decisões de órgãos estrangeiros ou internacionais, mas também a doutrina de 

outros países (VALE, 2015, p. 128). A constatação é de que as decisões são abertas a doutrinas 

e precedentes estrangeiros, mas não estabelecem um efetivo diálogo entre fontes. Uma primeira 

crítica se dirige contra o uso meramente retórico desse material, que é utilizado para corroborar 

a posição dos ministros sem um exame mais cuidadoso do contexto de onde veio e no qual está 

sendo aplicado (SUNDFELD; SOUZA, 2012, p. 88–89). Outro questionamento ataca a seleção 

dos países de onde é retirado. Predominam referências a textos alemães, americanos, francês, 

italianos e espanhóis, sendo bem mais raras as citações a produções feitas em países latino-

americanos, cujos contextos socioeconômicos são mais próximos do brasileiro (SILVA, 2010, 

p. 528–530). Finalmente, nega-se que haja uma troca com outros tribunais. Referências a deci-

sões estrangeiras são pontuais e se assemelham à forma como são citados os precedentes brasi-

leiros, sem profundidade e contextualização. O resultado é uma fundamentação que “se distan-

cia em demasia das exigências de coerência da argumentação” (VALE, 2015, p. 382). 
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As críticas apresentadas até o momento não são elaboradas apenas por acadêmicos, mas 

encontram eco entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. O Min. Roberto Bar-

roso é aquele que mais produz atualmente trabalhos analisando criticamente o funcionamento 

do Tribunal. Desde antes a sua posse, ele já observava algumas disfuncionalidades nos acórdãos 

apontadas anteriormente, especialmente a dificuldade em se encontrar a ratio decidendi institu-

cional, o excessivo tamanho dos documentos e o problema das ementas que não retratam o que 

aconteceu no julgamento (BARROSO, 2018, p. 341; BARROSO; MELLO, 2010). Durante a 

sua passagem pela Corte, o Min. Cezar Peluso também questionou o modelo de decisão adotado 

pelo Plenário, chegando a afirmar que era impossível saber o que foi decidido pelo órgão (BRA-

SIL, 2009). Os Ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa também teceram comentários se-

melhantes sobre o processo decisório.78 Em pesquisas, ministros anonimamente apontaram a 

necessidade de mudanças na ementa (VALE, 2015, p. 304) e criticaram o excessivo número de 

votos divergentes (SILVA, 2016a, p. 216). 

A constatação de que os ministros também se incomodam com os acórdãos é importante, 

porque revela que essa não é uma prática institucional reproduzida sem questionamento no Tri-

bunal. Essas manifestações conduzem à construção de um cenário no qual, em alguma medida, 

existem atores insatisfeitos e com poder para ao menos propor modificações nos procedimentos 

adotados por todos. Essa insatisfação não fica restrita às reuniões administrativas fechadas, mas 

é trazida ao público por meio de entrevistas, trabalhos acadêmicos e decisões judiciais. Em ou-

tras palavras, os ministros também procuram oferecer publicamente razões para mudar o que 

fazem. 

                                                 

78 Nas palavras do Min. Gilmar Mendes, no julgamento da PSV n. 57: “Essa é uma dificuldade. Por mais que se 

possa dizer que o fundamento determinante, a ratio decidendi deve vincular, temos essa dificuldade. Efetivamente, 

o que é fundamento determinante? Especialmente diante de nossa técnica de julgamento de votos autônomos. Te-

mos essa dificuldade. Com esse esforço que estamos fazendo de identificar a tese, às vezes, até maçante e desafia-

dor, afinal, temos um resultado, algo sobre o que o próprio Tribunal se debruçou” (BRASIL, 2016, p. 30). Para um 

comentário sobre a observação do Ministro, cf. ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2016a. Já nas palavras do Min. Joaquim 

Barbosa: “A individualidade prevalece sobre o colegiado e nós não sabemos exatamente que fundamentos basea-

ram as decisões” (in CONSULTOR JURÍDICO, 2014). 
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2.3 A construção de um adversário para o argumento da tradição: por que os acórdãos 

não mudam?  

As críticas aos acórdãos e a seu processo de elaboração são muitas e levam a várias 

propostas de solução, mas parece não ter havido nenhuma modificação substancial no processo 

decisório do Supremo Tribunal Federal capaz de aplacar os ataques, que continuam sendo pu-

blicados em teses, artigos de periódicos e na mídia – a reiteração do diagnóstico de O. Vieira 

(2008, 2018) é um exemplo disso. Assumindo que os críticos estejam certos e que a Corte não 

tenha tomado nenhuma medida para solucionar os vários defeitos apontados anteriormente, 

questionam-se os motivos que levam a essa inércia. Se até os ministros problematizam alguns 

aspectos dos documentos, por que eles os mantêm? Se há várias propostas de solução concor-

rendo nesse mercado de ideias, por que nenhuma foi adotada até o momento? 

Se procurarmos na literatura brasileira explicações para a manutenção do processo deci-

sório do STF, encontraremos a indicação de três fatores principais: vaidade e personalismo, 

razões práticas e substantivas, e a tradição. O primeiro deles consiste na alegação de que o pro-

cesso não muda porque os ministros não têm interesse em mudá-lo. Essa falta de interesse de-

correria menos de um discurso racional e mais de desejos próprios. Argumenta-se que os minis-

tros desejam manter o modo de composição dos acórdãos porque querem entrar para a história 

por meio de seus votos individuais e identificados, com fundamentação e estilo próprios, anga-

riando prestígio especialmente nos julgamentos emblemáticos.79 Por trás do modelo seriatim, 

haveria o risco de personalização excessiva, que se concretiza na realidade brasileira. A Corte, 

neste caso, se caracterizaria por vaidades que agiriam, no momento decisivo, para barrar qual-

quer proposta que tentasse despersonalizar e institucionalizar a decisão. Esses interesses pró-

prios estariam refletidos na quantidade de votos juntados ao acórdão e no seu tamanho exces-

sivo. Nas palavras de alguns ministros: 

[...] bota uma coisa na cabeça: não se vai acabar com a TV Justiça (as transmissões 

dos julgamentos). Isso é um modelo que está aí e não vai voltar atrás. E não vai voltar 

atrás porque os juízes gostaram. Gostaram da exposição; passaram a ser conhecidos. 

                                                 

79 A literatura reconhece o papel dos desejos individuais, inclusive o prestígio, no modo de atuação dos juízes. Cf. 

BAUM, 1994, p. 752–754. 
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Ninguém sabia quem era Ministro do Supremo. Começaram então a identificar no 

avião etc. Então pegou e não se volta atrás. E a minha tentativa de edição também não 

deu certo... os colegas reagiram etc. Tem aqueles que são radicais: “não, isso é a forma 

democrática...”. Faz um discurso para justificar a exposição; mas na verdade está jus-

tificando a exposição dele. (VALE, 2015, p. 247) 

Como implementar isso [mudança nos acórdãos]? Com essa diversidade e instabili-

dade na composição. Porque isso tem muito a ver com o modo de proceder de cada 

Ministro. Tem Ministro que acha que o bom acórdão é aquele que faz a doutrina, outro 

que pensa que dar a mensagem em poucas linhas já é o suficiente. Eu sou dessa se-

gunda linha. (VALE, 2015, p. 300) 

Um segundo grupo de fatores diz respeito a razões de ordem pragmática e substantiva. 

As primeiras são, principalmente, as necessidades de dar conta de uma excessiva carga de tra-

balho e lidar com um cenário de ausência de deliberação. Sobre a carga de trabalho, sustenta-se 

que o volume de processos que chegam todos os anos ao Tribunal inviabiliza outro modelo de 

acórdão, especialmente o de opinião institucional (VALE, 2015, p. 299). Para exemplificar, em 

2018 foram protocoladas 98.295 ações e proferidas 126.441 decisões (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2019). Os impactos dessa realidade para os acórdãos seriam diretos. Em primeiro 

lugar, os assessores ganhariam um lugar de destaque na elaboração das decisões, já que os mi-

nistros seriam incapazes de dar conta do trabalho sozinhos, o que aumenta a possibilidade de 

variação de estilo e forma na redação dos votos. Em segundo lugar, o voto do relator seria o 

único juntado em quantidade significativa dos acórdãos, principalmente em razão da inviabili-

dade de os gabinetes produzirem votos para todos os processos e do julgamento em lista. Em 

terceiro lugar, as ementas refletiriam apenas o voto do redator do acórdão, tendo em vista a falta 

de tempo para que os ministros revisem as ementas de todos os julgados. Em quarto lugar, a 

carga de trabalho inviabilizaria a troca de minutas entre os julgadores, diminuindo a chance de 

referências cruzadas entre os votos. 

Os ministros citam a carga de trabalho e a falta de tempo como elementos inviabilizado-

res de reformas: 

Esse seria o ideal. Agora, aqui é muito difícil. É um tribunal com muito processo. Não 

temos tempo. Três Ministros compõem o eleitoral. Tem sessões...duas por semana. 

Dez Ministros compõem outro colegiado, que é a turma, além de ter que participar do 

plenário. O Presidente dirige o CNJ e o Tribunal, com encargos jurisdicionais e admi-

nistrativos. Não sobra tempo. (VALE, 2015, p. 246) 

Acho o modelo do direito comparado mais adequado. […] Mas a realidade brasileira 

não comportaria, tendo em vista o grande número de processos, de julgamentos, do 

tribunal. Penso que se adotássemos essa orientação do direito comparado, então a len-

tidão processual se acentuaria de uma forma realmente exagerada, muito grande. Então 
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é preferível esse sistema da juntada, em que cada um junta seu voto; ou se não junta 

consta da ata que ele acompanhou o relator, ou divergiu. (VALE, 2015, p. 300) 

Sem dúvida, o ideal seria que houvesse uma racionalidade maior, mas de novo volta-

mos ao mesmo problema sobre o qual já falamos: é possível imprimir essa racionali-

dade com um tribunal com toda essa carga de trabalho? (VALE, 2015, p. 300)  

Acho que esse é um problema a ser superado, realmente. Lembro que quando ingressei 

no Tribunal de Alçada, os acórdãos eram assinados por todos os integrantes do julga-

mento; então, na hora da publicação, certos pontos do acórdão eram discutidos por 

todos. Mas isso é inviável com o volume de julgamento que nós temos aqui. Talvez 

nós tenhamos que caminhar para uma ementa, tal como se faz com as súmulas vincu-

lantes, que seja objeto de uma segunda deliberação. (VALE, 2015, p. 300)  

Sobre a ausência de deliberação, o modelo de acórdãos do STF seria mantido por uma 

cultura de isolamento, falta de diálogo e ausência de mecanismos de coordenação e controle.80 

Sem uma mudança no comportamento dos ministros, não seria possível contar com acórdãos 

mais enxutos e claros e, portanto, o modelo se perpetuaria. O modelo agregativo diminuiria uma 

série de custos nesse cenário (NASCIMENTO, 2017, p. 118). A falta de diálogo reduziria a 

possibilidade de elaboração conjunta de decisões, mas o modelo possibilitaria aos ministros 

juntarem votos sem essa exigência e, portanto, facilitaria o trabalho numa corte fragmentada. O 

Tribunal continuaria funcional por meio do reforço aos precedentes individuais, mesmo sem 

uma opinião institucional.81 Isso, por sua vez, reforçaria incentivos para a continuidade do pro-

cesso. Além disso, sem diálogo não se chega a uma proposta de reforma viável, o que favorece 

a manutenção dos procedimentos já existentes. A mudança no processo de elaboração dos do-

cumentos dependeria de alterações no modo como os gabinetes trabalham, e fazê-lo de maneira 

coordenada não é fácil num ambiente em que falta diálogo. Nas palavras de um ministro: 

Talvez, aqui, o papel do relator devesse ser menos passivo e ele pudesse traduzir essas 

posições e inclusive submeter a proposta de ementa aos colegas. Tudo isso, obvia-

mente, às vezes é impedido por razões de ordem prática, todas as dificuldades que nós 

temos de deliberar novamente, de nos pronunciarmos novamente, uma vez que nos 

encontramos apenas nas sessões (plenárias), ou nas (sessões) administrativas; e não 

temos outras formas de reunião; e temos também toda uma história de atraso na publi-

                                                 

80 Nesse sentido, a opinião de Arguelhes (in PULS; FERRARI, 2016, p. 83): “Qualquer proposta de mudança 

esbarra em dois problemas básicos: poderes individuais exacerbados e inexistência de instrumentos claros para 

controlar a conduta de seus integrantes”. 
81 Cf. VOJVODIC; MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 38 (“No caso do STF, por não haver um texto único de 

seus acórdãos e, sim, uma sucessão de votos, é possível que a decisão de um caso produza múltiplas rationes, que 

poderão influenciar a decisão de casos futuros. O desenho institucional do STF favorece, em nossa opinião, a 

formação de ratio decidendi de cada ministro, e não da corte, mas isso não necessariamente é algo ruim”). 
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cação dos acórdãos em função da liberação dos próprios votos, situação que já supe-

ramos agora com a nova disciplina regimental e com a possibilidade de até não publi-

car o voto que não restou pronto no tempo estabelecido. (VALE, 2015, p. 300–301) 

Além das razões pragmáticas, também haveria razões substantivas para a manutenção 

do modelo, sendo as principais a independência judicial, a publicidade e a liberdade de expres-

são.  

Em relação à independência judicial, entende-se que o modelo vigente garante que não 

haja influência de um ministro sobre os demais (ALMEIDA, 2016, p. 129; VALE, 2015, p. 

374). Como cada julgador pode juntar seu voto individualmente, sem necessidade de uma opi-

nião institucional, eles estariam livres de pressões e incentivos a comportamentos estratégicos 

que existiriam, por exemplo, na Suprema Corte americana (MALTZMAN; SPRIGGS; WAHL-

BECK, 2000). Não haveria a necessidade de compromissos sobre a escolha do redator, sobre as 

palavras utilizadas no texto ou sobre fundamentos trazidos para a decisão. Ao contrário de tri-

bunais estrangeiros, um colega não teria o poder de forçar o redator a retirar trechos do texto, 

de maneira que cada um poderia trazer para o documento final sua verdadeira preferência de 

redação. Nas palavras de um ministro: “não, ninguém chegou a se preocupar com isso. Por que 

uma busca pelo consenso implicaria coagir pessoas a adotar uma linha de pensamento quando, 

na verdade, eles não estão propensos a isso” (SILVA, 2017a, p. 233).82 A independência também 

é a razão que parece sustentar a manutenção da regra de senioridade na votação, conforme de-

poimento de ministros: 

Eu acho que é boa [a regra]. Eu que é boa porque cada um tem seu próprio momento 

de falar. E começar com o novato é bom porque – eu já fui um novato – o novato entra 

na Corte com grande respeito pelos membros mais antigos e pode ter a tendência de 

votar com ele; por isso, ele deveria ser o primeiro a votar. [Ministro O] 

Eu acho que é interessante porque ela permite ao mais jovem trazer novas ideias. Por 

exemplo, se ele fosse tímido, ele não se sentiria à vontade para divergir após os votos 

dos membros mais antigos, então ela tem um aspecto positivo. [Ministro S] 

Eu nunca considerei a questão. Entretanto, há uma razão para ela. É sempre o membro 

mais novo [que apresenta sua opinião primeiro], de tal de sorte que ele não é influen-

ciado pelos membros mais antigos. Eu acho que essa é uma regra inteligente, uma 

regra de ouro. [Ministro I] (SILVA, 2017a, p. 222)83  

                                                 

82 No original: “No, no one was ever concerned with this. [Because a search for consensus] would imply coercing 

people to adopt a line of thinking when in reality, they are not prone to this.” 
83 No original: “I think this is good. I think it is good because each one has their own moment to speak. And to 

begin with the freshman is good because—I was once a freshman — the freshman enters the Court with great 
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Por isso que, no Supremo, o ministro mais novo é quem vota primeiro, nas sessões de 

turma e nas sessões plenárias. Nas sessões plenárias. Não me lembro bem se de turma 

– a essa altura, já está me fragilizando a memória –, se também ele vota primeiro, o 

ministro mais novo. É para que o ministro mais novo não se deixe influenciar tecnica-

mente pelo ministro mais antigo da casa. Então é uma postura de maturidade. (FON-

TAINHA; QUEIROZ; ALMEIDA, 2017, p. 105–106) 

A publicidade, por sua vez, seria um valor não apenas tradicional no processo brasileiro, 

mas previsto constitucionalmente para as decisões judiciais. A juntada das notas taquigráficas 

possibilitaria que o acórdão apresentasse ao leitor o que aconteceu na sessão de julgamento, 

inclusive a ocorrência de debates e a indicação das posições de cada pessoa que se manifestou. 

Em consequência, publicidade e responsabilização caminham juntas: saber quem opinou e qual 

seu posicionamento permitiria que o público responsabilizasse individualmente cada ministro 

por seu voto, principalmente em precedentes futuros. O valor do modelo, neste caso, residiria 

no ônus que a publicidade atribui a cada julgador de revelar sua opinião para o público, de se 

comprometer pessoalmente com ela e de manter coerência individual em casos futuros. Final-

mente, a apresentação das várias posições favoreceria o direito de defesa.84 Na opinião de um 

ministro: 

Os enfoques diferenciados proporcionam, e o proporcionam numa gradação maior, o 

exercício do direito de defesa. E creio que, muito embora se diga que a decisão depois 

de tomada passa a ser do colegiado, é conveniente que se saiba como cada integrante 

do colegiado pensa sobre a matéria. Não optaria por outro sistema que não o existente. 

(VALE, 2015, p. 301) 

Um último valor que manteria o modelo seria a liberdade de expressão, concretizada na 

ideia de preservação de pluralidade de pensamentos, estilos e argumentos expressados na deci-

são e na possibilidade de que os ministros possam se expressar para o público externo (AL-

MEIDA, 2016, p. 77–78). Se a independência judicial é a ausência de constrição dos colegas na 

                                                 

respect for the senior [members] and can have a tendency to vote along with them; therefore, he should be thefirst 

to vote. [nota 35: Justice O] 

I think it is interesting because it allows the youngest to bring new ideas. For example, if he were shy, he would 

not feel at ease to dissent after the opinions of the more senior members, so it has this positive aspect. [nota 36: 

Justice S] 

I have never considered this issue. However, there is a reason for it. [It is] always the newest member [who presents 

his opinion first] so that he is not influenced by the more senior members. I think that this is an intelligent rule, a 

golden rule. [nota 37: Justice I]” 
84 Nas palavras de um ministro não identificado: “Os enfoques diferenciados proporcionam, e o proporcionam 

numa gradação maior, o exercício do direito de defesa. E creio que, muito embora se diga que a decisão depois de 

tomada passa a ser do colegiado, é conveniente que se saiba como cada integrante do colegiado pensa sobre a 

matéria. Não optaria por outro sistema que não o existente” (VALE, 2015, p. 301) 
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elaboração do documento, a liberdade de expressão é a garantia de que os ministros poderão 

formular suas opiniões com o material que desejarem, o que inclui não apenas doutrinas e pre-

cedentes, mas também referências a materiais dos atores processuais (peças, pareceres, amici 

curiae, participações em audiências públicas, memoriais, etc.) e de outros atores sociais (estu-

dos, pareceres técnicos, bancos de dados, notícias e até obras literárias). É o sustentáculo, em 

princípio, da regra que altera o redator para acórdão quando o ministro relator fica vencido 

(SILVA, 2016b, p. 197).  

Essa pluralidade de raciocínios e estilos é observada nos julgamentos do Supremo Tri-

bunal Federal, especialmente no que diz respeito às citações trazidas nos votos. Alguns ministros 

se notabilizam por citarem proporcionalmente muito mais obras de um país determinado ou 

precedentes próprios (SUNDFELD; SOUZA, 2012, p. 85–112). A importância da manutenção 

do modelo, segundo esse valor, consistiria no maior diálogo que a instituição, por meio de seus 

membros, poderia estabelecer com diversos atores, materiais e sistemas jurídicos. 

Finalmente, a tradição também é apontada como um fator que contribui para os acórdãos 

do STF permanecerem como são. Silva (2013, p. 569, 2016b, p. 186) argumenta que “como a 

forma de deliberação e decisão no STF é a mesma há décadas, cada novo ministro se vê, sem 

grandes possibilidades de variação, compelido a seguir o rito deliberativo ditado pela tradição e 

pelo regimento interno”, ou seja, que “o estabelecimento dessas regras, mais de uns cem anos 

atrás, criou uma condição de trajetória de dependência que dificulta o desenvolvimento de uma 

cultura deliberativa na corte”, especialmente porque “essas decisões do passado nunca foram 

seriamente questionadas, nem seus efeitos sobre a deliberação”. Koatz (2015, p. 95) considera 

que o Tribunal “não soube (ainda) adaptar seu funcionamento a elas [ideas neoconstitucionalis-

tas], e continua muito apegado à sua história e à sua tradição”, o que torna “o tribunal um órgão 

lento, muitas vezes burocrático e até mesmo disfuncional”. Nascimento (2017, p. 47) sustenta 

que “muitas tradições precisaram ser abandonadas para suprir necessidades inéditas”, mas “fre-

quentemente essas necessidades de trabalho precisaram dialogar com as tradições estabelecidas, 

que condicionavam e moldavam as novas soluções de organização do trabalho”. Os próprios 

assessores atribuem a “fatores histórico-culturais” falhas no processo de produção de decisões 

(NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 174). 
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O argumento da tradição se desdobra em duas linhas principais. A primeira trabalha a 

tradição como inércia e reprodução irrefletida da prática. Nesse cenário, os ministros são vistos 

como agentes que chegam ao Tribunal e encontram uma estrutura de acórdãos pronta, à qual 

aderem prontamente sem refletir sobre como poderia ser melhor. A manutenção é facilitada pela 

permanência nos gabinetes e nas secretarias de funcionários com longo tempo de casa e rotinas 

de trabalho estabelecidas. A existência de uma rotina – e até mesmo a tecnologia – seria a força 

que barra mudanças na estrutura e composição dos acórdãos.85 

A segunda linha apresenta a tradição como algo valorizado pelos ministros.86 Nesse ce-

nário, eles ponderam que é melhor conservar a estrutura e a composição dos documentos, por-

que, dessa maneira, prestam reverência ao passado do Tribunal e aos seus antecessores.87 Essa 

postura pode resultar, primeiro, de um sentimento de respeito e admiração pelo órgão e pelas 

pessoas que o formaram anteriormente. Alterar o modelo de documentos significa não apenas 

                                                 

85 Sugerindo que as práticas são mantidas por inércia, cf. MENDES, CONRADO HÜBNER, 2010a (“Há tempos 

se instiga o STF a repensar seus ritos decisórios e hábitos deliberativos. As sugestões de reforma são antigas e não 

requerem mobilização legislativa, só ajustes internos. […] A tarefa não é simples, nem seria correto responsabilizar 

os atuais ministros por tal prática. Estão seguindo uma tradição. No entanto, tradições podem ser submetidas a uma 

reflexão crítica transformadora)”; FONTAINHA; MATTOS; SANTOS, 2016, p. 107 (“[FF] — Isso [adoção de 

três nomes no STF] virou uma questão em algum momento? [L b] — Virou uma questão só quando eu postulei de 

manter Luís Roberto Barroso e, aí, o presidente disse: “Olha, eu teria dificuldade porque é uma tradição e porque 

os programas são assim”. Aí, eu também não criei problema, mas consegui que, no plenário e em tudo que não 

depende desse programa, ficou Luís Roberto Barroso, a imprensa me trata por Luís Roberto Barroso”). 
86 Sugerindo que há razões para manter a tradição, cf. o depoimento do Min. Cezar Peluso – “Eu não sou contra 

rituais e tradições não. Acho que isso faz parte de algum modo da identidade da corte, tal. Na corte norte-americana 

existem muitas, muitas tradições desse tipo. Mas outras não têm mais sentido nenhum. Uma das anedotas - alguns 

dizem que é verdade - que se contam é que o ministro estava tão acostumado que um assessor ou funcionário 

chamasse o elevador que uma vez ele saiu do apartamento dele aqui em Brasília com a mulher e fcou parado na 

porta do elevador. A mulher disse assim: “Escuta, você não vai chamar o elevador?” “Eu vou sim”. Ele estava 

esperando que a mulher chamasse o elevador para ele. [risos]” (FONTAINHA; SILVA; ALMEIDA, 2015, p. 134–

135) e o testemunho do Min. Célio Borja: “O convívio era, não vou dizer afetuoso, mas era extremamente cortês, 

a regra ou as regras de convivência estavam estabelecidas há muito tempo. Por exemplo, a regra da seniority, da 

precedência até para entrar no elevador, o mais antigo entra primeiro, o seguinte menos antigo, e assim até o mais 

moderno. Você não entra no elevador antes dos outros, você entra na sua vez. À mesa, a mesma coisa, a distribuição 

dos assentos no plenário igualmente, em razão da antiguidade, da seniority. E assim vai. Quer dizer, a convivência 

fica muito facilitada quando existem regras e elas são observadas. Ninguém viola qualquer dessas regras de con-

duta” (FONTAINHA; SILVA; GUIMARÃES, 2015, p. 75). Posteriormente, a mesa retangular foi substituída por 

uma mesa redonda pelo Min. Nelson Jobim para romper com o ambiente formal e hierárquico (FONTAINHA et 

al., 2017, p. 119). 
87 Para um exemplo dessa reverência, narrando o episódio da incompatibilidade entre um tinteiro antigo do STF e 

a arquitetura do prédio que acabava de ser erguido em Brasília para a Corte, e os problemas que isso causou com 

Oscar Niemeyer, cf. MÓSCA, 1986, p. 115 e ss. 
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rejeitar a forma e o estilo que eles adotavam, mas angariar para si uma superioridade de consi-

derar o que é melhor para a Corte. Mais diretamente, os ministros novatos podem se sentir com-

pelidos a seguir o que os ministros mais experientes fazem, demonstrando uma espécie de reve-

rência pelas rotinas de trabalho por eles adotadas. Ela pode resultar, em segundo lugar, de um 

desejo de aproveitar a reputação e a autoridade construída pelo Tribunal ao longo do tempo. 

Manter a forma e a estrutura dos acórdãos é uma maneira de mostrar para o público, especial-

mente os profissionais do Direito, que a instituição é a mesma que funciona há décadas – rituais 

que contribuem para a legitimação da Corte (FALCÃO, JOAQUIM; OLIVEIRA, 2013, p. 452). 

A intenção que move esta tese é questionar o argumento da tradição para a manutenção 

e a continuidade do modelo agregativo de acórdãos no STF. Uma passagem de artigo de C. 

Mendes (2012, p. 72) serviu de inspiração para a proposta:  

Mapear o processo histórico por meio do qual essa tradição decisória [um “tribunal de 

solistas”] se formou seria importante para desnaturalizar costumes que, atualmente, se 

encontram consolidados. Sobrevivem por inércia, pois não há bom argumento que 

sustente essa tradição. Superá-la seria uma conquista de maturidade política pelo STF. 

(grifos nossos)88 

Esta opinião, compartilhada por outros autores como indicado anteriormente, retrata a 

história do processo decisório do STF, inclusive no momento de redação de acórdãos, como 

uma trajetória de inércia e falta de reflexão. A ideia de que “não há bom argumento que sustente 

essa tradição”, assim como a afirmação de que ela nunca foi seriamente questionada, pressupõe 

que nunca tenha havido discussão em torno das regras formais e informais e da cultura que 

conforma a produção das decisões no Tribunal. Mas será que esse é um retrato adequado dos 

últimos cem anos? Essa é a pergunta fundamental a que nos propomos responder. A próxima 

seção apresenta como pretendemos fazê-lo. 

                                                 

88 A inércia aparece em outro momento da obra do autor: “Real-world constitutional courts provide a limited menu 

of institutional blends. Several choices became naturalized. They survive almost unquestioned and by unthinking 

default. One should not, however, take these contingent choices for granted and lose sight of alternatives that might 

be experimented” (MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013, p. 174). 
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2.4 Pressupostos teóricos e metodológicos da tese: neoinstitucionalismo e análise do-

cumental 

Os ministros poderiam simplesmente redigir as decisões do Tribunal da maneira que 

melhor contemplassem suas preferências pessoais e sua agenda política. Não o fazem, porém, 

porque há uma estrutura de regras formais, regras informais e rotinas de trabalho que condicio-

nam sua atuação. Em outras palavras, a prática de redação e apresentação dos acórdãos no STF 

é uma prática institucional. Saber como ela perdura e se transforma – e qual o papel da tradição 

nisso – é compreender como instituições são criadas, mantidas e modificadas. 

Esta seção está dividida em três partes. Na primeira, apresentamos o que entendemos 

por instituições que compõem a prática de redação dos acórdãos. Não limitamos o exame apenas 

às instituições formais (regras jurídicas positivadas), como é tradicional no Direito e no cha-

mado “velho institucionalismo”. Ao contrário, enfatizamos a importância de conhecermos a 

prática por meio de métodos empíricos que revelem como se dá a aplicação das regras formais, 

a incidência de regras informais e o dia-a-dia das rotinas. Na segunda, exploramos a ideia de 

continuidade e mudança de instituições, trabalhando a distinção entre fatores endógenos e exó-

genos de transformação. A última parte explica o método de estudo empregado no trabalho 

(análise documental), as fontes primárias e secundárias utilizadas e o raciocínio empregado. 

2.4.1 O que são instituições e como o conceito se aplica ao processo decisório do STF? 

Embora a palavra “instituição” seja ambígua, vaga e disputada, há elementos comuns 

aos seus vários usos que sinalizam um caminho para entendê-las. Em primeiro lugar, a palavra 

remete a uma ideia de estrutura, de algo que age sobre a vontade do indivíduo e sobre as relações 

das pessoas entre si (LAUTH, 2015, p. 57). Em segundo lugar, ela remete a uma ideia de per-

manência, de algo que perdura no tempo. Em terceiro lugar, ela remete a uma ideia de resposta 
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social a alguma situação ou problema que exige ação coletiva ou ao menos uma interdependên-

cia entre as pessoas (CLARK; GANDHI, 2015, p. 36). Finalmente, ela remete a uma ideia de 

regularidade e frequência de comportamentos. 

Uma primeira ideia de instituição é a de pontos de equilíbrio consolidados. Segundo essa 

noção, as pessoas possuem diferentes preferências e buscam concretizá-las. Essas preferências 

podem ser harmônicas entre si ou conflitantes. Em ambos os casos, os agentes chegarão a um 

ponto de equilíbrio entre as preferências, seja reforçando-as, seja conciliando-as. As instituições 

são os arranjos que estabilizam os comportamentos dos atores e geram esse equilíbrio, o que 

significa (SVOLIK, 2015, p. 73–75). Nesse sentido, modelos de negócios podem se tornar ins-

tituições comerciais. 

Uma segunda ideia de instituição é a de normas sociais, regras jurídicas e práticas que 

organizam e constituem as relações sociais (FIORETOS; FALLETI; SHEINGATE, 2016, p. 5; 

HALL; TAYLOR, 2003, p. 196; HODGSON, 2006, p. 3). Nesta hipótese, parte-se de um cená-

rio no qual as pessoas não conseguem se coordenar e não são capazes de solucionar um problema 

agindo individualmente. Como elas precisam umas das outras para resolver a questão, seja por-

que ela diz respeito a um problema que transcende os indivíduos, seja porque ela é causada pelo 

próprio conflitos de interesses entre eles, torna-se necessário que elas estabeleçam alguma dire-

triz de conduta para si mesmas, de modo a coordenar os esforços. Nesse sentido, podem ser 

instituições tanto as regras comerciais de responsabilização pelo transporte, como as regras im-

postas pelo Estado, como a convenções sobre de que lado da rua os carros devem ficar. 

Uma terceira ideia de instituição restringe seu conceito apenas para normas (LAUTH, 

2015, p. 57). Diferentemente dos acordos e dos hábitos, elas apresentam a característica da nor-

matividade, entendida não apenas como a capacidade de influenciar condutas na prática, mas 

como a capacidade de oferecer razões para as pessoas criticarem o comportamento daquelas que 

se desviam da norma, sem que sejam criticadas por isso.89 As normas sociais estabelecem con-

dutas devidas e, caso estas não sejam praticadas pelos destinatários, autorizam uma reprovação 

social baseada na norma, inclusive por meio do uso da força. O casamento seria uma instituição 

                                                 

89 Para uma ideia de normas sociais como instituições que influenciou profundamente o Direito, por ter sido incor-

porada na filosofia jurídica por H.L.A. Hart, cf. WINCH, 1956. 
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social por envolver um conjunto de deveres de fidelidade, dedicação, proteção, atenção, dentre 

outros estabelecidos por normas sociais, normas religiosas (quando religioso) e normas jurídicas 

(quando civil). Quando violados esses deveres, as pessoas reagem reprovando os comportamen-

tos desviantes – no limite, até com violência física. 

Uma quarta ideia de instituição as apresenta como um esquema mental de representação 

do mundo (HALL; TAYLOR, 2003, p. 208–209). Esses esquemas não agiriam apenas na rela-

ção entre indivíduos a partir de suas preferências, como os acordos e as regras, mas seriam eles 

mesmos constitutivos das preferências e da vontade dos agentes. Nas palavras de Hall e Taylor 

(2003, p. 210): “as instituições [sob essa perspectiva] exercem influência sobre o comporta-

mento não simplesmente ao especificarem o que se deve fazer, mas também o que se pode ima-

ginar fazer num contexto dado”. Um exemplo é o preconceito como uma instituição social capaz 

de determinar como enxergamos as outras pessoas e como agimos em relação a elas. Rotinas de 

pensamento e até a cultura podem figurar como instituições segundo essa definição. 

A distinção de conceitos de instituição é importante para analisar a literatura sobre o 

processo decisório do STF, porque dependendo do fenômeno que se deseja observar, deve-se 

mudar a lente para enxergá-lo. Vários textos, por exemplo, atribuem os problemas nos acórdãos 

a uma cultura dos ministros de valorização do individualismo. A passagem de C. Mendes (2012, 

p. 70–72) citada anteriormente é a conclusão de uma crítica a uma “mentalidade solista e anti-

deliberativa” presente no Tribunal. Autores propõem mudanças culturais ao lado de alterações 

legais e regimentais (KOATZ, 2015). Preocupam-se, assim, em como os ministros enxergam o 

mundo e constroem suas preferências. Contudo, ao ampliarem o foco para a cultura, abrem o 

flanco para críticas que poderiam ser formuladas contra essa visão das instituições, especial-

mente sobre a dificuldade de estudar a cultura. Nessa linha, uma coisa é estudar como surgiram 

e como se formaram as regras regimentais que orientam o procedimento de elaboração dos acór-

dãos; outra, bem distinta, é estudar como surgiu e se formou a cultura que subjaz ao individua-

lismo presente nos acórdãos.90 Uma mudança no regimento interno do STF é mais restrita do 

                                                 

90 Salientando a importância da distinção entre cultura e normas sociais, defendendo que o conceito de instituições 

não abarca o primeiro fenômeno, cf. LAUTH, 2015, p. 59. 
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que uma mudança de cultura dos ministros, o que envolveria transformações na educação jurí-

dica, na escolha e nomeação dos magistrados, no ambiente físico do Tribunal e até nos hábitos 

dos seus membros – onde moram, com quem convivem etc. 

Da mesma forma, o enfoque sobre as instituições que atuam sobre a prática decisória 

pode abarcar costumes ou apenas normas. Costumes podem ser meros hábitos ou rotinas de 

trabalho. Na distinção de Hart (2009, p. 73–75), o fato de as pessoas sempre irem ao cinema no 

final de semana não significa que ir ao cinema no final de semana seja uma norma social, cuja 

não observância acarretará reprovação social. Os hábitos podem ser rotinas de trabalho quando 

as pessoas aplicam frequentemente a mesma solução para uma tarefa ou utilizam o mesmo es-

quema mental para identificar problemas, definir tarefas, encontrar soluções etc. Hábito é uma 

noção mais geral e se aplica a qualquer comportamento reiterado; rotina é uma noção mais es-

pecífica e se aplica a formas reiteradas de desempenhar uma tarefa. 

No processo de elaboração de acórdãos é possível encontrar muitas rotinas de trabalho. 

Uma das principais discussões no Supremo Tribunal Federal diz respeito à prática de circular as 

minutas de voto para os demais ministros previamente à sessão de julgamento. Alguns membros 

o fazem, enquanto outros preferem apresentar sua opinião apenas quando reunidos. O fato de 

que o Min. Marco Aurélio condene a prática e não seja repreendido por isso demonstra que não 

se está diante de uma regra formal ou informal de circulação de votos. Outras rotinas são repro-

duzir o voto do redator do acórdão na ementa. não juntar votos em julgamentos em lista, delegar 

a minua de votos para assessores ou assinar documentos em lote. 

As normas, por sua vez, podem ser informais ou formais. Em geral, consideram-se nor-

mas formais aquelas que estão escritas num documento, enquanto informais são as normas im-

plícitas ou reproduzidas oralmente num grupo. Outras tentativas de distinguir instituições for-

mais e informais nesse sentido levam em consideração a existência de um poder que fiscaliza e 

garante sua observância ou a positivação da norma por uma autoridade. Lauth (2015, p. 58) 

indica um conjunto de critérios que distinguem as normas formais das informais (Quadro 2) – 

importante ressaltar que, para o autor, instituições são normas: 
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Quadro 2 - Instituições formais e informais 

Categorias Instituições formais Instituições informais 

Codificada formalmente 
Sim Não 

Sanções estatais 
Sim Não (sanções sociais) 

Legitimação 
Soberania do povo (democracia) 

ou autoridade do Estado 

Autocriação (aceitação social)  

Modos de mudança 
Ação de decisores políticos Mudança de incentivos / Discus-

sões públicas / Força 

Tempo de mudança 
Curto prazo Longo prazo (maior parte das ve-

zes) 

Centro de coordenação 
Sim Não (ou raramente) 

Fonte: LAUTH, 2015, p. 58. 

 

O regimento interno de um tribunal é um exemplo de norma formal, enquanto o uso dos 

pronomes de tratamento pelos ministros exemplifica uma norma informal. Um exemplo interes-

sante de norma informal sobre elaboração de acórdãos diz respeito ao uso de certas palavras no 

texto. Na Suprema Corte americana existe uma restrição ao redator da opinion of the Court: 

deve-se usar o pronome “we” (“nós”) ao dar voz à maioria. A existência dessa norma ficou 

evidente quando o Justice Stephen G. Breyer publicou inadvertidamente uma opinião na qual 

utilizou o pronome inglês “I” (“eu”) e foi duramente reprimido pelos colegas e pela comunidade 

jurídica. A decisão foi republicada em seguida com a correção (BOZZO, 2014, p. 269–270). Da 

mesma forma, no Tribunal Constitucional espanhol vigora uma norma informal de não se citar 

doutrina, chegando-se até mesmo a suprimir citações do texto disponibilizado ao público 

(VALE, 2015, p. 203). 

A distinção entre hábitos e normas (formais e informais) assume relevância em vários 

debates sobre os acórdãos do STF. Um exemplo é a redação do dispositivo decisório. Almeida 

e Bogossian procuram entender se o uso da expressão “nos termos do voto do relator” significa 

que os leitores devem considerar como fundamentos da decisão aqueles lançados pelo relator 

ou não. No fundo, a preocupação reside em saber se essa expressão reflete alguma instituição 

vigente no Tribunal sobre definição da ratio decidendi e se ela consiste numa rotina ou numa 
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norma de redação. Como rebate Silva (2017b, p. 660), a mera regularidade não significa neces-

sariamente que os ministros desejam remeter a fundamentação da decisão para o voto do relator, 

já que pode ser adotada apenas “pela força do hábito”.  

Outro exemplo diz respeito à discussão sobre mudanças no processo decisório. Enquanto 

hábitos podem ser mudados pela adoção de novos comportamentos, normas formais só podem 

ser formalmente alteradas pelas autoridades competentes e pelos procedimentos prescritos em 

outras normas (normas secundárias). Mudanças informais na aplicação são possíveis, mas po-

dem representar comportamentos desviantes da regra formal. Por vezes, rotinas e normas infor-

mais conflitarão com normas formais (LAUTH, 2015, p. 60). É o caso da demora na publicação 

dos acórdãos, que se tornou um hábito no STF, apesar da previsão de que ela deve ocorrer em 

até 60 dias, prorrogáveis justificadamente por mais 120 dias (art. 95 do RISTF 1980 e Resolução 

n. 536/14). Vale (2015, p. 290) salienta que, em razão da origem costumeira de muitas normas 

(normas informais), há a percepção de que o Regimento Interno tem baixa normatividade e pode 

ser frequentemente contestado e alterado de maneira informal. 

O processo decisório é regido por instituições no STF. É o que C. Mendes chama de 

“tradição decisória”, um conjunto de hábitos, rotinas e normas (formais e informais) que deter-

minam como os ministros devem decidir conjuntamente os casos levados ao Tribunal. Esta tese 

enfoca rotinas e normas relacionadas com a redação e apresentação dos acórdãos enquanto do-

cumentos elaborados pelos ministros. 

2.4.2 Evolução e manutenção de instituições: os aportes do neoinstitucionalismo 

A caracterização do processo decisório como uma prática condicionada e informada por 

instituições conduz à discussão sobre como elas se originam e evoluem.  

Historicamente, o Direito se caracterizou por análises ligadas ao chamado “velho insti-

tucionalismo”. De acordo com essa vertente, instituições são basicamente regras presentes em 

documentos jurídicos, ou seja, normas formais. Os estudiosos se limitam a identificar os princi-

pais textos jurídicos, fazer uma interpretação de suas normas e, a partir delas, criar modelos 
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teóricos e conceitos para interpretar a realidade (PERES, 2008, p. 55). O exame é basicamente 

jurídico e não envolve a utilização de métodos empíricos. Exemplares dessa corrente são estudos 

que comparam sistemas de governo (presidencialista ou parlamentarista) a partir das regras 

constitucionais que estruturam um e outro. Muitas dissertações e teses produzidas ainda hoje na 

área jurídica, no Brasil, poderiam ser enquadradas nesse tipo de análise. 

Essa abordagem também tem reflexos na análise da evolução histórica da instituição. 

Uma vez que o “velho institucionalismo” se resume ao exame das normas formais, um estudo 

da origem e da evolução da instituição estaria limitado à verificação das origens das regras, do 

seu histórico legislativo, bem como das eventuais mudanças que elas teriam sofrido ao longo 

dos anos. Esse método não é desconhecido do Direito e pode ser encontrado em vários capítulos 

de livros sobre origem e evolução histórica de institutos jurídicos, nos quais há um compêndio 

de sucessivas alterações legislativas e suas respectivas redações. 

Aplicado ao estudo dos acórdãos, o “velho institucionalismo” nos levaria a verificar as 

regras presentes na Constituição, em leis e nos regimentos internos que estruturam a elaboração, 

a estrutura e a publicação desses documentos. Poderíamos acrescer a esses esquemas outras 

regras presentes no Código de Processo Civil, nas leis que regulam as ações de controle abstrato 

e em atos administrativos do próprio Tribunal para compor um quadro institucional completo. 

Procuraríamos, então, as mudanças nas regras procedimentais, especialmente por meio de um 

exame dos regimentos internos e dos diplomas de processo civil. Exploraríamos as origens des-

sas normas e os debates que ocorreram quando foram criadas.  

As limitações dessa abordagem são várias, desde o fato de que nem sempre normas for-

mais são observadas na prática até a falta de respostas quando estão ausentes. Entretanto, não 

abandonamos totalmente essa proposta, já que as normas formais também desempenham seu 

papel na conformação das ações dos indivíduos. O Capítulo 3 contará com um estudo detalhado 

das regras formais, por meio do qual recriamos o processo de elaboração dos acórdãos histori-

camente a partir das normas regimentais que o regularam. 

Embora o “velho institucionalismo” perdure nos trabalhos jurídicos, ele foi superado na 

ciência política pelo predomínio de abordagens comportamentalistas. Os cientistas políticos per-
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ceberam que a simples descrição das normas jurídicas não era suficiente para explicar os fenô-

menos políticos ou diferenciar sistemas, regimes ou formas de governo. Para eles, importava 

mais discutir o comportamento dos agentes e observar o que faziam de fato (PERES, 2008, p. 

58–59). Os estudos se voltaram mais para a utilização de estatística na tentativa de criar modelos 

de comportamento que pudessem auxiliá-los na previsão de resultados futuros com base em 

observações passadas. Foi o que aconteceu, por exemplo, no estudo dos sistemas políticos, que 

deixaram de ser comparações entre regras eleitorais e passaram a enfocar o eleitorado e as dife-

renças nos resultados de eleições. 

Contudo, recentemente as abordagens comportamentalistas perderam espaço para uma 

revalorização das instituições. Críticos do comportamentalismo afirmaram que, por mais que os 

estudos anteriores conseguissem prever resultados, não conseguiriam explicar a realidade ape-

nas por meio da observação de comportamentos individuais ou coletivos, já que fatores estrutu-

rais também afetam o modo como grupos e indivíduos se comportam. A retomada do exame das 

instituições, desta vez com aporte de métodos empíricos de pesquisa e outros pressupostos epis-

temológicos e metodológicos, deu origem ao chamado “neoinstitucionalismo”. No estudo das 

instituições políticas, destacam-se especialmente três matrizes teóricas: o neoinstitucionalismo 

racional, o neoinstitucionalismo sociológico e o neoinstitucionalismo histórico.91  

O chamado neoinstitucionalismo racional parte de um pressuposto metodológico espe-

cífico: a realidade social é formada por agentes racionais que possuem suas próprias preferên-

cias, mas estão em condição de interdependência com outras pessoas e, por isso, devem agir 

estrategicamente para maximizar seu benefício (HALL; TAYLOR, 2003, p. 206; IMMERGUT, 

1998, p. 12–13). Esse individualismo metodológico, ou seja, o enfoque no indivíduo influencia 

toda a construção teórica em torno da formação e manutenção das instituições. Para essa cor-

rente, as instituições se originam a partir de decisões racionais dos agentes, que atuam, em geral, 

para chegar a um equilíbrio que lhes permita buscar a maximização de seu bem-estar (FIORE-

TOS; FALLETI; SHEINGATE, 2016, p. 5). Esse equilíbrio significará restrições de suas pre-

ferências, mas elas serão externas às suas preferências. Uma vez estabelecida a instituição, ela 

                                                 

91 Para um panorama das correntes neoinstitucionalistas, cf. HALL; TAYLOR, 2003; IMMERGUT, 1998; KOEL-

BLE et al., 1995; MARCH; OLSEN, 2006; PERES, 2008; PETERS, 1999; PIERSON; SKOCPOL, 2005; PO-

WELL; DIMAGGIO, 1991; THÉRET, 2003. 
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se manterá enquanto os agentes continuarem a perseguir esses interesses e ela estiver concreti-

zando os benefícios esperados. Há um constante juízo sobre eficiência e ineficiência dos arran-

jos institucionais. 

Vale notar que a racionalidade não é característica apenas das pessoas como indivíduos, 

mas também de grupos sociais. Como explica Almeida (2016, p. 18), “se pudermos estabelecer 

que grupos são capazes de formar representações do mundo, raciocinar sobre qual curso de ação 

tomar e efetivamente agir em conformidade com a intenção de agir que figura como conclusão 

desse raciocínio, devemos admitir que pode haver grupos-agentes”. A ação conjunta de um 

grupo de indivíduos, entendida como ação compartilhada com intenção compartilhada (AL-

MEIDA, 2016, p. 26), também pode visar a maximizar o bem-estar do grupo e obter da melhor 

forma suas preferências coletivas. Dessa forma, é possível compreender como as noções do 

neoinstitucionalismo racional podem ser aplicadas até para entes coletivos, como os Estados-

nacionais e os Poderes estatais.  

Como toda abordagem teórica, o neoinstitucionalismo racional apresenta pontos altos e 

pontos baixos. A vantagem dessa abordagem é a sua simplicidade. Ele parte de uma figura fic-

tícia (agente racional) e explica a realidade a partir dela, deixando de lado da análise fatores de 

difícil mensuração ou observação. Por conta disso, consegue examinar com maior facilidade a 

origem das instituições ao trabalhar com preferências, interesses e benefícios ideais. Contudo, 

sua desvantagem resulta justamente dessa artificialidade. Por assumir como pressuposto um in-

divíduo que não existe na realidade e trabalhar com condições ideais, ele tem dificuldades para 

compreender como instituições perduram mesmo quando não realizam mais os propósitos dos 

agentes ou para explicar por que instituições mudam num momento específico e não em outro. 

Outras correntes procuram suprir as carências do neoinstitucionalismo racional. O neo-

institucionalismo sociológico é uma segunda vertente teórica que procura enfatizar mais as gran-

des estruturas e os processos sociais envolvidos nas instituições. Ele desloca o foco da análise 

dos indivíduos para a relação entre eles, realçando elementos como a cultura e as representações 

mentais existentes numa determinada época. As instituições moldam as percepções e são cons-

truídas a partir de mudanças sociais que vão se somando e alterando a mentalidade das pessoas 

– as ações são incorporadas pelas pessoas na sua visão da realidade, por exemplo pelas ideia de 
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papel social, por mitos, rituais e cerimônias, dentre outros (FIORETOS; FALLETI; SHEIN-

GATE, 2016, p. 7; HALL; TAYLOR, 2003, p. 208). A manutenção das instituições se explica 

pela permanência das estruturas sociais que contribuíram para a sua criação e foram internali-

zadas pelos indivíduos. Elas podem ser desde macroestruturas econômicas até ideias hegemô-

nicas. Já a mudança das instituições decorre, ao contrário, da transformação dessas estruturas 

sociais. 

A vantagem dessa corrente teórica é considerar como os próprios agentes são influenci-

ados por estruturas existentes. Ela não toma os interesses das pessoas como desvinculados do 

mundo que as circunda e, com isso, é capaz de relacionar diversas instituições entre si com 

maior facilidade. Ao enfatizar essa “rede de estruturas”, ela consegue explicar melhor a manu-

tenção e a mudança das instituições. No entanto, a sua desvantagem é justamente diluir o papel 

do indivíduo, o que se reflete não apenas no problema de praticamente neutralizar uma explica-

ção endógena da mudança institucional, mas também na dificuldade em explicar como as insti-

tuições fazem diferença na ação individual. 

As duas correntes ofereceriam caminhos diferentes para explicar a origem, a manutenção 

e a atuação das instituições questionadas pela tese da tradição no STF salientada anteriormente. 

O neoinstitucionalismo racional levaria a uma análise das preferências dos atores envolvidos 

(ministros, principalmente). Trabalharíamos com seus interesses pessoais, explorando como os 

arranjos do processo decisório no STF contribuem para maximizar seus benefícios. Nesse sen-

tido, poderíamos explorar se as regras de definição do redator para acórdão e até mesmo de 

construção das decisões por agregação procuram atender a agendas pessoais de construção de 

reputação, fortalecimento de jurisprudência individual ou até mesmo liberação do ônus de jus-

tificação coletiva que o modelo com uma opinião institucional demanda. Já a perspectiva neo-

institucionalista sociológica nos levaria a explicar o fenômeno em termos de mentalidade e cul-

tura organizacional, identificando quais as instituições que formataram e contribuíram para a 

construção do individualismo no Tribunal. Provavelmente exploraríamos a cultura jurídica que 

leva ao abundante uso de argumentos de autoridade nos tribunais, à semelhança da construção 

de Rodriguez (2013, p. 107–108), a visão que os juízes mantêm sobre os precedentes no sistema 

brasileiro e até mesmo as relações estabelecidas entre tribunais e comunidade jurídica. 
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Não desejamos compreender o processo decisório do STF sob essas perspectivas, entre-

tanto. O argumento da tradição como inércia poderia ser questionado por uma análise racional 

que mostrasse que os atores perseguem seus objetivos mantendo o processo como é. Também 

poderia ser rebatido por uma análise que absolvesse os atores relevantes da crítica, mostrando 

como a mentalidade do Tribunal resulta de representações e ideias que fazem parte da realidade 

mais ampla da cultura jurídica brasileira. Embora sejam caminhos igualmente promissores, pre-

tendemos realçar o aspecto histórico da continuidade e das mudanças desse processo, um fator 

que é destacado no argumento da tradição – como observado na afirmação de que “o estabele-

cimento dessas regras, mais de uns cem anos atrás, criou uma condição de trajetória de depen-

dência que dificulta o desenvolvimento de uma cultura deliberativa na corte” (2013, p. 569, 

2016b, p. 186). Se a literatura confere peso aos eventos históricos, também devemos fazê-lo.  

O neoinstitucionalismo histórico trabalha com interesses de indivíduos reais e com a 

influência de eventos concretos para a formatação da história institucional.92 Em sua configura-

ção mais difundida, essa corrente trabalha com a ideia de que as instituições surgem para con-

ciliar conflitos políticos entre atores sociais, cada um com seus interesses e objetivos próprios 

(HALL; TAYLOR, 2003, p. 194). Uma instituição surge a partir do momento em que um grupo 

de atores consegue ter o poder para definir as “regras do jogo”. Esse processo, entretanto, não é 

fácil e é influenciado por uma série de decisões e eventos anteriores que desempenham um papel 

na configuração da instituição. Em outras palavras, os arranjos institucionais prévios podem 

contribuir para formar as próprias preferências dos atores e, assim, impactar futuros arranjos 

(FIORETOS; FALLETI; SHEINGATE, 2016, p. 6). Nessa linha, é possível o surgimento de 

instituições tanto a partir de momentos de ruptura como a partir da soma dos efeitos de uma 

série de eventos que colocam os atores relevantes com os interesses e na posição certa para 

sutentá-los de maneira incremental.93 

O neoinstitucionalismo incorpora à análise das instituições aspectos temporais. Duas 

ideias importantes são a noção de conjunturas críticas (critical junctures) e trajetória dependente 

                                                 

92 Para um panorama sobre o neoinstitucionalismo histórico, cf. FIORETOS; FALLETI; SHEINGATE, 2016; IM-

MERGUT, 1998, p. 16–25; PIERSON; SKOCPOL, 2005; STEINMO; THELEN; LONGSTRETH, 1992. 
93 Aplicando esse referencial para estudar as mudanças incrementais do STF após a Revolução de 1930, cf. DEL 

RÍO, 2015, p. 300–301. 
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(path dependence) (FIORETOS; FALLETI; SHEINGATE, 2016, p. 9–11). As conjunturas crí-

ticas são momentos de mudança crítica numa prática que deixam legados futuros (FIORETOS; 

FALLETI; SHEINGATE, 2016, p. 9). Elas ajudam a explicar como instituições se alteram e se 

originam. Em nossa tese, explicamos que o modelo agregativo tem origem numa dessas conjun-

turas críticas, a Revolução de 1930, e que o contexto da época foi decisivo para as mudanças 

institucionais na Corte (seção 3.1.2). 

A trajetória dependente consiste, por sua vez, na noção de que eventos passados condi-

cionam desenvolvimentos institucionais futuros e as próprias preferências dos agentes.94 Desen-

volvida, esse processo pode ser visto, de um modo, como a ação das contingências históricas 

sobre uma prática (eventos aleatórios ou pontuais e seus efeitos), ou pode ser vista, de outro 

modo, como um constante efeito de reforço positivo, por meio do qual a instituição reforça sua 

própria existência. Nossa narrativa indica que o modelo agregativo de acórdãos tornou-se um 

mecanismo que reforça sua própria existência, fragmentando o tribunal por meio de um processo 

de estímulos ao trabalho individual e desestímulos ao trabalho coletivo. 

A corrente, então, tem a vantagem de explicar a configuração dos arranjos institucionais 

e os fatores que levam eles a surgirem num momento histórico e não em outro. O exame dos 

conflitos políticos e dos agentes reais permite a essa corrente entender como as instituições se 

mantêm e como eventos específicos afetam sua manutenção. No entanto, a abordagem enfrenta 

dificuldades por enfatizar a permanência e a duração, mas não para as grandes mudanças insti-

tucionais. 

Adotamos o marco do neoinstitucionalismo histórico não apenas por considerarmos que 

ele oferece explicações mais completas sobre os fenômenos sem ignorar o poder de agência dos 

indivíduos, mas também porque ele parece mais adequado para trabalhar a crítica da tradição 

em seus próprios termos.95 Os aportes da corrente teórica contribuem para a compreensão da 

continuidade de um conjunto de instituições aparentemente vigentes há um século. Ele conduz 

                                                 

94 A respeito da noção de path dependence, cf. GREENER, 2005; MAHONEY, 2000; PETERS; PIERRE; KING, 

2005. 
95 De acordo com Fioretos, Falleti e Sheingate (2016, p. 11): “The extensive attention given to critical junctures 

and path-dependent processes has led to characterizations of historical institutionalism as a tradition that has fa-

vored explanations of change that rest on notions of history as a process characterized by punctutated equilibria, 

followed by long periods of institutional stability”. 
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às seguintes perguntas: a) quem são os agentes influenciados pelas instituições? b) quais são os 

seus interesses e suas preferências pessoais? c) quais são as instituições que influenciam suas 

decisões? d) que atores e eventos são relevantes para a continuidade e mudança dessas institui-

ções? 

No tocante à redação e elaboração de acórdãos, os agentes são, em primeiro lugar, os 

ministros do STF. Eles são responsáveis por tomar e escrever as decisões. Deles se exigirão 

justificativas pelo curso de ação escolhido. Como sabido, são escolhidos de acordo com os re-

quisitos do art. 102 da Constituição (mais de 35 e menos de 70 anos, notável saber jurídico e 

reputação ilibada). Uma série de estudos procura traçar o perfil dos magistrados que assumem 

uma cadeira na Corte.96 O destaque fica por conta de algumas características que podem influ-

enciar suas preferências e seu modo de agir no Tribunal, como o local de origem, o alinhamento 

ideológico e, principalmente, o seu histórico profissional. Como a definição de quem será indi-

cado para o Supremo também não é livre e está constrangida por instituições formais e infor-

mais, estas têm um papel decisivo na configuração dos agentes relevantes para a prática decisó-

ria.  

É possível vislumbrar vários interesses que podem estar envolvidos na atuação desses 

agentes. A carga de trabalho é sempre uma questão: uma forte preferência pessoal é lidar com 

o máximo de processos com o mínimo de esforço possível – como se verá, a reclamação de que 

o trabalho na Corte suprime horas de lazer e exige esforços “sobre-humanos” é constante ao 

longo da história. Mas os ministros não podem simplesmente publicar suas decisões sem fun-

damentação. Ao lado do interesse de diminuir esforço existem outros que podem levar, ao con-

trário, os ministros a agirem de maneira a aumentar sua própria quantidade de trabalho. Estudos 

que procuram mostrar o impacto da TV Justiça sobre os julgadores partem da hipótese de que 

eles são movidos pela vontade de angariar prestígio pessoal, se fazerem conhecidos para a po-

pulação, convencerem outras pessoas de suas ideias e influenciar outros atores para avanças 

suas próprias pautas políticas, morais, econômicas e jurídicas. Todos esses interesses, somados 

                                                 

96 Para um exemplo de estudos nessa linha, cf. OLIVEIRA, 2012a. 
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a outros já mencionados anteriormente quando tratamos dos poderes envolvidos na redação de 

acórdãos, são perseguidos quando os ministros escrevem e apresentam as decisões. 

 Entretanto, eles não podem maximizar suas preferências pessoais livremente. Por faze-

rem parte de grupos – não apenas o de magistrados do Supremo, mas o de autoridades do Estado 

e de cidadãos brasileiros –, eles precisam agir conjuntamente com outras pessoas a partir de 

intenções conjuntas. No Tribunal, a necessidade de que onze ministros conciliem suas preferên-

cias para adotar um mesmo curso de ação leva à emergência de instituições (“regras do jogo”) 

que resolvam conflitos, estabilizem expectativas e coordenem a ação. Elas são: a) as normas 

formais e informais que regulam a elaboração do texto; b) as rotinas de trabalho empregadas 

para a elaboração do texto; b) as normas formais e informais que regulam a estrutura do texto; 

c) as normas formais e informais que regulam o conteúdo do texto; e d) as convenções que, 

embora sem força normativa, são empregadas no processo e no produto. Essas normas e rotinas 

evitam, por exemplo, que os ministros se descoordenem em relação à maior ou menor veloci-

dade para publicar suas opiniões pessoais ou que alguém ou um grupo capture a “voz instituci-

onal” para maximizar suas próprias preferências. 

A essa lista ainda se somam a cultura e as representações mentais que, segundo grande 

parte da literatura, influenciam a redação das decisões – por exemplo, como eles percebem os 

destinatários, a função de um acórdão no Estado de Direito ou até o papel da jurisdição consti-

tucional.97 No fundo, os membros do tribunal terão suas próprias crenças sobre cada um desses 

assuntos. Somadas aos seus outros interesses, elas contribuirão para que defendam uma estrutura 

específica para o documento e, inclusive, identifiquem diferentes necessidades e problemas a 

serem resolvidos.  

Por outro lado, as mesmas instituições que regulam o processo decisório podem influen-

ciar o que os ministros preferem perseguir. Os capítulos 3 e 4 da tese evidenciam como o modelo 

agregativo de acórdãos, ao mesmo tempo em que foi adotado como uma alternativa para solu-

                                                 

97 Relacionando a configuração dos documentos com a ideia dos julgadores sobre a natureza do direito, cf. POST, 

2000, p. 1274; relacionando culturas jurídicas (common law e civil law) com os documentos, cf. KOATZ, 2015, p. 

67-68;72; VALE, 2015, p. 123–124; relacionando o papel da jurisdição com os documentos, cf. POST, 2000, p. 

1279–1280; relacionando os destinatários da decisão com os documentos, cf. POST, 2000, p. 1275, 1289–1297. 
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cionar o congestionamento de processos do STF, contribuiu para que os ministros não conhe-

cessem os votos dos colegas e lentamente enxergassem na revisão das notas um inconveniente, 

ao invés de um momento para circular votos ou fazer sugestões de decisão.  

 Finalmente, como manutenção e mudança das instituições são duas faces da mesma 

moeda, é necessário pensar em forças favoráveis e contrárias à transformação das normas e 

rotinas mencionadas anteriormente.98 Essas alterações podem ocorrer em virtude de fatores exó-

genos ou endógenos.99 Os primeiros são fatores alheios aos agentes e à prática que os pressio-

nam a mudá-la; os últimos são fatores internos aos agentes e à prática que os levam a alterá-la. 

Um exemplo de fator exógeno que pode influenciar a mudança no processo decisório de 

um tribunal é a mudança em outros arranjos institucionais. Essa é principal hipótese de Post 

(2000), para quem o Judiciary Act, de 1925, lançou as bases para uma profunda mudança nos 

acórdãos da Suprema Corte ao instituir o writ of certiorari, que a tornou menos um tribunal 

recursal e mais uma corte voltada para direcionar a atuação das pessoas. De acordo com o autor, 

ela desestabilizou a regra de consenso que existia entre os Justices, que passaram a juntar mais 

votos separados. Com casos mais sensíveis, escolhidos pela discricionariedade conferida pelo 

writ, e uma menor carga de trabalho, os juízes puderam se dedicar mais à tarefa de redigir as 

decisões, que, por sua vez, suscitavam maiores divergências. Sem que houvesse deliberação 

nesse sentido, a regra informal de não juntar votos separados e reforçar a opinião institucional 

cedeu espaço e não parece mais influenciar as condutas dos magistrados da Corte. A mudança 

ocorreu em razão da transformação de outro arranjo institucional (competências do Tribunal) e 

resultou de uma lei criada por outro ator, o Congresso, ainda que provocado pelo Chief Justice 

da época, Howard Taft. 

Em geral, os fatores exógenos impossibilitam que a instituição se mantenha funcional 

ou alteram as posições de poder dos atores relevantes, permitindo a um grupo anteriormente 

submetido a mudá-la. Na hipótese de um tribunal, é o caso, por exemplo, da mudança de go-

                                                 

98 Sobre continuidade e mudança no neoinstitucionalismo histórico, cf. IMMERGUT, 2006, p. 246–254. 
99 Para uma explicação sobre a diferença de fatores exógenas e endógenos que impactam a mudança das institui-

ções, cf. CLARK; GANDHI, 2015, p. 39. 
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verno, que pode resultar num novo alinhamento de forças dos grupos, seja porque alguns ma-

gistrados desejam se manter ao lado do novo governo, seja por mudança da composição do 

tribunal.100 É possível conceber que o Supremo Tribunal Federal tenha sofrido pressões desse 

tipo nos episódios em que a sua composição foi alterada de maneira compulsória, especialmente 

nos anos da ditadura varguista e da ditadura militar. 

Fatores endógenos, por sua vez, ocorrem na própria prática, seja por mudanças das pre-

ferências dos agentes ou por diferenças na aplicação ou no entendimento das instituições. A 

indeterminação das regras pode ser um dos elementos que facilita transformações endógenas. 

Quanto mais indeterminada uma regra, maior o poder dos aplicadores ao concretizá-la e, por 

isso, maiores as chances de que ela venha a ser alterada ao longo do tempo (MAHONEY; THE-

LEN, 2010, p. 15–25). Na hipótese dos acórdãos do STF, é o exemplo das ementas. Regimen-

talmente, há previsão de que os acórdãos devem contar com uma ementa. Na prática, porém, ela 

assume o caráter de resumo do voto do redator para acórdão, na maioria das vezes o relator, 

atraindo as críticas de quem entende que deveria sintetizar uma opinião institucional. A indeter-

minação do que deve constar nessa parte do acórdão e de como ela deve ser elaborada contribui 

para que, sob o mesmo nome, possa ter qualquer conteúdo. Outras possibilidades podem ser, 

por exemplo, a percepção dos atores que a instituição se tornou inferior a outro arranjo, a mu-

dança no balanço de poder entre os atores em virtude do funcionamento da própria instituição 

ou a previsão dos atores de que podem perder o poder se não a mudarem (PRZEWORSKI, 2015) 

De volta às críticas ao processo decisório do STF, observa-se que autores importantes 

no debate conferem um grande peso à inércia como força imobilizadora de mudanças para uma 

Corte mais deliberativa. Por ser representativo da questão, transcreve-se novamente o trecho de 

C. Mendes (2012, p. 72):  

Mapear o processo histórico por meio do qual essa tradição decisória [um “tribunal de 

solistas”] se formou seria importante para desnaturalizar costumes que, atualmente, se 

encontram consolidados. Sobrevivem por inércia, pois não há bom argumento que 

sustente essa tradição. Superá-la seria uma conquista de maturidade política pelo STF. 

                                                 

100 É a hipótese de Hartmann para o aumento na taxa de dissenso do STF a partir das várias nomeações no Governo 

Lula: “‘Componentes-chave saíram do tribunal. Havia um conjunto de alianças no Supremo que teve que ser refeito 

com essa grande mudança na composição no início dos anos 2000’ [...] ‘No momento em que o último grupo de 

ministros do regime militar sai do STF, há uma clara reorganização do tribunal, expressando mais conflitos e dis-

cordâncias internas’” (in MAGRO, 2014). 
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Os prejuízos institucionais da mentalidade solista e antideliberativa já deveriam ser 

evidentes. Do ponto de vista formal, tal patologia restringe significativamente a capa-

cidade do STF de produzir precedentes a partir dos quais se construa autêntica juris-

prudência constitucional. Se é verdade que o significado de uma Constituição está me-

nos em seu texto que na jurisprudência que a interpreta e aplica, o significado da Cons-

tituição brasileira permanece fragmentado e instável. Continua refém das idiossincra-

sias de cada ministro do STF. Quando decisões se resumem, em última análise, a nada 

mais que a soma das partes, precedentes não são firmados e nenhuma jurisprudência 

finca raízes no ordenamento constitucional brasileiro. 

Do ponto de vista substantivo, por sua vez, a falta de deliberação impede que o STF 

produza melhores soluções para os casos concretos. O Tribunal abre mão, em outras 

palavras, do benefício epistêmico que decorreria, conforme ampla literatura defende e 

demonstra, da deliberação. (grifos nossos)  

A passagem enuncia com clareza os problemas institucionais da falta de deliberação e 

das “onze ilhas” mencionados anteriormente. Ela delimita um tipo de agente (ministros) e uma 

instituição (costumes), afirmando que ela se mantém por inércia (tradição), por não haver bons 

fundamentos que a sustentem. Observa-se que o conceito de instituição é amplo, abarcando não 

apenas normas ou costumes, mas a própria percepção de mundo dos agentes (“mentalidade so-

lista e antideliberativa”). 

Contudo, um aspecto menos evidente e que chama a atenção é a ideia de manutenção e 

mudança de instituições subjacente ao argumento, marcada pela combinação de uma perspectiva 

racional com uma perspectiva histórica. A perspectiva racional consiste na ideia de que institui-

ções ou sobrevivem fundadas em bons argumentos (fator racional) ou sobrevivem por reprodu-

ção irrefletida de uma prática (fator irracional). Se a prática não se alterou persuadida pelo ar-

gumento da deliberação, isso ocorre porque não houve reflexão sobre ela pelos agentes relevan-

tes – daí as ideias de “inércia” e “prejuízos evidentes” presentes no trecho. A perspectiva histó-

rica, por outro lado, está presente na noção de que os costumes se consolidam e se naturalizam. 

A naturalização de um comportamento também remete ao cenário de falta de reflexão, mas 

conjugada com o decurso do tempo. “Mapear o processo histórico” significa desestabilizar essa 

visão consolidada e identificar motivos para uma cultura individualista no Tribunal.  

A presença de uma perspectiva racional faz sentido para uma corrente que se notabiliza 

por defender a deliberação racional como forma de tomar boas decisões. A proposta deliberati-

vista se preocupa com o melhor que as instituições podem ser (MENDES, CONRADO HÜB-

NER, 2011a, p. 360–361). No caminho, acredita que é possível mudá-las por meio da troca de 
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argumentos e da persuasão sobre as melhores opções. Por isso, é importante “evidenciar” os 

prejuízos da falta de deliberação e apontar os problemas de uma prática “consolidada”. 

A ideia de que instituições se mantêm por bons argumentos ou pela inércia encontra eco 

no direito e na ciência política. Na filosofia jurídica, um autor que enxerga o direito como uma 

prática institucional que se modifica de maneira endógena é Ronald Dworkin. Em O Império do 

Direito, o filósofo americano analisa práticas interpretativas como a cortesia, cuja natureza o 

direito compartilha. Nelas, é possível que os agentes reproduzam comportamentos acritica-

mente. Contudo, em algum momento eles podem vir a questionar as razões que justificam esses 

comportamentos e tentar fundamentá-los em justificativas que, segundo Dworkin, remeterão a 

valores que eles defendem – é a atitude interpretativa. Na troca de razões, eles podem refletir 

sobre suas condutas e reformulá-las tendo em vista novos valores (DWORKIN, 2007, p. 56–

59). A mudança institucional, assim, é endógena e decorre de um exercício reflexivo e interpre-

tativo dos agentes inseridos na prática – o direito deve ser visto sob uma perspectiva interna. 

Entretanto, há dois problemas a abordagem da inércia aplicada ao processo decisório do 

STF: primeiro, ela desconsidera a possibilidade de que a prática tenha se sustentado por escolhas 

refletidas; segundo, ela inclui um componente valorativo que afasta a reflexão, ainda que tenha 

acontecido. 

Em relação ao primeiro problema, a afirmação de que os costumes “sobrevivem por 

inércia, pois não há bom argumento que sustente essa tradição” pretende ser descritiva. Ela ofe-

rece uma possível explicação para o fato de que a tradição decisória se mantenha no STF. Mas 

logo surge a questão: será que não existe mesmo argumento que sustente essa tradição? Será 

que os agentes relevantes não procuraram (e não procuram) justificar o modelo atual de alguma 

forma? Se a outra opção é a inércia, será que a prática se manteve esse tempo todo apenas por 

força da reprodução irrefletida de padrões de comportamento e de uma mentalidade consoli-

dada? 

A afirmação só é plausível como hipótese a ser testada. Existem episódios no STF que 

reforçam e outros que enfraquecem essa possibilidade. Um exemplo de prática que parece ser 

muito mais discutida no Tribunal do que a crítica faz parecer é a ordem de votação. Mósca 

(1986, p. 91) conta que o Min. Edgard Costa tentou sem sucesso alterar a ordem de votação para 
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que o primeiro ministro a votar fosse o mais antigo, sob o argumento de que a nova sequência 

faria prevalecer a jurisprudência. Tentativa semelhante é narrada pelo Min. Marco Aurélio, que, 

logo no início de sua atuação no Tribunal, propôs que o Plenário seguisse “a ordem decrescente 

de antiguidade a partir do relator” (CANTISANO; PEREIRA; MOHALLEM, 2017, p. 62). Se-

ria possível afirmar que num órgão em que a senioridade é tão respeitada (vide nota 86) essa 

proposta não floresceria por conta da tradição. Contudo, os ministros também apresentam razões 

que sustentam a ordem de votação como existe atualmente – especialmente a independência 

judicial, como mencionado anteriormente. 

Entrevistas com ministros do Supremo mostram que eles estão satisfeitos com vários 

aspectos desse modelo.101 Sobre a divergência, por exemplo, justificam-na a partir de funda-

mentos como a transparência ou o dever judicial e não veem problema quanto à juntada de votos 

divergentes (SILVA, 2016a, p. 221). Elas também revelam que alguns deles têm propostas para 

o processo decisório, mas sabem da resistência de outros membros. O Min. Cezar Peluso, por 

exemplo, expôs mais de uma vez sua preferência pela realização de reuniões informais fechadas 

antes do julgamento de certos casos (CARVALHO, 2010b), opinião compartilhada por outros 

ministros (BASILE, 2010). A essa solução o Min. Marco Aurélio se opõe frontalmente, como 

ressaltado por colegas.102 O embate é uma evidência de que os ministros podem discordar mais 

do que aparentam sobre como conduzir o processo decisório do STF. 

Mas ainda que se comprove que as instituições se mantêm por escolhas justificadas e 

refletidas, o diagnóstico da inércia permanece inabalado por conta do segundo problema: não 

basta qualquer argumento, mas apenas “bons argumentos”. C. Mendes não nega que razões se-

jam oferecidas para manter o processo, que, como visto anteriormente, existem no debate pú-

blico (independência, liberdade de expressão, publicidade etc.). O que ele questiona é a quali-

dade dessas justificativas, tendo em vista os valores que ele enumera como relevantes para a 

atuação do Tribunal: epistêmico, psicológico, pedagógico, comunitário e, principalmente, de 

                                                 

101 Nas palavras de V. Silva (2017a, p. 239) “the justices of the Brazilian Supreme Court are, to a large degree, 

satisfied with its deliberative practices. In an exercise conducted at the end of the interviews called 'institutional 

creativity' in which each justice could define what, in his opinion, would be the best deliberative model for the 

Supreme Court, there were few variations in relation to the current model”. 
102 Cf., por exemplo, os depoimentos dos Ministros Francisco Rezek (FONTAINHA; QUEIROZ, 2016, p. 99–100) 

e Moreira Alves (FONTAINHA; PAULA; ALMEIDA, 2016, p. 84). 
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igualdade (tratamento de todos com igual respeito e consideração). Esses valores seriam fomen-

tados por meio de uma melhora na capacidade deliberativa (deliberative performance) da Corte, 

com consequente aumento na sua legitimidade e na chance de encontrar melhores respostas para 

as questões jurídicas. 

A questão é como descrever a realidade em termos de “bons argumentos”, já que as 

justificativas podem parecer ruins para o pesquisador, mas serem razoáveis e até boas para os 

agentes relevantes para a prática. Aproveitando novamente o exemplo da ordem de votação, V. 

Silva (2013) critica a simples existência de uma sequência por possibilitar que os julgadores que 

ficam por último votem estrategicamente ou impossibilitar que os primeiros a julgarem saibam 

a posição dos demais. Uma alternativa seria realizar a votação simultânea e secretamente, de 

maneira que todos apresentassem seu resultado sem receber influências dos demais nem fazer 

escolhas estratégicas. Ainda assim, seria o argumento da independência judicial, que mantém a 

atual prática, um fundamento ruim? 

Vale mencionar que essa forma de colocar a questão tem o efeito colateral de afastar a 

construção de um adversário consistente à crítica deliberativista. A partir do momento em que 

a prática é descrita como uma cultura reproduzida sem reflexão, e, portanto, mantida de maneira 

irracional, e que se afirma que não há bons argumentos que a sustentem, todos os possíveis 

adversários da crítica se dissolvem. Dificilmente alguém que defende a racionalidade humana 

como motor de reformas aceitará a manutenção de uma estrutura irracional. Por esse motivo, o 

debate se desvia de perguntas igualmente relevantes – a deliberação é o melhor caminho para o 

STF? Quais valores o modelo brasileiro promove? Como fomentá-los ainda mais? –, para enfa-

tizar outras – existe deliberação no STF? Como aferi-la? Como promover mais deliberação no 

Tribunal?   

O desafio desta tese, então, é construir o adversário da inércia. Em primeiro lugar, colo-

camos à prova a afirmação de que o modelo permaneceu o mesmo.103 Em seguida, procuramos 

                                                 

103 Post (2000, p. 1274) faz um diagnóstico sobre o tratamento dos acórdãos da Suprema Corte americana que é 

semelhante ao brasileiro: os acórdãos são tratados como se nunca tivessem mudado, justapostos um sobre o outro 

– “The implicit assumption is that Supreme Court opinions are a constant and invariable means by which the Court 

directs the development of federal law”. 
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descobrir se o modelo de redação e apresentação de acórdãos vigente hoje no STF surgiu, man-

teve-se e até mudou com base em razões apresentadas pelos agentes relevantes. Não faremos 

um juízo de valor sobre essas justificativas (se foram boas ou ruins), porque consideramos, à luz 

do neoinstitucionalismo histórico, que o argumento que se tornou hegemônico pode tê-lo sido 

por outros fatores que não a sua qualidade – por exemplo, pela manutenção de um grupo domi-

nante. Negamos que a descrição da prática deva ser uma busca por bons argumentos que a sus-

tentem, sob pena de explicá-la a partir da tradição. De outra sorte, nossa hipótese é de que o 

procedimento não se manteve apenas por reprodução irrefletida. Em outras palavras, tão crível 

quanto conceber que os ministros reproduzem uma prática sem refletir é imaginar que sempre 

houve opiniões sobre o procedimento, mas ou elas convergiram para a manutenção da prática, 

ou as divergentes foram suprimidas por uma posição hegemônica. 

2.4.3 Métodos de pesquisa empregados, em especial a análise documental de acórdãos 

Para responder a esse desafio, optamos, em primeiro lugar, por realizar uma análise his-

tórica do modelo de redação e apresentação dos acórdãos. O recorte temporal (1891-2019) foi 

amplo para possibilitar uma visão panorâmica da evolução das instituições envolvidas. Essa 

escolha tem a desvantagem de não permitir o aprofundamento nos períodos – por exemplo, por 

meio da compreensão das ideias de jurisdição constitucional e constitucionalismo em cada mo-

mento. Contudo, não temos conhecimento de nenhum trabalho que tenha explorado o tema de 

forma semelhante, razão pela qual pensamos que a reconstrução poderá ser uma primeira apro-

ximação útil a futuras pesquisas.104 

O foco da análise são as rotinas e as normas formais e informais que regulam a fase pós-

decisória. Não analisamos a cultura individualista do Tribunal, seguindo a linha de Almeida e 

                                                 

104 Algumas pesquisas fazem uma reconstrução histórica do processo decisório do STF, mas em nenhuma delas 

enfoca-se a evolução histórica do modelo agregativo de elaboração de acórdãos. Cf. KOATZ, 2015, p. 94–257; 

NASCIMENTO, 2017, p. 47–120. 
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Bogossian (2017, p. 1400–1402) sobre a importância de estudar regras constitutivas e procedi-

mentais da formação das decisões coletivas. As estruturas que influenciam a construção de visão 

de mundo dos ministros e de como se enxergam enquanto grupo são colocadas em segundo 

plano em detrimento das instituições que agem para constranger – e não para formar – as prefe-

rências dos atores envolvidos. 

Também procuramos distinguir claramente a análise das instituições que incidem sobre 

a elaboração do texto (processo) da estrutura e o exame sobre a composição do documento em 

si (produto). Em relação ao primeiro estudo, procuramos nos discursos de agentes relevantes as 

razões que justificariam a manutenção ou a mudança do modelo. Por limitações de tempo e 

disponibilidade, não nos foi possível realizar essa pesquisa através de algumas fontes primárias 

importantes, como diários de ministros ou os indivíduos em si (ministros, assessores e funcio-

nários). Como mencionado anteriormente, aproveitamos a existência de outros trabalhos que 

empregaram o método de entrevista ou da etnografia para realizar essa reconstrução a partir de 

fontes secundárias. A elas se somaram livros e reportagens. De outra sorte, trabalhamos com 

algumas fontes primárias como a legislação, outros documentos oficiais (pareceres, relatórios 

de gestão, relatórios de atividade etc.), livros e artigos escritos pelos atores relevantes, além de 

realizarmos duas visitas técnicas à Coordenadoria de Acórdãos, no Supremo Tribunal Federal, 

e uma ao Arquivo do Tribunal.105 

Em relação ao estudo dos documentos em si, nossa intenção é verificar se os acórdãos 

sempre tiveram a forma atual, se há aspectos característicos de sua estrutura que indiquem uma 

lógica de formatação e se podemos relacionar esse modelo com justificativas dos agentes rele-

vantes. Para tanto, empregamos o método da análise documental. Esse método se diferencia da 

mais conhecida análise de conteúdo porque seu objetivo não é inferir conclusões a partir da 

mensagem de um texto, mas identificar, decompor e analisar as partes integrantes de um docu-

mento específico (acórdãos), representando-os de outra maneira (BARDIN, 2016, p. 50–51). 

                                                 

105 A primeira visita ocorreu em 13 de dezembro de 2017 à Seção de Composição e Controle de Acórdãos; a 

segunda aconteceu em 25 de setembro de 2018 à Seção de Composição e Controle de Acórdãos, à Seção de Trans-

crição e Revisão de Julgamento e à Seção de Arquivo. Como as seções são compostas por poucos servidores e não 

foram todos que autorizaram a menção a seu nome, deixo de tomar qualquer atitude que permita identificá-los, 

inclusive a discriminação a qual Seção estão vinculados. 
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Nossa intenção foi examinar a estrutura dos acórdãos do STF, identificando suas partes inte-

grantes, suas características de suporte documental e outros elementos formais (divisão do texto, 

notas de rodapé, número de páginas etc.). 

Aplicando as regras de pesquisa empírica apresentadas por Bardin (2016, p. 126–129), 

constituímos o corpus de documentos desta tese da seguinte maneira: o universo de documentos 

corresponde aos acórdãos de julgamentos do Supremo Tribunal Federal de 1891 a abril de 2019. 

Como somente entre 2010 e 2019 o Tribunal proferiu 132.421 decisões colegiadas (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2019), seria claramente inviável analisar integralmente o universo de 

julgados da Corte. Por isso, fez-se necessária a definição de uma amostra de documentos para 

serem analisados. 

A seleção dos documentos se deu de duas maneiras diferentes. Para o período anterior a 

1978, optamos por analisar os acórdãos disponibilizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal 

na seção “Julgamentos Históricos” de seu site.106 Alguns foram transcritos para documento ele-

trônico, o que inutilizou sua análise documental, mas outros foram digitalizados a partir da ver-

são original constante nos autos processuais, ou seja, mantendo todas as suas características 

originais, exceto, claro, as físicas. Os últimos foram selecionados para exame. 

A segunda maneira de seleção dos documentos se deu por um recorte de classe proces-

sual (recursos extraordinários) e tempo (1978-1982, 2005-2009 e 2015-2019). A escolha pelos 

recursos extraordinários se deu em razão de três fatores principais: a) o julgamento de recursos 

extraordinários é competência do Supremo Tribunal Federal desde a sua origem (parágrafo 

único do art. 9º do Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890) até hoje (inciso III do art. 102 da 

Constituição Federal de 1988), o que permite uma comparação histórica do uso de um mesmo 

instrumento, ao contrário de mandados de segurança ou ações de controle abstrato de constitu-

cionalidade (Representação por Inconstitucionalidade, ADI, ADC, ADPF ou ADO); b) o julga-

mento do recurso extraordinário é a ferramenta por excelência do controle concreto de consti-

tucionalidade, o que oferece duas utilidades para a continuidade da pesquisa: primeiro, permitirá 

                                                 

106 Infelizmente, depois de atualização, a lista mais completa de decisões não ficou acessível por meio do link 

disponível no site (“Julgamentos Históricos”), mas ainda é acessível por meio de busca no Google (disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico&pagina=STFPa-

ginaPrincipal1). 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico&pagina=STFPaginaPrincipal1
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico&pagina=STFPaginaPrincipal1
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a comparação com essa forma de julgamento em outras cortes superiores com jurisdição cons-

titucional, principalmente a Suprema Corte americana; segundo, favorecerá a relação da pes-

quisa com estudos sobre a legitimidade da jurisdição constitucional – ao contrário de outras 

ações que não se apresentam da mesma forma em outras jurisdições, como o habeas corpus ou 

as ações penais originárias; c) o recurso é um exemplo único da evolução do controle de cons-

titucionalidade brasileiro rumo a uma aproximação maior aos efeitos amplos verificados na Su-

prema Corte americana (em razão do stare decisis) e nos tribunais constitucionais europeus (em 

razão da concentração do sistema), por conta do fenômeno de objetivação do recurso extraordi-

nário (repercussão geral e julgamento por amostragem). 

A escolha temporal tomou como base marcos normativos relevantes: a) o período entre 

15 de outubro de 1978 e 15 de outubro de 1982 corresponde a dois anos antes e dois anos depois 

da entrada em vigor do Regimento Interno do STF de 1980, documento que regula atualmente 

o procedimento decisório do Tribunal; b) o período entre 30 de abril de 2005 e 30 de abril de 

2007 corresponde a dois anos antes e dois anos depois da entrada em vigor da Emenda Regi-

mental n. 21, de 30 de abril de 2007, que regulamentou a repercussão geral no STF; e c) o 

período entre 1º de abril de 2015 e 1º de abril de 2019 corresponde aos quatro anos anteriores 

ao término da pesquisa. Em conjunto, esses períodos totalizam 12 anos de jurisprudência em 

recursos extraordinários no STF. 

A pesquisa dos recursos foi realizada pelo mecanismo de busca de jurisprudência do site 

do STF, condicionado pelo uso do termo <recurso adj extraordinário>, pela seleção de julgados 

apenas do Plenário e pela definição dos marcos temporais citados. Para o primeiro período, o 

sistema retornou 763 resultados, dos quais 453 foram recursos extraordinários – descartamos 

tudo o que não fosse apenas recurso extraordinário, como agravos, embargos declaratórios etc. 

Para o segundo período, o sistema retornou 811 documentos, dos quais 230 foram recursos ex-

traordinários. Para o último período, o sistema retornou 1538 documentos, dos quais 116 foram 

somente recursos extraordinários. No total, portanto, a pesquisa começou com 799 documentos. 

Algumas ressalvas se fazem necessárias. Em primeiro lugar, decidimos limitar a análise 

apenas aos documentos que tivessem tido a primeira sessão de julgamento iniciada e acórdão 

publicado dentro do período de análise. Isso excluiu todos os documentos referentes a julga-

mentos iniciados antes ou cujos acórdãos foram publicados depois do período. A informação é 



 95 

 

relevante porque tem impactos diretos para alguns resultados de pesquisa, como, por exemplo, 

a análise de tamanho ou de acórdãos com votos-vista. É de se presumir que julgamentos mais 

polêmicos ou com grande quantidade de pedidos de vista demorem mais para serem julgados 

ou para terem decisões publicadas, o que acabaria por retirar esses documentos do corpus da 

tese. 

Em segundo lugar, a pesquisa foi feita inteiramente com acórdãos disponibilizados ele-

tronicamente por meio do site do STF. Documentos digitais oferecem uma gama de problemas 

em relação à confiabilidade e autenticidade.107 Por isso, ao visitar a Seção de Arquivo, procura-

mos selecionar alguns acórdãos físicos para comparar com a versão digital. Essa checagem foi 

obstaculizada pelo fato de que os acórdãos dos recursos extraordinários dos períodos solicitados 

(1978-1982 e 2005-2009) não estão disponíveis no Tribunal porque foram baixados com os 

autos para os tribunais de origem – os acórdãos de 2015 a 2019 foram proferidos em processo 

eletrônico e só apresentam versão digital. Em razão de disponibilidade de tempo, não realizei a 

checagem com recursos extraordinários originados de São Paulo e que, portanto, estariam no 

arquivo do Tribunal de Justiça do Estado. Além disso, obtivemos a informação de que os acór-

dãos disponibilizados na internet no período de 1978 a 1982 foram digitalizados a partir das 

cópias arquivadas no STF. Essa característica inviabilizou completamente a análise de dados 

sobre assinatura e sinais de autoria desses documentos, uma vez que a maioria não contava com 

rubricas ou outros elementos por serem cópias. Outras duas ocorrências relevantes foram, em 

primeiro lugar, a inclusão de páginas em duplicidade (repetidas) em grande número de casos 

entre 1978 e 1982, e, em segundo lugar, problemas de corte de informações nas margens ou 

falta de legibilidade de alguns documentos. Essas questões deram origem a uma variável espe-

cífica para a indicação de problemas de confiabilidade dos documentos. 

Em relação às variáveis, foram analisados os seguintes aspectos de estrutura e composi-

ção dos acórdãos: partes que compõem o documento e sua organização (sequência, posição, 

paginação etc.), indicadores de autoria, notas de rodapé e divisão dos votos.  

                                                 

107 Para uma tabela com cuidados a serem tomados no exame de documentos disponibilizados eletronicamente, cf. 

REGINATO, 2017, p. 217–221. 
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O primeiro aspecto é o mais básico e o mais presente nas críticas. Diz respeito ao que 

efetivamente consta no documento, desde as suas partes constitutivas (ementa, votos, debates 

etc.) até outros sinais menos estudados (títulos das partes, cabeçalho etc.). O segundo é debatido 

em trabalhos que questionam a conveniência de os acórdãos identificarem os autores das opini-

ões.108 O terceiro é mencionado por estudos que discutem especialmente o grau de cientificidade 

e inteligibilidade da fundamentação, uma vez que as notas de rodapé indicariam a necessidade 

de fundar o voto em referências externas. O quarto toca aspectos como clareza, concisão e estilo 

de fundamentação, sendo a divisão dos votos em partes um indicativo do desejo do magistrado 

de segmentar seu texto e conferir-lhe algum tipo de encadeamento formal.109 

A análise documental foi feita a partir do preenchimento de um formulário para cada um 

dos documentos que formam o acórdão.110 A tese pretendeu partir da premissa de que os julga-

dos do STF são formados pela “somatória de onze votos”, identificando cada um dos diferentes 

documentos que o formam. Se esse diagnóstico é verdadeiro, então é possível tratar cada um 

deles como um componente isolado com características próprias – medida ressaltada por servi-

dor do Setor de Transcrição de Áudio, que atualmente faz estatísticas sobre número de docu-

mentos no processo decisório da Corte.  

A tarefa de individualização seguiu alguns critérios que impactaram diretamente a quan-

tidade de votos, debates e outros elementos quantificados nas decisões. O primeiro deles foi a 

verificação do que chamamos de “cabeçalho” do documento, ou seja, elementos textuais que 

precedem o texto em si e procuram identificá-lo dentro do contexto do acórdão. A Figura 2 

exemplifica essa parte, mostrando dois documentos juntados no RE 597.854. Os cabeçalhos 

foram identificados geralmente por: a) indicação de data do documento; b) indicação do órgão 

a que se refere o pronunciamento; c) identificação da ação processual; d) identificação das partes 

processuais; e) nome do documento. Além disso, cada um deles apresenta a indicação de um 

“dono do voto”, que é o ministro cujo nome aparece em primeiro lugar no texto e que se define 

                                                 

108 Discutindo a assinatura nos acórdãos da Suprema Corte americana, cf. MARKHAM, 2006.  
109 Cf. DELSON, 2001. 
110 O formulário utilizado para o período de 2015-2019 encontra-se disponível no link: http://bit.ly/2VkK8ZP.  

http://bit.ly/2VkK8ZP
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como o principal responsável por aquele texto. Na Figura 2 são o Ministro Edson Fachin (Rela-

tor) e a Ministra Cármen Lúcia (Presidente). 

O segundo critério foi a verificação da numeração do próprio documento. Observou-se 

frequentemente que cada novo documento tinha uma paginação própria, independente da pagi-

nação do processo (ou do inteiro teor do acórdão). Na Figura 2, não há essa indicação, uma vez 

que raramente os ministros numeram a primeira página.de suas manifestações. A Figura 3 apre-

senta suas páginas subsequentes, evidenciando a diferença de paginação entre documentos no 

mesmo acórdão. Esse se tornou um indicador seguro de diferenciação das partes do julgado. 

 

Figura 2 - Comparação entre cabeçalhos de dois documentos juntados no RE 597.845/GO 

 

Fonte: elaboração própria a partir do RE 597.845/GO. 
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Figura 3 - Comparação de documentos quanto à paginação no RE 597.854/GO 

 

Fonte: elaboração própria a partir do RE 597.845/GO. 

 

Figura 4 - Marcações de documentos no RE 597.854/GO 

 

Fonte: captura de tela do RE 597.845/GO. 
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O último critério foram as marcações no próprio documento digital (Figura 4). Utili-

zamo-lo de maneira subsidiária por dois motivos principais: falta de confiabilidade, porque por 

vezes mais de um documento estava abrangido na mesma marcação; e exogenia ao documento, 

uma vez que é incluído posteriormente e por outras pessoas que não os autores do documento 

físico. Trata-se, porém, de um separador da versão digital do documento, motivo pelo qual tam-

bém fornecia indícios da sua estrutura. Foi utilizado principalmente para atribuir nome a partes 

inominadas. 

O próximo capítulo apresenta os resultados da pesquisa histórica e documental. Ele 

monta um cenário de evolução histórica dos procedimentos de elaboração e apresentação dos 

textos no STF que fortalece a percepção de que o modelo não foi mantido apenas por tradição. 

As justificativas são apresentadas no capítulo 4, que procura tecer uma narrativa diferente sobre 

os interesses dos atores e suas atitudes. 
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3 RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO DE REDAÇÃO DOS 

ACÓRDÃOS NO STF E DO ESTILO FORMAL DOS DOCUMENTOS 

A evolução histórica do processo decisório do Supremo Tribunal Federal ainda é um 

capítulo a ser escrito na literatura sobre a Corte. As poucas menções ao tema são feitas em obras 

que exploram o funcionamento do Tribunal e dão pistas de que a sua manutenção ao longo do 

tempo foi menos irrefletida do que as ideias de tradição e inércia dão a entender. Mósca (1986), 

por exemplo, menciona que, para economizar tempo e agilizar o processo, os ministros altera-

ram a regra de que todos deveriam assinar a decisão final antes de publicá-la. Embora se trate 

de um livro de anedotas escrito por um funcionário de longa data do órgão, o relato pode indicar 

uma das várias possíveis preocupações dos ministros na arquitetura das regras que estruturam o 

documento. 

O objetivo deste capítulo é descrever o processo de elaboração e a estrutura dos acórdãos 

do STF ao longo do tempo, bem como as normas formais e informais que contribuíram e con-

tribuem para isso. Enfoque especial recairá sobre o período do atual Regimento Interno do Tri-

bunal, não apenas com um detalhamento maior sobre como o modelo funciona, mas também 

com a análise documental de acórdãos de recursos publicados entre 1978 e 1982, 2005 e 2009 

e 2015-2019. Cada uma das seções retrata um período regimental, com destaque para a divisão 

entre os procedimentos anterior e posterior a 1931, quando o serviço de taquigrafia foi adotado 

no Supremo. 

Em seguida, procuramos atribuir um sentido para a prática. A proposta se assemelha à 

de Nascimento (2017), cuja análise histórica sustentou seu argumento de que a trajetória recente 

do STF é marcada por um processo de delegação de tarefas para os relatores e destes para os 

assessores. Por meio dos dispositivos do Regimento Interno, o autor procurou atribuir um sen-

tido para as reformas, explicitando uma intencionalidade subjacente a elas. Será visto que os 

achados desta pesquisa corroboram sua visão de burocratização de tarefas, uma vez que a traje-

tória do modelo revela um processo de supressão de etapas e delegação de atividades. 
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3.1 A evolução histórica do modelo de acórdãos do Supremo Tribunal Federal 

As seções a seguir ressaltam, em primeiro lugar, a trajetória de modificações regimentais 

que moldaram os documentos. Essa descrição normativa procura mostrar que a ideia de inércia 

já é abalada apenas pelo estudo das normas formais que configuram o documento. O detalha-

mento da evolução histórica evidencia um movimento de redução das etapas de elaboração dos 

acórdãos, com reflexos em elementos como indicadores de autoria e juntada de votos. Também 

revela sutilezas de redação que, levadas a sério, poderiam alterar a aplicação das regras. 

Em segundo lugar, apresentam um histórico de normas informais e rotinas que revelam 

um panorama geral do que acontece para além dos regimentos internos e das resoluções. Normas 

formalizadas nesses diplomas são importantes não apenas por evidenciarem a estabilização de 

padrões de comportamento, que passam a ser exigíveis por conta do seu caráter jurídico, mas 

também por influenciarem diretamente o comportamento dos atores envolvidos na prática regu-

lada por elas. No entanto, se pretendemos compreender a prática e seus agentes, precisamos 

olhar para outras normas não positivadas e costumes, rotinas e boas práticas. Essas instituições 

não formais também influenciam as ações, por vezes mais do que as próprias normas positiva-

das. Vale notar que elas podem incidir não apenas em espaços de ausência de regramento formal, 

mas também à margem ou ainda em oposição a ele. 

Finalmente, cada seção apresenta os próprios acórdãos como material capaz de eviden-

ciar mudanças no processo decisório. Descrevemos as mudanças e continuidades do estilo for-

mal dos documentos historicamente. Desenhamos um cenário que ressalta novamente mudanças 

na estrutura dos acórdãos ao longo do tempo. Assim, embora seja possível reconhecer facil-

mente um acórdão do STF redigido em 1978 por conta de suas similaridades com os atuais, 

detectamos alterações que servem de base para construirmos uma interpretação sobre a prática. 
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3.1.1 Os primórdios da prática: 1891 a 1931 

O Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula do Poder Judiciário da República 

Federativa brasileira surgiu por meio do Decreto n. 510, de 22 de junho de 1890, e foi regula-

mentado pelo Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890. A disciplina de seu funcionamento foi 

deixada para o regimento interno, inclusive os procedimentos para elaboração dos acórdãos, o 

que só foi realizado em 1891.  

Neste primeiro momento, então, as normas formais se destacam pela continuidade das 

instituições do Supremo Tribunal de Justiça do Império. Até que o primeiro regimento fosse 

elaborado, vigoraria o Regimento Interno do Tribunal anterior (art. 3º do Decreto n. 1, de 26 de 

fevereiro de 1891).111 Mesmo depois de redigido, previu-se a aplicação subsidiária do Regi-

mento Interno anterior (art. 154 do RISTF 1891). Em relação aos procedimentos de redação e 

apresentação dos acórdãos, o documento do órgão imperial continha poucos detalhes, limitando-

se a afirmar que os juízes lançariam o resultado nos autos com as razões que o fundamentavam 

(art. 13). Outras normas imperiais também pouco detalhavam o procedimento.112 

Não é possível discutir o funcionamento interno do Supremo nos seus primórdios sem 

considerar ainda que a maioria da sua composição inicial era formada por membros do anterior 

Supremo Tribunal de Justiça do Império (ALENCAR, 1978, p. 263). Como explica Garcia Neto 

(2010, p. 135–137), eles formavam uma segunda geração de juristas formada nas faculdades de 

direito de São Paulo e Olinda, mas ainda na cultura oitocentista brasileira. Institucionalmente, 

                                                 

111 Cf. MELLO FILHO, 2007, p. 25; RODRIGUES, 1991a, p. 13. Trata-se da Lei Imperial de 18 de setembro de 

1828. 
112 O Código de Processo Criminal de 1832 remetia o procedimento à Lei de 1828 (art. 305). O Regulamento das 

Relações do Império (Decreto de 3 de janeiro de 1833) também era suscinto na disciplina dos acórdãos de apelações 

e só previa que, terminada a tomada de votos, o juiz do feito lançaria a decisão, que seria assinada por todos (arts. 

30 e 37). O Decreto n. 737, de 25 de novembro de 1850, não trazia disposições específicas sobre elaboração de 

acórdãos.   



 103 

 

havia uma forte influência do pensamento francês legalista, que reservava ao Judiciário um pa-

pel de reverência à lei e ao Poder Legislativo.113 Por isso, tinha feições das cortes de cassação 

europeias (TRIGUEIRO, 1981, p. 41).  

As decisões do Supremo Tribunal do Império eram marcadas pela concisão, pela brevi-

dade quase telegráfica e pela ênfase na lei, um estilo material similar ao do Conselho de Estado 

francês (LOPES, JOSÉ REINALDO DE LIMA, 2010, p. 16–17). Formalmente, as decisões 

eram semelhantes às do órgão europeu, compostas por uma opinião do Tribunal com o resultado 

e seus fundamentos. Elas poderiam conter, porém, votos vencidos e o registro de como havia 

votado cada ministro, decorrência da Lei de 19 de dezembro de 1821, que tinha o objetivo de 

melhorar a verificação da responsabilidade dos juízes.114 

O período entre 1891 e 1894, porém, foi conturbado para o Tribunal, que passou por 

uma “crise de quórum” em razão da aposentadoria de antigos ministros, não nomeação de outros 

pelo Poder Executivo e não aprovação de outros nomes pelo Poder Legislativo (RODRIGUES, 

1991a, p. 42). Conforme explica Rodrigues (1991a, p. 48), em apenas três anos foram nomeados 

32 ministros. Dos 15 ministros do STF em 1891, nove provinham do Supremo Tribunal do 

Império.115 Em janeiro de 1895, apenas um continuava no Tribunal (Min. Aquino e Castro, Pre-

sidente). 

Uma percepção generalizada sobre esse período é a de que os métodos de trabalho do 

Supremo Tribunal Federal continuaram os mesmos do Supremo Tribunal do Império.116 Essa 

                                                 

113 Nas palavras de Baleeiro (1972, p. 12): “Os homens públicos e os jurisconsultos do Império, em geral, inspira-

vam-se em livros e práticas da Inglaterra e da França. A herança intelectual e institucional lusitana já era marcada 

pelas influências britânicas, que cresceram n'O Brasil desde o início do século XIX, como observou GILBERTO 

FREYRE em monografia sôbre o assunto. A cultura francesa impregnou a brasileira pelo menos até as vésperas da 

Ir·' Grande Guerra”. 
114 De acordo com a Lei: “As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza, para que melhor 

possa verificar-se a responsabilidade dos Juizes, quando julgam collectivamente, Decretam o seguinte: 1º Nos 

Acordãos das Relações e Sentenças, de quaisquer Juizes, que votarem collectivamente, poderão os mesmos Juizes, 

que assignarem por vencidos, declarar esta circumstancia; e não o fazendo, ficam responsaveis pelo Julgado, como 

si fossem de voto contrario”  (BRASIL, 1889, p. 44). 
115 Eram eles: Min. Visconde de Sabará, Min. Alencar Araripe, Min. Andrade Pinto, Min. Aquino e Castro, Min. 

Freitas Henrique (Presidente), Min. Mendonça Uchôa, Min. Faria, Min. Queiroz Barros e Min. Souza Mendes. 
116 Defendendo que o STF herdou as práticas anteriores, cf. VALE, 2015, p. 298 (“Em sua origem histórica, o 

Tribunal herdou a prática de redação desenvolvida por seu antecessor, o Superior Tribunal de Justiça do Império, 

que por sua vez assimilara a tradicional cultura francesa das decisões sintéticas que visavam apresentar um racio-

cínio jurídico mais lógico e definido, sem margem para doutrina”); NASCIMENTO, 2017, p. 50 (“A continuidade 

de pessoas, ainda que o papel institucional tenha sido inteiramente alterado, é indício de que pouco, ou nada, deve 
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continuidade teria impactado a estrutura e o processo de redação dos acórdãos. Entretanto, a 

importância dessa influência deve ser relativizada tendo em vista o contexto da época. Em qua-

tro anos, a composição do Tribunal mudou o suficiente para que outras rotinas fossem trazidas 

pelos novos membros. Além disso, a fase de maiores embates com o Executivo e seus marechais 

(Deodoro da Fonseca e Floriano) havia passado e um novo momento de consolidação instituci-

onal se iniciava.117 

De qualquer forma, os relatos sobre o processo decisório do STF no período entre 1891 

e 1931 mostram uma dinâmica familiar ainda hoje. As sessões públicas de julgamento envol-

viam a apresentação de relatório pelo ministro relator, seguida de sustentações orais e votos de 

cada um dos presentes (RODRIGUES, 1991a, passim, 1991b, passim). Debates ocorridos no 

Tribunal também eram discutidos na imprensa, como no episódio da altercação entre os Minis-

tros Lúcio Mendonça e Américo Lobo, em 4 de maio de 1888, sobre a Mensagem do Presidente 

Prudente de Moraes contra acórdão de 16 de abril de 1888 (RODRIGUES, 1991a, p. 121–133). 

Na ocasião, os apartes, que não ficaram registrados no acórdão da revisão-crime, deram origem 

a um embate entre governistas e ministros do Tribunal nos jornais e gazetas do Rio de Janeiro. 

No tocante às instituições que regeram o processo de elaboração e formatação dos acór-

dãos nesse período, o Supremo Tribunal Federal promulgou seu primeiro Regimento Interno em 

1891, no qual disciplinou o processo decisório em vários artigos, alguns dos quais aplicáveis a 

classes processuais específicas. O Regimento dispôs sobre os acórdãos principalmente nos arti-

gos 48 e 49.118  

                                                 

ter-se modificado no método de trabalho interno da corte. Portanto, a possível herança que tenha deixado o Supremo 

Tribunal de Justiça do Império para o Supremo Tribunal Federal da República, no que se refere ao procedimento 

decisório interno, merece ser inventariada”). 
117 Isso não significa que o STF tenha ficado a salvo de conflitos e tentativas de pressão política. Mencionando  

projetos de lei de 1898 que procuravam reformar o Tribunal e garantias de seus membros, cf. RODRIGUES, 1991a, 

p. 133–134. 
118 Art. 48. A sentença deve ser redigida pelo relator, salvo si fôr vencido; e neste caso, o presidente designará para 

redigil-a um dos juízes cujo voto fôr vencedor. Conterá as conclusões das partes, as requisições finaes do Procura-

dor Geral da Republica, os fundamentos de facto e de direito e as decisões; será assignada pelo presidente, relator 

e mais juízes, sendo-lhes permittido declarar os motivos de seo voto em seguida á assinatura. 

Art. 49. É facultado ao relator ou ao juiz que houver de redigir a sentença levar os autos para apresentala redigida 

na sessão immediata. Em todo caso, ella só será lançada nos autos pelo secretario depois de approvada a redacção, 

e com a data do dia em que foi proferida. 
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Em relação ao processo de elaboração, o art. 49 mencionou a faculdade de o ministro 

redator levar os autos consigo para elaborar a sentença e apresentá-la na sessão seguinte. Surgi-

ram, assim, duas possibilidades: a primeira era a redação e publicação da sentença na própria 

sessão de julgamento; a segunda era a redação da sentença pelo redator posteriormente à sessão, 

para depois ser assinada na sessão imediatamente subsequente e publicada em audiência (art. 

65, 2º, RISTF 1891). Em ambos os casos, somente com a assinatura de todos os ministros ela 

poderia ser lançada aos autos. O dispositivo também inovava em relação ao Regimento Interno 

do Supremo Tribunal de Justiça do Império por retirar a obrigação de que o relator redigisse a 

decisão independentemente de sua posição no resultado (se vencedor ou vencido). O único cri-

tério para definição do redator seria estar entre os vencedores (NASCIMENTO, 2017, p. 61–

62). 

Na prática, os juízes traziam um rascunho para a sessão, que era transcrito em definitivo 

para os autos por eles mesmos durante ou após a sessão. Depois de redigida, a decisão era assi-

nada pelos demais ministros, que podiam apor logo depois da assinatura suas respectivas decla-

rações de voto (BALEEIRO, 1972, p. 14; CARNEIRO, 1953, p. 339; MÓSCA, 1986, p. 112). 

A decisão, então, era lançada nos autos. Originalmente, esse lançamento deveria ser feito pelo 

secretário do Tribunal, mas, após emenda de 28 de maio de 1904, aprovada unanimemente em 

1º de junho, passou a ser atribuição do próprio relator (“26a Sessão em 28 de maio de 1904”, 

1904, p. 379–382). A modificação foi feita por proposta do Min. Lucio Mendonça, num contexto 

de sugestões para combater disposições inconvenientes ao serviço e à dignidade constitucional 

do Tribunal – na prática, a proposta permitia que a autoridade julgadora já redigisse a decisão 

nos próprios autos (“26a Sessão em 28 de maio de 1904”, 1904, p. 380). A medida parece não 

ter sido muito bem recebida, já que nova emenda em 18 de maio de 1907, sugerida pelo Min. 

Alberto Torres e também aprovada unanimemente, flexibilizou a regra, permitindo que pudesse 

ser feita de qualquer forma, desde que o relator rubricasse as folhas quando não fosse ele o 

responsável por lançar a sentença nos autos (“22a Sessão em 18 de maio de 1907”, 1907, p. 615). 

As decisões eram posteriormente registradas no livro de registro de sentenças pela Se-

cretaria (art. 128, § 19, RISTF 1891). Em visita técnica ao arquivo do STF pude verificar alguns 

desses livros. Ao contrário dos acórdãos originais, observa-se nesses registros um único padrão 

de escrita, o do(a) Secretário(a) do Tribunal. O(a) funcionário(a) também era responsável por 
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remeter cópia de cada decisão para a publicação no Diário Oficial e nos demais repositórios de 

jurisprudência. O Min. Aquino e Castro, durante sua Presidência e antes mesmo do surgimento 

de previsão regimental a respeito, acrescentava-lhes ementas (RODRIGUES, 1991a, p. 60). Em 

consequência, é importante mencionar que um mesmo julgamento resultava em três registros 

diferentes, sendo possível que não contivessem os mesmos elementos: (i) o acórdão original que 

ficava nos autos; (ii) a transcrição do acórdão no livro de registro de sentenças do Tribunal; (iii) 

a cópia que era encaminhada para publicação. A última versão ainda podia ser reproduzida em 

outros meios, como revistas e publicações privadas.  

A esse respeito, a integridade dos acórdãos ganhou destaque após incidente ocorrido em 

1905. Sob o título Um Caso Grave, o jornal Correio da Manhã de 16 de dezembro publicou o 

episódio de “um accordam deturpado” pelo Min. Aquino e Castro, Presidente do STF (“Um 

caso grave”, 1905a). Segundo o veículo, a situação envolveu a execução de juros de mora com 

base em uma carta de sentença extraída de um julgamento do Tribunal que, originalmente, não 

previa essa obrigação. Instados a se manifestar sobre o assunto em sede de agravo, os ministros 

verificaram que realmente constava no acórdão original um acréscimo entre linhas, também 

acrescido no livro de registro de sentenças com ressalva pelo secretário. Questionado, o funci-

onário afirmou que havia feito a entrelinha por ordem do Presidente. Este confirmou a ordem e 

afirmou que a fez em comum acordo com o relator e o revisor, para fazer o julgado retratar o 

que efetivamente tinha decidido a Corte. Seus colegas, porém, deram provimento ao agravo e 

excluíram a condenação dos juros de mora da decisão original. 

No dia seguinte, o Jornal do Commercio publicou defesa anônima do Presidente (“Um 

caso grave”, 1905b).119 Em seguida, o jornal Correio da Manhã complementou a primeira notí-

cia mostrando evidências de que a alteração teria acontecido depois de assinado e publicado o 

acórdão (“Um caso grave no Supremo Tribunal Federal”, 1905). O periódico questionou: “É, 

por acaso, da competencia do presidente attender isoladamente a reclamações sobre erros ou 

omissões nos accordams já assignados e publicados? Semelhante contrassenso levaria à seguinte 

conclusão: o presidente ficar com poder bastante para reformar as deliberações do tribunal”. 

                                                 

119 A afirmação de que a resposta foi feita pelo Presidente do STF, Min. Aquino e Castro, pode ser encontrada em 

Rodrigues (1991b, p. 84). 



 107 

 

Também afirmou que “não é a primeira vez que daquelle modo se procede no Supremo Tribu-

nal” e que isso comprometeria os julgados do órgão, já sob “constante ameaça”.  

A situação se agravou quando Rui Barbosa trouxe o caso para o Senado. Em seu dis-

curso, afirmou que o art. 49 do Regimento Interno deixava claro que a redação da decisão tinha 

que ser aprovada pelo Tribunal e que, portanto, somente ele poderia alterar o acórdão final por 

meio dos trâmites legais para isso (“Um caso Grave no Supremo Tribunal Federal - Accórdão 

deturpado - O DISCURSO DE RUY BARBOSA - No Senado”, 1905). Qualquer outra hipótese 

de modificação configuraria crime de falsificação documental passível de punição por crime de 

responsabilidade. Terminava seu discurso com a indicação, que foi acolhida, de que o Senado 

constituísse uma Comissão para analisar os documentos e apurar a responsabilidade do Presi-

dente. 

O caso teve desdobramentos. No Supremo, os membros manifestaram apoio ao Min. 

Aquino e Castro. O Min. Ribeiro de Almeida justificou as entrelinhas como uma ordem do 

relator da decisão, Min. Américo Lobo, com anuência do Presidente (RODRIGUES, 1991b, p. 

84). Na imprensa, Rui Barbosa continuou questionando a situação, afirmando que nem os mem-

bros de tribunais individualmente nem o corpo coletivamente teriam poder para corrigir senten-

ças por meio de entrelinhas, sem seguir os trâmites processuais adequados (RODRIGUES, 

1991b, p. 85). Finalmente, a Comissão do Senado reconheceu que esse procedimento constituía 

crime de responsabilidade, mas se furtou a aplicar a sanção por considerar que ainda não havia 

disciplina processual para isso (RODRIGUES, 1991b, p. 86).120 

O episódio reforça algumas questões que já foram abordadas. Primeiro, evidencia o ca-

ráter artesanal da elaboração dos acórdãos no período, o que facilitava a realização de alterações 

apenas por quem o manejava fisicamente. Segundo, mostra os poderes envolvidos na redação 

                                                 

120 Episódio semelhante teria acontecido em 2001, conforme narrado por Carvalho (2010a, p. 43–44). Tratava-se 

de habeas corpus julgado pela Segunda Turma, no qual o Ministro Marco Aurélio teria acrescentado, durante a 

redação do acórdão, uma disposição que defendera enquanto Relator, mas não havia sido decidida pelo Tribunal. 

A ocasião mostra os potenciais problemas da falta de controle sobre produção dos documentos no momento pós-

decisório. Conforme indicou a Min. Ellen Gracie no julgamento: “Gostaria de esclarecer, e por isso mencionei que 

possivelmente fosse uma falha, que retornei ao julgamento da Turma, inclusive revisando notas taquigráficas do 

julgamento, e a questão não foi levada por Vossa Excelência. A Turma não deliberou a respeito dessa intenção”. 

A alteração foi reconhecida posteriormente e o caso, qualificado como “gravíssimo” por alguns ministros, também 

quase resultou em pedido de impeachment. 
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das sentenças, seja os de quem porta os documentos e tem a capacidade de editá-los (como o 

Presidente nesse período), seja os poderes relacionados com a própria elaboração do acórdão. 

Nota-se, em terceiro lugar, uma grande reação para que eles sejam controlados por meio de 

instituições formais e pela observância rigorosa de um rito procedimental – que não pode ser 

sobrepujado nem mesmo pelo “colegiado”. Finalmente, expõe a importância de um ator externo 

– o Congresso, por meio do processo de impeachment – para manter a aplicação das regras.  

Em relação à estrutura da decisão, o documento deveria conter: (i) as conclusões da 

parte; (ii) as requisições finais do procurador geral, caso este desejasse declará-las (art. 44 e art. 

48); (iii) a fundamentação de fato e de direito; (iv) as decisões; (v) as assinaturas do presidente 

e do relator; (vi) a data em que foi proferida; (vii) as assinaturas dos demais ministros que to-

maram parte no julgamento; (viii) após a assinatura de cada ministro, o voto de cada um, caso 

desejassem declarar os motivos de seus votos; e (ix) após a assinatura de todos os ministros, a 

declaração do procurador geral de que estava presente (“Fui presente”, art. 21) e eventuais ob-

servações por ele feitas.  

O contraste entre as menções a longos e profundos votos proferidos nas sessões e breves 

e concisos acórdãos divulgados no Diário Oficial e na publicação do Tribunal (Jurisprudencia) 

é significativo na obra de Rodrigues (1991a, passim, 1991b, passim). As manifestações não 

ficavam registradas no documento final. Depreende-se da leitura de alguns julgamentos históri-

cos do Supremo que ele era muito diferente do que se verifica hoje.  

Em primeiro lugar, há uma decisão atribuída ao colegiado como um todo. O acórdão, 

que começa com “Vistos, relatados e discutidos” ou expressão similar, contém a indicação das 

partes, a descrição dos fatos, a fundamentação, a decisão final e a data. Em seguida, o documento 

apresenta a assinatura de cada um dos ministros que participaram do julgamento acompanhada, 

por vezes, de algum complemento. Esse complemento varia desde uma simples referência ao 

resultado, por exemplo “vencido” ou “vencido na preliminar”, até uma declaração de funda-

mentos divergentes ou convergentes com a decisão do Tribunal. Em segundo lugar, os acórdãos 

são manuscritos. Como cada ministro assinava e fazia declaração de voto de próprio punho, são 

visíveis no documento diferentes grafias. Essas assinaturas e declarações aparecem em espaços 

variados na página, podendo ocupar desde uma linha inteira até uma pequena parte da folha. 
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A decisão no Habeas Corpus n. 415, de 2 de setembro 1893, é um exemplo. A decisão 

tem 29 páginas ao todo. A opinião da Corte tem 8 páginas, começa com a numeração do caso e 

a expressão “Vistos, expostos e discutidos” (Figura 5) e termina com “Por estes motivos, pois, 

negão a soltura dos pacientes: custas na causa. Supremo Tribunal Federal aos 2 de setembro de 

1893”. Seguem-se as assinaturas do Min. Freitas Henriques (Presidente) e, lado a lado, as do 

Min. Trigo de Loureiro e do Min. Costa Barradas. O Min. José Hygino declara logo em seguida 

seu “voto vencido”, expondo seu raciocínio em 9 páginas (Figura 6). Observa-se a diferença de 

grafia nos votos e a diferença de composição do documento. Também falta a indicação de quem 

foi responsável pela redação da decisão.  
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Figura 5 – Primeira página do acórdão de 3 de setembro de 1893 no HC 415 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 415, p. 20. 
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Figura 6 - Página final da opinião vencedora no acórdão de 3 de setembro de 1893 no HC n. 415 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 415, p. 24. 
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No mesmo ano, também foi julgado o Habeas Corpus n. 406, em 9 de agosto. Ao con-

trário do primeiro exemplo, a sentença ocupa duas páginas (a opinião da Corte tem meia página). 

A primeira assinatura é do Presidente, Min. Freitas Henriques (observa-se o “P.” ao lado da 

assinatura), à qual se seguem as assinaturas dos demais Ministros. No canto esquerdo inferior 

da página, há a declaração de voto vencido do Min. Faria Lemos (em destaque), que ocupa uma 

parte do papel ao lado dos votos dos demais ministros – evidência de que não havia propria-

mente uma parte reservada para os votos (Figura 7). A segunda página conta com a participação 

do Procurador-Geral e sua declaração de “Fui Presente” (Figura 8). 
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Figura 7 - Primeira página do acórdão de 9 de agosto de 1893 no HC n. 406 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 406, p. 12. 
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Figura 8 - Página final do acórdão de 9 de agosto de 1893 no HC n. 406 

 

Fonte: Captura de tela no Habeas Corpus n. 406, p. 12v. 

 

Os acórdãos do Supremo, então, se aproximavam do chamado modelo per curiam, que 

se caracteriza por apresentar uma opinião atribuível ao colegiado, cujo maior exemplo são as 

decisões do Conselho Constitucional francês. Dele se afastavam, porém, porque identificavam 

expressamente tanto os autores dos votos (inclusive da opinião institucional), quanto os inte-

grantes das correntes vencedora e vencida, ainda que não houvesse menção de quem foi o rela-
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tor.121 Os documentos possibilitavam a apuração individual de responsabilidades, como no epi-

sódio da “deturpação do acórdão” pelo Min. Aquino e Castro, e de posicionamentos jurídicos, 

como nos vários exemplos trazidos anteriormente. Formalmente, a composição aproximava-se 

mais do modelo americano de uma opinião da Corte seguida de votos separados, embora não 

pareça haver uma influência direta dessa experiência estrangeira sobre a brasileira, visto que a 

mesma estrutura já podia ser observada nas decisões do Superior Tribunal de Justiça do Império 

e do Conselho de Estado do Império.122 Além disso, ao contrário do que afirma Baleeiro (1972, 

p. 14), vale notar que a divisão do texto em consideranda não era uma prática adotada em todos 

os procedimentos do STF na Primeira República.123 

Num momento de conturbação social, a combinação entre sessões públicas e acórdãos 

com votos discriminados culminava na exposição dos ministros aos embates políticos. Como 

narra E. V. Costa (2006, p. 28–29): 

No Tribunal as opiniões dividiam-se. Freqüentemente havia votos vencidos. No dia 

seguinte as folhas comentavam os votos dos ministros. Não raro os debates iniciados 

no Tribunal prosseguiam no Congresso e na imprensa, representando as várias linhas 

políticas e grupos de interesse que se entrechocavam. O clima de harmonia nem sem-

pre estava presente entre os ministros, que, alvo de todas as atenções, não podiam evi-

tar competir entre si. Esmeravam-se na justificativa dos votos e impressionavam o pú-

blico com sua erudição.  

O Regimento Interno foi revisto em 1908 e formalmente substituído em 1909. Em rela-

ção à redação e configuração dos acórdãos, destacam-se os artigos 55 a 57, aplicáveis a todos 

os julgamentos da Corte.124 No tocante à elaboração, eles mantiveram as modificações trazidas 

                                                 

121 A diferenciação será vista com mais detalhes na seção 5.1.3. 
122 Cf. LOPES, JOSÉ REINALDO DE LIMA, 2010, Anexo II. 
123 A decisão na forma de consideranda é uma marca característica do modelo francês de acórdãos. Para uma visão 

geral da estrutura das decisões francesas, cf. LASSER, 2009, p. 30–34. Koatz (2015, p. 120) afirma que o modelo, 

nessa época, seria de caráter misto, por conjugar “explicação dos votos em série com a busca por uma fundamen-

tação representativa da decisão da maioria do colegiado”. 
124 Art. 55. A sentença será escripta pelo relator, ou por outrem em papel por elle rubricado. Si o relator fôr vencido, 

o presidente designará para redigir a sentença um dos juízes, cujo voto tenha sido vencedor. O accordam conterá 

as conclusões das partes, as requisições finaes do procurador geral, os fundamentos de facto e de direito e as deci-

sões; será assignado pelo presidente e pelo relator, com a declaração da qualidade de cada um, e depois pelos 

demais juízes, sendo licito a qualquer delles declarar os motivos de seu voto em seguida á assignatura. 

Art. 56. É facultado ao relator, ou ao juiz designado, levar os autos comsigo para redigir a sentença e apresental-a 

na sessão immediata; mas, em todo o caso, deverá ella ser lançada nos autos com a data do dia em que houver sido 

proferida, podendo a sua redacção ser submetida á prévia approvação do Tribunal, si o requerer algum juiz. 

Art. 57. Logo que a sentença estiver assignada por todos os ministros que tomaram parte no julgamento, e se 

publicar em audiencia, quando fôr caso disto, a secretaria, pela secção administrativa, tirará della uma cópia e, 

submettendo-a ao relator para pôr-lhe a ementa, mandará publical-a no Diario Official. 
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pela emenda de 18 de maio de 1907 e previram duas possibilidades de redação da sentença: uma 

pelo redator e outra por qualquer outra pessoa, desde que em folhas rubricadas por ele. Manteve 

a faculdade de o redator levar os autos e redigir a sentença após a sessão, mas, ao contrário do 

diploma anterior, estabeleceu que a aprovação da redação só seria necessária se algum ministro 

o requeresse. A modificação é importante: se antes a redação deveria ser aceita por todos os 

ministros, com o novo Regimento ela só seria submetida a votação se algum ministro solici-

tasse.125 Permaneceu, por fim, a previsão de audiência para publicação de acórdão não publicado 

em sessão. 

A prática, porém, não era tão harmoniosa quanto as previsões do Regimento. Em pri-

meiro lugar, embora o Tribunal fosse composto por 15 ministros, durante o período de 1891 a 

1931 o Supremo ficou marcado por julgamentos tomados por uma quantidade muito reduzida 

de membros. Rodrigues (1991b, p. 154) relata uma decisão de 1908 tomada por sete votos, 

“sendo três deles vencidos e um de acordo apenas quanto à conclusão”. As constantes licenças 

e os afastamentos de magistrados impediam que o órgão tomasse decisões com todos os seus 

julgadores (COSTA, EMÍLIA VIOTTI DA, 2006, p. 48; RODRIGUES, 1991b, p. 8).  

Em tese, isso poderia significar maior agilidade na publicação de acórdãos, em razão da 

menor quantidade de julgadores para se manifestar, mas o que se verificou foi outra hipótese: 

um aumento na quantidade de processos sem julgamento, em razão da menor quantidade de 

ministros aptos a julgar e de sessões com quórum capaz de tomar decisões. A razão para isso 

foi a exigência, herdada do Superior Tribunal de Justiça do Império e abolida na década de 1930, 

de que cada caso contasse com um relator e dois revisores – e que todos estivessem na sessão 

de julgamento. Uma vez que o relator analisasse o processo e colocasse seu visto, ele passaria 

                                                 

§1º. Si o accordam se reportar, como razão de decidir, aos fundamentos de uma sentença, despacho ou parecer, 

será igualmente publicado este parecer, despacho ou sentença. 

§2º. As sentenças assim publicadas serão colladas por classes, segundo as datas e na ordem até agora seguida na 

Jurisprudencia do Tribunal, em dous livros em branco, um dos quaes se conservará sobre a mesa da presidencia e 

o outro na secretaria. 

§3º. No principio de cada anno este segundo livro, logo que contenha todas as sentenças do anno anterior, será 

remettido á Imprensa Nacional para imprimil-o segundo o modelo adoptado nos volumes já publicados daquella 

Jurisprudencia. 
125 Também ressaltando a importância da inovação, cf. NASCIMENTO, 2017, p. 64–65. 
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os autos para o primeiro revisor; após o visto do revisor, o processo seria remetido para o se-

gundo revisor. Cabia a esses três ministros informarem os demais sobre o processo durante a 

sessão, razão pela qual os julgamentos eram adiados caso não estivesse presente algum deles – 

hipótese que, nessa época, se mostrou frequente (CARNEIRO, 1916, p. 13; NASCIMENTO, 

2017, p. 59–60).  

O problema foi apontado pelo Min. Guimarães Natal em palestra em 1913. Uma das 

soluções apontadas pelo magistrado foi a instituição do relatório escrito, que seria feito pelo 

relator e serviria para informar todos os julgadores sobre o caso, independentemente da presença 

ou não dos três ministros que manusearam o processo. Em suas palavras: 

Como remédio a essa situação desesperadora para os que têm necessidade de recorrer 

á Justiça, lembrei a conveniencia de se modificar o processo de julgamento dos recur-

sos, estabelecendo-se o relatório escripto e supprimindo-se a revisão. 

Distribuida a causa ao Juiz a quem competir, fará este, por escripto, um relatório mi-

nucioso do feito, expondo a espécie, resumindo os fundamentos da decisão recorrida 

e as razões das partes. Este relatório será remetido á Secretaria do Tribunal, onde per-

manecerá pelo prazo de dez dias, para ser visto pelos advogados, ao quaes será facul-

tado requerer ao Relator os additamentos, que lhes parecem indispensaveis ao perfeito 

esclarecimento do caso. Terminado esse prazo, será publicado no Diario Official, com 

os additamentos, si os houver, e com o parecer do Procurador Geral da Republica, e, 

depois, tirado em avulso para ser distribuido aos membros do Tribunal, podendo ser o 

recurso submettido a julgamento 15 dias após a distribuição. 

Desde então nada mais poderá obstar a que seja a causa julgada no dia que lhe fôr 

designado, pois, se faltar o Relator, o Presidente do Tribunal dar-lhe-á immediata-

mente substituto, que procederá á leitura do relatório escripto pelo substituido e do 

qual cada um dos membros do Tribunal tem um exemplar. Deste modo, ao passo que 

se economizará tempo ao Tribunal, porque os relatórios escriptos, mais completos, 

serão sempre menos diffusos do que os oraes, julgarão com perfeito conhecimento da 

espécie todos os Juizes e não apenas os tres, que viram os autos, como succéde hoje. 

E o augmento do trabalho, em que importará para o Relator o relatório escripto, será 

vantajosamente compensado pela suppressão da revisão. (NATAL, 1918, p. 206–207) 

Outro argumento que se somava ao anterior em favor de um relatório escrito era a de-

mora na exposição do caso durante as sessões de julgamento. Na prática, o relator costumava 

ler as peças processuais para os colegas, o que muitas vezes resultava em longas exposições dos 

autos. O relatório sintetizaria as principais informações e permitiria evitar essa prática. 

A proposta recebeu adesão dentro da Corte. Coube ao Min. Pedro Lessa apresentar pro-

posta de emenda regimental para instituir o relatório escrito. A ata da sessão de 30 de maio de 

1914 mostra que o Min. Pedro Lessa sugeriu que o relatório passasse a ser uma síntese por 

escrito das peças, mas a proposta encontrou resistências no Tribunal. O Min. Amaro Cavalcanti, 
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por exemplo, teria apontado três motivos principais para sua oposição: o relatório já poderia ser 

feito por escrito segundo o Regimento Interno126, o fato de ser escrito não o tornaria mais curto 

e, em caráter pessoal, ele não poderia escrever o relatório. Não obstante, a Emenda foi aprovada 

contrariamente aos votos dos Mins. Enéas Galvão, Godofredo Cunha, Amaro Cavalcanti e Ma-

noel Murtinho (“Sessão em 30 de maio de 1914”, 1914, p. 545–546). 

Em segundo lugar, há relatos de que os ministros consideravam problemática a tarefa de 

escrever a decisão final nos autos. Segundo Mósca (1986, p. 112), o Min. Arthur Ribeiro consi-

derava “muito penoso para o Juiz redigir, duas vezes, os seus votos” – uma para o rascunho e 

outra para a versão definitiva. De acordo com Carneiro (1916, p. 13), em texto de 1912, a ma-

nifestação “com o relator” servia apenas para reduzir “um trabalho esmagador e mortífero” de 

redigir votos separados, sem, no entanto, atenuar a grande responsabilidade moral do julga-

mento. O mesmo autor, em parecer de 1931, afirmou que “todos os que tem frequentado o Su-

premo Tribunal ouviram algumas vezes, (sic) queixas de juízes sobre a tarefa penosa de redação 

dos acórdãos” (CARNEIRO, 1953, p. 339).  

Em relação à estrutura, o RISTF 1909 manteve a configuração básica dos acórdãos já 

prevista no RISTF 1891. A única inovação regimental foi a formalização do procedimento já 

existente de elaboração de ementa para a publicação do documento no Diário Oficial, desta vez 

sob responsabilidade do relator (art. 57 do RISTF 1909). A ementa seria responsável, nas pala-

vras do Min. Eneas Galvão, por representar a “súmula dos princípios” firmados nos acórdãos 

(RODRIGUES, 1991c, p. 122).  

De acordo com o Regimento, a sentença (ou acórdão) deveria conter, então: (i) as con-

clusões da parte; (ii) as requisições finais do procurador geral, caso este desejasse declará-las 

(art. 44 e art. 55); (iii) a fundamentação de fato e de direito; (iv) as decisões; (v) as assinaturas 

do presidente e do relator, com indicação de ambas as qualificações; (vi) a data em que foi 

proferida; (vii) as assinaturas dos demais ministros que tomaram parte no julgamento; (viii) após 

a assinatura de cada ministro, o voto de cada um, caso desejassem declarar os motivos de seus 

                                                 

126 Art. 42 do RISTF 1909, antigo art. 38 do RISTF 1891: “Art. 42. O ministro a quem tocar a distribuição é o juiz 

da instrucção que se houver de processar no Tribunal e relator do processo que tiver de ser submettido a julgamento. 

Seu relatorio em mesa é oral, podendo lel-o, si o tiver escripto”. 
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votos; (ix) após a assinatura de todos os ministros, a declaração do procurador geral de que 

esteve presente (“Fui presente”, art. 22) e eventuais observações por ele feitas; e, no caso da 

versão para publicação, (x) a ementa. 

De maneira geral, os acórdãos reproduzem o modelo do Regimento anterior com uma 

diferença importante: eles passam a contar com a identificação específica do ministro relator, 

em razão da exigência regimental de que sua assinatura fosse seguida da menção dessa quali-

dade (Figura 9). Também há a designação da figura do relator ad hoc ou redator designado para 

o acórdão, conforme registrado nas decisões (Figura 10). Isso não impedia que fizessem decla-

ração logo após a assinatura (Figura 11). As modificações evidenciam um documento menos 

impessoal em comparação com os acórdãos do período anterior, cuja única indicação era a da 

condição do Presidente do Tribunal.  

 

Figura 9 - Assinaturas do Ministro Presidente e do Ministro Relator no acórdão de 10 de janeiro de 1923 no HC n. 

8.826 

 

Fonte: Captura de tela no Habeas Corpus n. 8.826, p. 9v. 
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Figura 10 - Assinaturas do Ministro Presidente e do Ministro Redator no acórdão de 16 de dezembro de 1914 no HC n. 

3.697 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 3.697, p. 375v. 

 

Figura 11 - Assinaturas do Ministro Presidente e do Ministro Relator ad hoc no acórdão de 4 de janeiro de 1911 no HC 

n. 2.984 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 2.984, p. 175. 
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Outra novidade no período é o surgimento de votos datilografados. De todos os acórdãos 

disponibilizados na página de Julgamentos Históricos do STF, dois apresentaram essa caracte-

rística – a decisão de 4 de janeiro de 1911 no Habeas Corpus n. 2.984 (voto vencido do Min. 

Epitácio Pessoa, Figura 12) e a íntegra da opinião do Tribunal na decisão de 20 de agosto de 

1924 no HC 11.942 (voto vencedor do Min. Muniz Barreto, Figura 13). A observação é impor-

tante porque abre uma nova perspectiva sobre a reclamação dos ministros de elaboração de dois 

votos: a prática tornava necessária a confecção de dois documentos, um rascunho e uma versão 

final datilografada.  

Outras características chamam a atenção no voto datilografado. Em primeiro lugar, a 

rubrica do Min. Muniz Barreto, redator, em todas as páginas – explicável pela ausência da indi-

vidualidade da grafia que caracterizava os votos manuscritos. Em segundo lugar, a numeração 

específica do voto e distinta do processo, evidenciando que se tratava de um documento elabo-

rado em separado (Figura 14). Finalmente, o fato de que os ministros ainda faziam a declaração 

de voto na forma manuscrita, apesar da possibilidade de fazê-la em máquina de escrever. 

  

Figura 12 - Página datilografada do voto vencido do Min. Epitácio Pessoa no acórdão de 4 de janeiro de 1911 no HC n. 

2.984 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 2.984, p. 176-176v.  
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Figura 13 - Primeira página, datilografada, do acórdão de 20 de agosto de 1924 no HC n. 11.942 

 

Fonte: Captura de tela do HC n. 11.942, p. 25. 

 

Em suma, a respeito do período entre 1891 e 1931, o processo de redação e a forma de 

apresentação dos acórdãos já contemplava alguns elementos que seriam preservados historica-

mente. O primeiro deles é a indicação de autoria de votos mediante a declaração de voto por 

todos os magistrados que participaram do julgamento e da indicação do ministro relator para 

acórdão. O segundo é a possibilidade de declaração de voto divergente – herança da prática 

imperial. O terceiro é a regra segundo a qual o redator para acórdão será o relator ou um ministro 

da corrente vencedora, caso o primeiro reste vencido. O quarto é a existência de um relatório 

escrito que sintetizasse os fatos e os fundamentos do caso. O quinto elemento é a ementa, intro-

duzida apenas na versão para publicação. Finalmente, o sexto elemento é a introdução da dati-

lografia dos votos. 
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Figura 14 - Última página, datilografada, do acórdão de 20 de agosto de 1924 no HC n. 11.942 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 11.942, p. 27. 
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3.1.2 A ruptura: adoção da taquigrafia no Tribunal na década de 1930  

A continuidade do modelo seria rompida por uma modificação significativa para os tra-

balhos da Corte introduzida pelo Decreto n. 19.656, de 3 de fevereiro de 1931, editado por 

Getúlio Vargas para reorganizar o Supremo Tribunal Federal e seu funcionamento.127 Essa al-

teração foi provocada pela introdução da taquigrafia na Corte e pelos desdobramentos técnicos 

advindos dessa inovação. Com esse serviço, as falas, os votos e os debates ocorridos durante as 

sessões poderiam ser transcritos enquanto ocorriam, o que dispensava, ao menos em tese, a 

necessidade de que o acórdão fosse redigido após a sessão. 

O diagnóstico constante de crise funcional marcada pela sobrecarga de trabalho que as-

solou o órgão e por sua incapacidade para julgar as causas em quantidade e tempo razoáveis 

conferiu o estímulo necessário para a adoção oficial desse serviço no Tribunal. Ela se desenvol-

veu a partir de reclamações sobre o acúmulo de processos. Transcreve-se a crítica de Carneiro, 

feita em 1912: 

Inutilmente o Tribunal realiza um esforço considerável: em 1906 entram 638 [causas], 

são julgadas 584. Em 1908 entram 762, são julgadas 685. Em 1910 entram 789 e, em 

1911, 769. Em 1910 o Tribunal julga 787 causas e em 1911 consegue ultrapassar o 

numero de causas recebidas, decidindo nada menos de 791 processos. 

Mas – ainda assim! – ha um confronto desesperador: ao encerrar-se o anno judiciário 

de 1893 ficaram em andamento 80 processos; em 1897, 133; em 1898, 269; em 1900, 

370; em 1906, 422; em 1908, 461; em 1910, 423 – e, finalmente, em 1911 ficaram em 

andamento 683 causas, 134 sobre embargos, estando com dia para julgamento 566. 

Este ultimo algarismo é particularmente impressionante. Sabem os que lidam no fôro 

que elle representa o numero de causas revistas pela turma, aguardando apenas oppor-

tunidade para serem julgadas. E essa oportunidade demora longuissimos mezes, talvez 

annos! E, antes de chegar, sobrevindo algum impedimento ao relator ou a qualquer dos 

revisores, a causa com dia sahe da “pauta” para ir á revisão do novo juiz designado – 

e só para alli volta muito depois, para novamente esperar, durante longo tempo, o en-

sejo remoto e incerto da sua decisão!128 

Essa realidade foi descrita, ao longo das décadas de 1910 e 1920, como “crise do STF”, 

nomenclatura utilizada para diagnosticar os problemas do Tribunal nas décadas seguintes. Como 

expõe Baleeiro (1972, p. 42), a quantidade de recursos extraordinários distribuídos aumentou 

                                                 

127 O decreto foi um dos sete decretos editados por Getúlio Vargas entre 1931 e 1934. Para um panorama dessas 

mudanças, cf. KOATZ, 2015, p. 132; DEL RÍO, 2015. 
128 Cf. CARNEIRO, 1916, p. 12–13. 
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muito – especialmente na percepção dos ministros – dos anos 1900 para a década de 1920 (Ta-

bela 2). Vários diagnósticos e propostas de solução relacionadas surgiram para combater essa 

crise do Supremo Tribunal Federal.  

Parte dos atores apontava como causa fundamental a quantidade de processos que che-

gavam à Corte, propondo, em consequência, medidas que reduzissem esse fluxo, como dimi-

nuição do rol das atribuições da Corte, a discricionariedade na seleção dos recursos (à seme-

lhança da Suprema Corte americana) ou a criação de instâncias intermediárias (tribunais federais 

regionais).129 Nesse ponto, a crise parece intimamente ligada com questões de competência da 

Justiça Federal – primeiro, diante da inexistência de tribunais federais de segunda instância, o 

Supremo era a instância revisora de 2º grau; depois, diante da inexistência de um tribunal federal 

de recursos, ele se tornou instância unificadora da interpretação da legislação federal. Vale notar 

que a constitucionalidade da criação de tribunais regionais federais foi um tema de intenso de-

bate doutrinário durante as décadas de 1910 e 1920, opondo em lados diferentes, por exemplo, 

o jurista Levi Carneiro (pela constitucionalidade) e o ministro Pedro Lessa (pela inconstitucio-

nalidade). 

Outro grupo entendia que o problema estava na capacidade de produção da Corte. Um 

primeiro fator a abonar essa tese seriam os problemas na composição do Tribunal – a “crise de 

quórum”.130 A solução residiria principalmente no preenchimento de cargos vagos e na atribui-

ção ao próprio órgão do poder de conceder licenças – até então, sob responsabilidade do Poder 

Legislativo.131 Nesse sentido, o Min. Castro Nunes (1943, p. 118) ressaltou os esforços do Min. 

Eneas Galvão para aprovar a transferência do poder de conceder pequenas licenças do Con-

gresso para o STF. Alguns autores também questionavam procedimentos processuais e algumas 

exigências legais para o processamento das ações, como a exigência de que todos os julgamentos 

envolvessem um relator e dois revisores.132  

                                                 

129 Natal (1918, p. 200) menciona dois projetos de lei, um de 1907 e outro de 1911, que objetivavam a criação dos 

tribunais federais de segunda instância. 
130 Afirma E. V. Costa (2006, p. 48) sobre os anos 1910: “Além de divergências ideológicas e conflitos pessoais 

entre seus membros, o Tribunal também se ressentiu da freqüente falta de quórum. […] A demora nos julgamentos 

também gerava protestos. À medida que aumentou o trabalho do Supremo, a situação ficou mais grave”. 
131 Cf. CARNEIRO, 1916, p. 31; NATAL, 1918, p. 202–203. 
132 Cf. NATAL, 1918, p. 206 (“Mas, de todas as razões que concorrem para a eternização dos feitos na segunda 

instância, a que mais fortemente actúa é a da exigencia do estudo dos autos por mais dous Juizes, além do Relator. 
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Tabela 2 - Recursos extraordinários: processos distribuídos pelo Supremo Tribunal Federal desde 1891 

 

Fonte: BALEEIRO, 1972, p. 42. 

 

A preocupação que levou à adoção da taquigrafia se enquadra neste último grupo. Quem 

tinha essa percepção do problema via nos métodos de funcionamento interno do Supremo as 

                                                 

Sem a presença á sessão, da turma julgadora, não é possivel o julgamento. Acontéce, frequentemente, que, depois 

de haver uma causa passado pelo exame do Relator e dos Revisores, cada um dos quaes tem para seu estudo o 

prazo de sessenta dias; depois de haver conseguido dia para julgamento e alcançado seu logar de ordem na lista; 

depois de haver attingido ao numero um, entra em goso de licença, aposenta-se, deixa por qualquer motivo o exer-

cicio um dos Juizes da turma. Baixam os autos á Secretaria para nova distribuição ou nova revisão, conforme se 

tratar de Relator ou Revisor. A’s vezes, depois de terminado o novo turno, falta o outro Juiz e o mesmo se repéte. 

E, assim, annos e annos se passam, sem que lógrem os litigantes vêr definitivamente julgada a sua demanda”) 
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raízes da crise, e, consequentemente, sugeria mudanças ao processo decisório.133 Uma figura de 

destaque nesse diagnóstico é Levi Fernandes Carneiro, para quem 

a fórma designada ás deliberações do Tribunal, as exigencias do trabalho que se lhe 

distribue, as condições a que se adstringe o seo pronunciamento pódem influir consi-

deravelmente, atrophiar-lhe as funcções mais relevantes, retardar ou annullar-lhe a in-

tervenção, precisamente nos casos em que mais urgente e necessaria se torne. (CAR-

NEIRO, 1916, p. 8) 

Já em 1916, ele havia destacado a proposta da taquigrafia como uma solução para o 

problema: “Tem-se lembrado a adopção da pratica ingleza de serem os julgamentos reduzidos 

a escripto por pessoas habilitadas…” (CARNEIRO, 1916, p. 68). O autor “esperava dela apre-

ciável aproveitamento de tempo, em benefício dos julgamentos, aliviando os juízes de certa 

soma de trabalho material” (CARNEIRO, 1953, p. 339).  

Vale ressaltar que suas opiniões são historicamente relevantes. Como representante do 

Instituto dos Advogados, o advogado atribuiu a si mesma a responsabilidade de ter sugerido o 

“apanhamento taquigráfico dos debates” incorporado pelo Decreto que reorganizou o Tribunal 

em 1931 (CARNEIRO, 1953, p. 339). Sua posição se tornou ainda mais importante quando foi 

nomeado para chefiar a Consultoria Geral da República (atual Advocacia-Geral da União) em 

21 de novembro de 1930 por Getúlio Vargas.134 Ele explica que, neste cargo, teve a oportuni-

dade de “promover a reforma então realizada, caracterizada pela organização de turmas variá-

veis e pelo apanhamento taquigráfico dos debates – e que produziu ótimos resultados” (CAR-

NEIRO, 1943, p. 5). 

Apesar de o autor mencionar a sua participação no processo de adoção da taquigrafia no 

Supremo, ele não foi o único a se mobilizar em favor dessa inovação. Mósca (1986, p. 112) 

atribui a novidade aos apelos do Min. Arthur Ribeiro contra o trabalho de redigir duas vezes os 

votos. Rodrigues (1991b, p. 223) aponta que o Min. Godofredo da Cunha apresentou, em 1929, 

anteprojeto de reforma que solicitava, dentre outras providências, a liberação de verbas para a 

criação de um quadro de taquígrafos no Tribunal. Reis (1965, p. 540, 1968, p. 40–41) remonta 

                                                 

133 Essa percepção perdurou no tempo, como demonstra, por exemplo, a afirmação de D. Falcão (1976, p. 18): “O 

problema não é de hoje, porquanto já na segunda década do século se reclamava o congestionamento do serviço. 

Na verdade, àquela época, mais em razão dos métodos de trabalho que do número de processos, limitado a algumas 

dezenas para cada Ministro”. 
134 Sobre a Consultoria Geral da República, cf. REVISTA CONSULTOR JURÍDICO, 2014. 



 128 

 

as primeiras sugestões a 1876, quando o órgão ainda era Supremo Tribunal de Justiça do Impé-

rio. Também indica a prática de taquigrafia privada exercida pelo quadro de empregados da 

Revista do Supremo Tribunal, durante a década de 1920. 

Fato é que o registro dos debates e dos votos por taquígrafos durante as sessões de jul-

gamento se tornou uma alternativa atraente para os defensores de mudanças no funcionamento 

da Corte como remédio para a crise. Num momento em que propostas de reorganização do Poder 

Judiciário e da Corte eram apresentadas, a adoção da taquigrafia encontrou um cenário propício 

quando, após a dissolução do Congresso, os funcionários que prestavam o serviço àquele Poder 

ficaram disponíveis para emprego em outros órgãos (REIS, 1968, p. 40).  

A esse respeito, é importante ressaltar que uma das pautas do Governo Provisório que 

chegou ao poder com Getúlio Vargas, em 1930, era justamente a aceleração do julgamento dos 

processos na Corte (NASCIMENTO, 2017, p. 65). Conforme explica Wahrlich (1975, p. 8–12), 

a agenda de reformas varguistas de 1930 a 1934 se notabilizou pelas diretrizes de eficiência e 

moralidade, as quais também se aplicavam ao Poder Judiciário e, consequentemente, ao Su-

premo Tribunal Federal.135 O Decreto n. 19.656, de 3 de fevereiro de 1931, que reorganizou a 

Corte, insere-se nessa linha de preocupações, tendo sido “um primeiro passo para conjurar-se o 

congestionamento” (BALEEIRO, 1972, p. 16) com o propósito de “abreviar os julgamentos de 

modo a despachar em curto prazo os processos que de anno para anno, em numero sempre cres-

cente, se vieram accumulando, e a impedir que de futuro o facto se reproduza” (ALBUQUER-

QUE, 1931, p. 95). 

Num momento em que mudanças formais e informais da estrutura e das capacidades do 

Tribunal estavam em marcha (DEL RÍO, 2015, p. 301), como a mudança nas suas competências 

recursais e a divisão em turmas, a taquigrafia foi uma mudança formal na sua capacidade de 

produção. A previsão foi incorporada ao Decreto n. 19.656/1931, cujo artigo 6º estabeleceu:   

                                                 

135 Nas palavras do próprio Getúlio Vargas: “Impunha-se-nos, de início, ordenar a vida administrativa e propugnar 

o saneamento moral e material do País, pela adoção de medidas de efeito rápido e certo, com poder bastante para 

modificar costumes, métodos e processos prejudiciais. Cumpria-nos reduzir despesas, coibir abusos, reformar ser-

viços dispendiosos e sem eficiência, equilibrar orçamentos, suprimir deficits e, sobretudo, simplificar, melhorando, 

a antiquada e ronceira máquina administrativa” (apud WAHRLICH, 1975, p. 62). 
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Art. 6º. Os relatórios, discussões e votos, em cada julgamento, serão taquigrafados, e 

redigidos convenientemente juntando-se aos autos respectivos cópia, que o relator re-

verá, rubricando-a, e a ela se reportando no acordão que, a seguir, lançará, manuscrito 

ou datilografado, assinando com o juiz que tiver presidido o julgamento.  

Parágrafo Único. Os demais juizes só assinarão o acordão se o pedirem. 

Segundo o dispositivo, a elaboração do acórdão seria basicamente conduzida pelo mi-

nistro relator, que ficaria responsável por revisar as notas taquigráficas do relatório, das discus-

sões e dos votos, acrescentando ao documento a decisão final da Corte (acórdão). Além dele, 

somente o ministro presidente deveria obrigatoriamente assinar a peça, mantendo-se a faculta-

tividade da revisão por outros membros. De acordo com Nascimento (2017, p. 69), essa altera-

ção é uma das primeiras marcas na tendência de delegação de atribuições cada vez maior para 

os relatores. 

Carneiro (1953, p. 339) previa uma mudança nos comportamentos dos julgadores, com 

maior ênfase para os debates no Tribunal e a troca de ideias deles entre si e com os advogados. 

Os votos orais, que antes só ficavam registrados nos acórdãos se os ministros declarassem e 

redigissem de próprio punho o voto após a sua assinatura, passaram a ser registrados. Com isso, 

os magistrados contavam com duas possibilidades de participação no documento final: por jun-

tada de voto escrito ou por juntada de notas revisadas (voto oral). O Min. Philadelpho e Aze-

vedo, por exemplo, contou ter proferido “836 votos orais mais extensos e 1.486 escritos” no 

período em que ficou no Tribunal (RODRIGUES, 2002, p. 421). 

Na prática, a mudança no procedimento de elaboração dos acórdãos não foi recebida da 

mesma maneira por todos os ministros. Relatos apresentam um movimento de resistência de 

alguns deles em relação à novidade. O Min. Hermenegildo de Barros não aceitava a taquigrafia. 

Segundo Rodrigues (1991c, p. 396), “se obrigado a votar a favor ou contra uma questão durante 

a sessão, manifestava-se num mínimo de palavras, que os taquígrafos eram proibidos de regis-

trar. Lia sempre o voto escrito trazido de casa”.136 Mósca (1986, p. 113) conta que o Min. Carlos 

                                                 

136 Em outra passagem, a autora detalha mais o comportamento do Ministro: “Levava seus votos sempre escritos e 

não utilizava o serviço taquigráfico, que detestava, a ponto de entregar, no final da sessão, os seus votos à diretoria 

da seção de datilografia. Os taquígrafos eram proibidos de anotar qualquer palavra sua. As notas taquigráficas, a 

seu ver, tinham piorado a redação dos acórdãos” (RODRIGUES, 2002, p. 346). Mósca (1986, p. 113) apresenta 

relato parecido: “O Ministro Hermenegildo de Barros também dispensava a Taquigrafia, mas trazia seus votos 

impecavelmente redigidos”. Consta na ata da 101ª Sessão, de 17 de setembro de 1931, que o Ministro teria pedido 

para ficar consignado em ata que “as palavras que aqui proferiu em justificação da proposta [de sessão anterior] 
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Maximiliano também “a detestava porque a considerava deficiente face não reunir com fideli-

dade os debates, o que lhe dava o trabalho de fazer, uma, duas, três vezes o seu voto com toda 

a cautela para incorporá-lo à lide”. De outra sorte, alguns ministros aproveitavam o registro para 

proferir votos orais a partir de “simples notas” (MÓSCA, 1986, p. 112). De acordo com Rodri-

gues (2002, p. 377), o Min. Costa Manso “freqüentemente dava votos orais e estabelecia vivo 

debate com o Ministro Carvalho Mourão”, embora Reis (1968, p. 17) aponte que o Ministro 

“datilografava êle próprio seus votos e acórdãos, em pequenas fôlhas de papel numeradas e 

arrumadas caprichosamente”. Outro que adotava a rotina de levar apontamentos para o plenário 

era o Min. Ary Franco (1956-1963).137  

Os questionamentos à adoção da taquigrafia não foram insignificantes. O serviço ficou 

ameaçado desde o início. O conflito é apresentado por Carneiro em seu parecer de 1931 ao 

diploma normativo. Para o advogado,  

[…] se a eficiência desejada se não conseguir, por qualquer motivo, até mesmo porque 

o apanhamento taquigráfico contrarie hábitos de trabalho dos venerandos julgadores, 

parece-me que será preferível suprimir o serviço”, até porque “não seria acertado in-

sistir numa prática que, em qualquer caso, somente poderia ter êxito mediante a coo-

peração dedicada dos dignos Ministros do Tribunal. (CARNEIRO, 1953, p. 342).  

O documento deu origem ao Decreto n. 20.106, de 13 de junho de 1931. O art. 5º procu-

rou aumentar a eficiência da taquigrafia, estabelecendo que o serviço seria incorporado à secre-

taria do Tribunal – antes era tomado de empréstimo do Congresso Nacional (CARNEIRO, 1953, 

p. 341). No entanto, seu parágrafo único dispôs que “o Tribunal poder[ia] dispensar, quando 

entende[sse] conveniente, o aparelhamento taquigráfico dos debates na forma do art. 6º do de-

creto 19.656”. O Decreto abriu uma brecha para que a novidade fosse abandonada caso os mi-

nistros o desejassem. A faculdade, porém, nunca foi utilizada. O serviço chegou a ser desconti-

nuado em 1937, pelo Decreto-Lei nº 6, que extinguiu a Justiça Federal, mas foi restaurado a 

                                                 

foram tomadas muito inhabilmente pelo taquigrafo, que lhe atribuiu conceitos que não emitiu, ou conceitos preci-

samente contrarios aos que emitiu, estando mal traduzidas as notas taquigraficas, nas quais se contêm cousas con-

traditorias e ininteligiveis em português detestavel” (“Ata da 101a Sessão, de 17 de setembro de 1931”, 1934, p. 

22). 
137 Segundo Mósca (1986, p. 58): “Ary Franco escrevia seus votos – tipo apontamentos – num caderno de colégio, 

suprimindo os artigos, enumerando suas conclusões com pequenos sinais, que comente ele entendia. Normalmente 

ditava para a taquigrafia os votos, e entregava o que chamava de ‘espelho’. Por exemplo, a palavra ‘também’ ele 

escrevia tb, ‘simplesmente’ era um ste, ‘acórdão’ um ac, e assim por diante. O final das palavras era, sempre, um 

traço”. 
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pedido dos próprios ministros por meio da republicação do diploma seis dias depois da sua 

promulgação (REIS, 1965, p. 540, 1968, p. 41). O registro das sessões em notas taquigráficas 

se tornou a base definitiva para a composição dos acórdãos a partir de então.  

Em relação ao conteúdo das decisões, o Decreto previa a transcrição dos relatórios, das 

discussões e dos votos. A partir do exame de alguns acórdãos e dos repositórios de jurisprudên-

cia da época foi possível identificar duas espécies concorrentes de decisão: uma mais próxima 

dos acórdãos anteriores a 1931; outra mais alinhada com a proposta do Decreto n. 19.656/1931. 

No primeiro caso, os acórdãos apresentam uma opinião do Tribunal assinada pelo relator e pelo 

presidente seguida, eventualmente, pelas notas taquigráficas anexadas ao processo, nas quais 

constam normalmente o relatório, o voto do relator e os votos dos outros ministros (Figura 

15).138 No segundo caso, os acórdãos começam diretamente pela ementa e pelo acórdão, se-

guindo-se as notas taquigráficas, que transcrevem os momentos previstos no diploma legal (re-

latório e votos) (Figura 16).139 Em ambos os casos, o acórdão termina com um documento inti-

tulado “Decisão”, elaborado pela Secretaria, com a declaração do resultado final do julgamento. 

No final da década de 1940, a estrutura e até a aparência física, a transcrição dos apartes e os 

títulos dos documentos se tornaram bastante semelhantes ao que se tem hoje em dia (Figura 17). 

Observa-se, então, que o período posterior à introdução do serviço de taquigrafia ficou 

marcado pelo caráter de transição de um modelo de elaboração dos acórdãos para outro. Con-

sistiu num momento de significativas mudanças institucionais. Formalmente, novas regras jurí-

dicas passaram a disciplinar a redação e o conteúdo dos documentos. Informalmente, instala-

ram-se práticas distintas no Tribunal, havendo ministros que rejeitaram completamente a orali-

dade proposta pelo novo procedimento, enquanto outros aproveitaram essa característica para 

redigir menos votos escritos.  

Desde a edição do Decreto, os ministros começaram a trabalhar num novo Regimento 

Interno para a Corte. Somente em 1940, após a edição do Código de Processo Civil de 1939, o 

órgão adaptou suas normas internas à disciplina legal por meio de um novo diploma (KOATZ, 

                                                 

138 Exemplos: HC 26.155, p. 1 (acórdão); p. 1-A e ss. (notas taquigráficas); MS 111, p. 1 (acórdão); p. 2 e ss. (notas 

taquigráficas); AI 7.143, p. 210-212. 
139 Exemplo: HC 26.178, p. 25 e ss.; ACi 7.009, p. 225 (acórdão) e ss. (notas taquigráficas); AI 6.771, p. 1 (acórdão) 

e ss. (notas taquigráficas). 
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2015, p. 150; REIS, 1968, p. 36). Especificamente em relação à elaboração dos acórdãos, ele 

incorporou a previsão do art. 6º do Decreto 19.656/1931 por meio do art. 68 do RISTF 1940 

com uma diferença: as notas taquigráficas não seriam rubricadas apenas pelo ministro relator, 

mas por todos os respectivos autores das manifestações.140 O art. 69 também previu a possibili-

dade de que o redator substituísse a juntada das notas taquigráficas por um resumo escrito das 

alegações, das fundamentações e da decisão, que depois seria assinado pelos demais ministros, 

com possibilidade de declaração de voto. 

 

Figura 15 - Primeira página do acórdão no HC n. 26.155, de 17 de junho de 1936 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 26.155, p. 1. 

                                                 

140 Art. 68. O relatório, discussão e votos (sic), em cada julgamento, serão taquigrafados e redigidos conveniente-

mente, juntando-se aos autos respectivos as notas taquigráficas, que serão rubricadas pelos respectivos ministros, 

reportando-se a elas o relator, no acórdão. (Decreto n. 19.656, de 3 de fevereiro de 1931, art. 6º) 

§ 1º. Juntas as notas taquigráficas, depois de revistas, serão os autos conclusos ao relator do feito, ou do acórdão, 

para lavratura deste, no prazo de 48 horas. 

§ 2º. Não estando em exercício o relator, o acórdão será lavrado pelo primeiro Ministro vencedor. 
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Figura 16 - Primeira página do acórdão no HC n. 26.178, julgado em 20 de julho de 1936 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 26.178, p. 25. 
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Figura 17 - Antecipação ao voto do Min. Castro Nunes no HC n. 29.763, julgado em 28 de maio de 1947 

 

Fonte: Captura de tela do Habeas Corpus n. 29.763, p. 41. 

O diploma possibilitou, então, dois procedimentos de elaboração dos acórdãos: por agre-

gação de notas taquigráficas ou por redação de decisão escrita. No primeiro, a decisão era pro-

duzida pela juntada das notas taquigráficas ao acórdão, após serem produzidas pela seção de 

taquigrafia e encaminhadas para a revisão pelos ministros. O acórdão era redigido pelo redator 

da decisão após o recebimento dos documentos. O segundo, por sua vez, assemelhava-se ao 

modelo anterior a 1931, porque permitia ao relator dar origem a um texto que sintetizava as 

alegações, as fundamentações e a decisão, com possibilidade de declaração individual de voto 

dos demais ministros após as respectivas assinaturas. O primeiro era a regra geral, enquanto o 

segundo era uma faculdade do ministro redator. 

Embora sutil, a primeira mudança (art. 68) se chocou, conforme mencionado por Mósca 

(1986, p. 112), com o costume dos julgadores de proferir “votos não fundamentados”, como 

“acompanho o Relator”, “nada a opor” ou “subscrevo integralmente o voto”. Se antes, apenas o 

relator precisaria rubricar as notas, com a nova regra regimental todas as notas taquigráficas 

deveriam ser revistas pelos respectivos autores das manifestações. Em consequência, nas pala-

vras do autor, “isso, muitas vezes, atrasava a publicação do acórdão” (MÓSCA, 1986, p. 112). 
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De acordo com o testemunho do ex-funcionário, o Min. Edgard Costa levou a Corte a modificar 

a prática pelo descarte desses “votos não fundamentados”, que seriam apenas indicados na ata 

de julgamento.  

Apesar do relato não ser confirmado pelos acórdãos examinados para a década de 40, 

que não apresentam a quantidade de votos não fundamentados sugerida pelo autor, o termo 

“votos fundamentados” aparecerá no RISTF 1970. Em sendo provável que ele tenha se origi-

nado do problema da demora na revisão das notas taquigráficas, trata-se de um episódio no qual 

os ministros agiram para racionalizar os procedimentos à margem das regras existentes, uma 

vez que, para contornar a exigência de rubrica nas notas taquigráficas de todos os participantes, 

por menor que fosse a participação, o Tribunal passou a selecionar aquelas que constariam e as 

que não constariam no documento final. 

Já o art. 69, na opinião de Nascimento (2017, p. 81),  serviu para aliviar o ônus do relator 

de ter que se remeter às notas taquigráficas do julgamento, liberando-o para fazer a sua síntese 

do que que a Corte havia decidido. Contudo, essa leitura parece desconsiderar que maior o ônus, 

em termos de carga de trabalho, residia justamente nesse dispositivo, já que exigia do relator 

redigir um segundo texto. Uma leitura alternativa do dispositivo seria considerá-lo uma tentativa 

de conciliar o velho com o novo, possibilitando aos ministros disporem, a seu critério, do pro-

cedimento inserido em 1931 ou daquele que vigorava anteriormente.  

Também vale registrar o papel das Seções de Taquigrafia e de Datilografia na elaboração 

dos acórdãos a partir desse momento. A primeira ficou responsável não apenas por elaborar e 

organizar as notas taquigráficas das sessões de julgamento (art. 275, 1º, do RISTF 1940), mas 

também recolher o material escrito pelos ministros (art. 275, 2º). O material seria encaminhado 

para a Seção de Datilografia, que ficou responsável por datilografar os votos (art. 276, 2º) e 

acompanhar o processo de rubrica e remessa para o gabinete do ministro redator para juntada 

aos autos. Pela primeira vez, então, detalhava-se regimentalmente a participação da burocracia 

no processo de estruturação e composição dos julgados.  

Em relação ao conteúdo do documento, o procedimento de agregação das notas taqui-

gráficas levaria à elaboração de uma decisão com: (i) relatório; (ii) notas das discussões; (iii) 
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votos proferidos; e (iv) acórdão141 (art. 68, § 1º). O procedimento de elaboração de decisão 

escrita resumida, por sua vez, levaria a uma decisão com: (i) relatório (alegações das partes); 

(ii) fundamentação da decisão; (iii) decisão (conclusão); (iv) assinaturas dos ministros, com 

possibilidade de declaração de voto individual na sequência de cada uma. Em ambos os casos, 

o ministro redator acrescentaria uma (v) ementa à versão encaminhada para publicação no re-

positório oficial de jurisprudência (art. 74). Ressalta-se que, ao contrário do que afirmado por 

Nascimento (2017, p. 82), a previsão de inclusão de ementa já constava no Regimento interno 

e sua observância é identificada em acórdãos do período, como o Agravo de Instrumento n. 

6.771/BA. 

 

3.1.3 O primeiro momento de inflexão: as reformas da década de 60 e o Regimento Interno 

de 1970 

Os dados de recursos extraordinários distribuídos apresentados na Tabela 2 mostram que 

a situação da “crise do STF” só se agravou ao longo das décadas de 40 e 50, especialmente a 

partir do Código de Processo Civil de 1939.142 O Supremo chegou na década de 60 assombrado 

pela inabalável perspectiva de atrofia funcional e em busca de soluções que lhe permitissem dar 

conta da carga de trabalho crescente valorizando a qualidade dos julgamentos e a celeridade 

processual.  

Como explica Nascimento (2017, p. 29), a “incapacidade de redesenhar as competências 

da Corte implicou a necessidade de reorganizar os recursos materiais internos e a método de 

trabalho de seus integrantes”. Essa era a opinião do Min. Victor Nunes Leal exposta em artigo 

de 1964: 

                                                 

141 A palavra acórdão pode se referir tanto ao documento como um todo (como em “inteiro teor do acórdão) quanto 

ao dispositivo decisório da decisão colegiada – este é o sentido do art. 68, § 1º, do RISTF 1940.  
142 Atribuindo responsabilidade ao Código de Processo Civil de 1939, cf. CARNEIRO, 1943, p. 10–11. 
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Entre os ministros do nosso Supremo Tribunal, aquela antiga e generalizada idéia vai 

cedendo lugar a uma outra. Antes de se pensar em reduzir a nossa competência, deve-

mos esgotar as possibilidades de organizar adequadamente o nosso trabalho. A explo-

ração dessas possibilidades apenas começou, mas prossegue com tenacidade e método, 

como permanente preocupação, tão meritória como a função de julgar. (LEAL, 1964, 

p. 15) 

Como se sabe, a inovação mencionada pelo Ministro e introduzida por ele no processo 

decisório do STF foi a súmula de jurisprudência, um enunciado que cristalizava entendimentos 

consolidados da Corte. A ideia decorreu da sua dificuldade em acompanhar os precedentes do 

Tribunal e da sua busca por anotar a jurisprudência consolidada do Supremo mencionada du-

rante o julgamento em enunciados sintéticos. O problema não decorria apenas da falta de um 

sistema de indexação de julgados e formulação de teses, mas também da prática dos juízes de 

elaborar ementas telegráficas, como criticado por Mósca (1986, p. 52–53): 

As ementas dos acórdãos que elaborou contêm a síntese do julgado, sistema que é de 

enorme valia para a pesquisa de Jurisprudência. Não há necessidade, como outrora 

acontecia, dos servidores da Casa terem que retirar do texto mais verbetes para as ano-

tações devidas. Isto pode parecer um dado modesto, mas a nossa experiência – seja de 

ex-servidor da Casa onde, se o Senhor nos permitir, em setembro, completaremos 40 

anos que aqui ingressamos, seja como advogado – indica que as ementas dos julgados 

são de vital importância para o sumário dos julgamentos dos feitos do Pretório sempre 

Excelso. E nos permitimos em abono de nossa tese indicar dois exemplos: até bem 

pouco tempo, se tal dois anos, duas das mais graves e importantes decisões que o Su-

premo Tribunal Federal tomou, ainda no Rio de Janeiro, em litígios que envolviam 

interesses de milhares de pessoas e onde se debateram capitais teses de Direito, eram 

impossíveis de ser encontradas nos compêndios e nos arquivos, porque tinham como 

ementa apenas estas cinco palavras: “Recurso extraordinário conhecido e provido”. 

Nada mais. 

Contudo, a principal inflexão nesse momento foi outra inovação que acompanhou a ado-

ção da súmula: o processo de burocratização do Corte e aumento do seu quadro pessoal. O ponto 

é ressaltado por Nascimento (2017, p. 129), que aponta que o quadro de 297 cargos aprovado 

pela Lei Federal n. 4.279, de 4 de novembro de 1963, que organizou o quadro do pessoal da 

Secretaria do STF, significou um aumento de 1.017% em comparação ao tamanho da Secretaria 

em 1909. O fenômeno não passou despercebido para Reis (1968, p. 38), que menciona que o 

número de funcionários do Tribunal partiu de 5 em 1829, para 45 em 1929 e 300 em 1968.143 A 

                                                 

143 Mencionando que o movimento de burocratização não diminuiu desde então, observando um aumento de cerca 

de 1.000% na quantidade de funcionários nos Gabinetes dos Ministros entre 1973 e 2015, cf. NASCIMENTO, 

2017, p. 135. 



 138 

 

quantidade de taquígrafos aumentou de quatro em 1941 (mais um ajudante, um revisor e o chefe) 

para seis (mais um revisor e o chefe) em 1963. 

O movimento foi reforçado pelo alinhamento das intenções do Tribunal e do regime 

militar após 1964. Como explica Schwaitzer (2017, p. 185–197), no primeiro semestre de 1965 

o Governo Militar, sob a Presidência de Castelo Branco, e o Supremo Tribunal, sob a Presidên-

cia do Min. Ribeiro da Costa, discutiram projetos de reforma da Corte como parte do objetivo 

do governo de torná-lo mais eficiente, fosse reduzindo suas competências, fosse aumentando 

seu poder para inadmitir recursos extraordinários, fosse modificando sua composição e a quan-

tidade de turmas, ou fosse ainda alterando as instâncias inferiores da Justiça Federal. Nessa 

linha, Baleeiro (1972, p. 20) comenta que as reformas introduzidas pela Emenda Constitucional 

nº 16 e pelo Ato Institucional nº 2 (que aumentou para 16 o número de ministros), ambos de 

1965, seriam sinais de que o Executivo estava disposto a reduzir o congestionamento de proces-

sos no Supremo. 

É nesse renovado contexto de busca por eficiência que o RISTF 1940 vigorou por 30 

anos até ser substituído pelo RISTF 1970, elaborado a partir do poder conferido ao Supremo 

para regular os procedimentos de processos de sua competência (BARACHO, 1978, p. 13). O 

novo diploma foi muito mais detalhado a respeito do processo de elaboração dos acórdãos, tra-

zendo uma seção inteira destinada às decisões e notas taquigráficas (Capítulo IV, Seção III, arts. 

89 a 94). Ele distinguiu processos que exigiam e dispensavam acórdãos, dispôs sobre assinaturas 

e estrutura, previu uma solução para a elaboração de acórdãos de casos julgados conjuntamente, 

estabeleceu uma série de prazos no procedimento de elaboração e inovou ao incorporar a ata de 

julgamento ao documento final. 

Em relação aos procedimentos para redação de acórdãos, o RISTF 1970 previu basica-

mente quatro modelos: os modelos básicos de agregação de notas taquigráficas (arts. 89 a 93) e 

decisão escrita resumida (art. 94); a dispensa de acórdão (art. 89, parágrafo único); e o modelo 

de ação penal (art. 237, VIII).  

O modelo de decisão escrita resumida reproduziu a mesma estrutura do RISTF 1940, 

com a nuance de que bastaria apenas a assinatura do relator para a confecção do documento, 

facultada a juntada de declaração de voto pelos demais em seguida. Já a dispensa de acórdão foi 
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prevista, primeiro, para decisão de remessa de feito da Turma para julgamento pelo Plenário 

(art. 12), fosse ela tomada durante sessão da Turma – também registrada em notas taquigráficas 

–, fosse ela tomada no Plenário, e, segundo, para o provimento de agravo de instrumento ou 

determinação de subida dos autos para exame de recurso (art. 297, §1º). No tocante à ação penal, 

a estrutura do documento final foi adaptada para atender ao caráter secreto da deliberação (art. 

237, VII), de forma que a decisão não deveria mencionar o relator e seria assinada pelo Presi-

dente e por todos os ministros que participaram do julgamento. 

O modelo de agregação de notas taquigráficas foi indicado como regra geral tanto para 

julgamentos do Plenário como das Turmas. Os arts. 89 e 92 reforçaram a estruturação da decisão 

em acórdão, entendido como a parte do documento que contém as conclusões, e em notas taqui-

gráficas, entendidas como os registros do relatório, das discussões e dos votos fundamentados, 

que, como se mencionou, eram aqueles que não se limitavam a manifestações como “de acordo 

com o Relator” ou “subscrevo integralmente o Relator”. Inovando no regramento, previu que as 

notas taquigráficas prevaleceriam sobre o acórdão em caso de divergência (art. 92, §2º). 

Outra inovação importante foi a definição de um conjunto de prazos para os procedi-

mentos de elaboração de acórdãos. O RISTF 1940 previu tão somente um prazo de 48 horas 

para que o redator redigisse o acórdão após receber da Secretaria (Seção de Datilografia) os 

autos com as notas taquigráficas revistas e rubricadas. O RISTF 1970, ao contrário, fixou que a 

publicação no Diário Oficial deveria ocorrer dentro de 60 dias da sessão que proclamou o resul-

tado (art. 91, §1º). Nesse período, a Secretaria teria 48 horas para a transcrição das notas taqui-

gráficas (prazo geral para atos processuais, segundo art. 108) e os gabinetes teriam 20 dias para 

devolvê-las. Se elas não fossem devolvidas, o redator poderia juntá-las aos autos com a obser-

vação de não terem sido revisadas (art. 91, §4º). 

O RISTF 1970 não esmiuçou as competências de cada uma das seções atuantes no pro-

cesso de elaboração dos acórdãos, ao contrário do de 1940, mas previu expressamente a atuação 

de funcionários dos Gabinetes “na revisão e cópias dos votos e acórdãos dos Ministros, antes de 

sua juntada aos autos” (art. 339, III).  

Os documentos fornecem um cenário completo de atores, procedimentos e prazos para 

a elaboração dos acórdãos. No modelo de agregação, excluindo-se a produção de minutas de 
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voto nos gabinetes, a redação começaria durante a própria sessão de julgamento por meio da 

atuação de profissionais de taquigrafia, que registrariam as discussões no Plenário e nas Turmas. 

Após a sessão, ela continuaria pela transcrição desse material na Seção de Taquigrafia e poste-

rior encaminhamento para a Seção de Datilografia, que o enviaria aos Gabinetes. Neles, os votos 

transcritos seriam tratados pelo Secretário Jurídico e rubricados pelos Ministros. Todo o mate-

rial (votos transcritos, debates transcritos e opiniões escritas) seria encaminhado novamente para 

a Seção de Datilografia, que remeteria os documentos para o Gabinete do Ministro redator, para 

elaboração do acórdão e da ementa e juntada de tudo aos autos, após assinatura do Ministro que 

presidiu a sessão. Transcrições não devolvidas pelos Gabinetes em até 20 dias poderiam ser 

juntadas aos autos com indicação de “ausência de revisão”. Da mesma forma, o redator poderia 

apenas indicar o nome do Ministro Presidente caso não pudesse colher sua assinatura (art. 90, 

parágrafo único). 

Em relação ao conteúdo, a estrutura dos acórdãos seria composta por: (i) acórdão; (ii) 

assinaturas do Ministro que presidiu o julgamento e do redator; (iii) ementa; (iv) relatório; (v) 

discussão; (vi) votos fundamentados; e (vii) perguntas feitas aos advogados e suas respostas. O 

RISTF 1970 também inovou ao prever que o extrato de ata seria juntado ao acórdão como parte 

integrante (art. 93), ao contrário dos anteriores, que previam seu registro em livro próprio.144 

Esse extrato de ata conteria a decisão proclamada pelo Presidente (inc. I); os nomes do Presi-

dente, do redator, dos Ministros e do Procurador-Geral que participaram do julgamento (inc. II); 

os nomes dos Ministros impedidos ou ausentes (inc. III); os nomes dos advogados que tivessem 

feito sustentação oral (inc. IV). Como será visto na seção 3.1.6, a previsão de que o extrato de 

ata passaria ser parte do acórdão deu origem ao modelo básico de decisões existente hoje. 

                                                 

144 Art. 51 do RISTF 1891; art. 59 do RISTF 1909; art. 76 do RISTF, 1940. 
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3.1.4 O segundo momento de inflexão: os impactos das tecnologias de informação e comuni-

cação 

O Supremo promulgou um novo Regimento Interno em 1980, diploma que permanece 

em vigor até hoje. Em relação ao procedimento de elaboração de acórdãos e ao seu conteúdo, o 

diploma reproduziu basicamente o modelo do RISTF 1970. 

No tocante ao processo de redação, é perceptível, nesse período, a manutenção do desejo 

de agilizá-lo. Exemplifica o argumento a primeira alteração por meio da Emenda Regimental n. 

10, de 2 de outubro de 2003, que diferenciou as decisões do Pleno e das Turmas, prevendo que 

apenas no primeiro caso seria necessária a assinatura do Presidente no acórdão (art. 94). Apenas 

dois anos depois, a regra foi novamente alterada, e o Regimento passou a exigir a assinatura 

somente do Relator em ambos os casos, registrando-se o nome do Presidente (art. 94 com reda-

ção dada pela Emenda Regimental n. 16, de 25 de agosto de 2005). A mudança de conteúdo 

implicou, na prática, na supressão de uma etapa do processo de elaboração do documento – o 

deslocamento dos autos para rubrica pela Presidência (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

2007, p. 6). 

A esse respeito, a necessidade de gerenciamento de um modelo agregativo de acórdãos 

custava um grande esforço de armazenamento, acompanhamento e revisão de manifestações 

dos juízes. Antes da adoção de sistemas informatizados, que ocorreu com o Tratamento Textual 

no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a montagem do acórdão envolvia uma série de 

deslocamentos de papéis, conforme informado na visita técnica.  

Primeiro, eram remetidos para todos os gabinetes os textos das notas taquigráficas para 

revisão. Ao voltarem dos Gabinetes, eles ficavam guardados em armários de arquivo que man-

tinham os documentos dos acórdãos em ordem numérica, aguardando que todos os responsáveis 

pela participação no acórdão liberassem suas versões revisadas dos documentos. A assinatura 

de cada um dos documentos, especialmente dos votos, era uma tarefa que consumia horas de 

trabalho dos ministros. 

Um dos principais gargalos era a revisão de manifestações que envolviam participação 

de múltiplos ministros. Nesses casos, determinava-se que a pessoa que iniciou a fala seria a 
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“dona do voto”, a quem caberia assinar (e, portanto, se responsabilizar) o documento e encami-

nhar para a montagem. Como cada juiz trabalhava numa versão das notas taquigráficas, havia a 

possibilidade de que a “dona do voto” assinasse a nota e a encaminhasse para a costura nos autos 

antes de receber a versão corrigida pelo colega. Nesse caso, a Secretaria enviava o documento 

de volta para o Gabinete para nova assinatura na versão corrigida do documento. Por essa razão, 

não era eficiente ao ministro que assinava o documento fazê-lo rapidamente, mas apenas depois 

de que todos os ministros revisassem as notas – embora não houvesse diretriz a esse respeito, a 

Secretaria recomendava aos Gabinetes que adotassem essa rotina de trabalho para evitar a ne-

cessidade de reeditar um documento revisado e assiná-lo novamente.145  

Outra tarefa trabalhosa era o acompanhamento de tudo o que já havia sido feito e a con-

ferência das pendências para publicação dos acórdãos. Em primeiro lugar, a taquigrafia manti-

nha um controle de todos os documentos e da sua sequência em cada acórdão por meio de uma 

numeração própria para cada ocorrência no acórdão. Em segundo lugar, os servidores faziam a 

conferência de quem já havia e quem não havia corrigido as peças processo por processo. So-

mente após o recebimento de todas as revisões eles colocavam todas as peças na sequência do 

julgamento e xerocopiavam o julgado – a versão original era costurada aos autos, enquanto a 

versão copiada ia para a Secretaria de Documentação para divulgação e, posteriormente, digita-

lização e disponibilização no site. Nesse trabalho, era importante manter o controle sobre a 

quantidade de folhas da decisão, para que nenhum se perdesse no processo. Essa é a razão, 

segundo informado no STF, para a existência de uma indicação de número de folhas nos pro-

cessos, como identificado em alguns Recursos Extraordinários de 2005 a 2009 (Figura 18). 

Outra providência que busca racionalizar a produção do acórdão e o gerenciamento da 

multiplicidade de documentos é a padronização dos títulos. Conforme informações obtidas na 

Seção de Transcrição de Áudio, os títulos são uma tentativa de identificar as partes da decisão 

não apenas para facilitar a leitura, mas também para se saber quais documentos estão pendentes 

de revisão e sobre quais questões do caso os ministros estão juntando declaração de voto.146 

                                                 

145 Informações prestadas em visita técnica em 25 de setembro de 2018. Nas palavras de um servidor: “Às vezes 

demorava, sei lá, seis meses pra completar esse grupinho [de ministros participantes do documento], quando com-

pletava ‘iiih, tinha que devolver pro ministro’ e aí sabe se lá quando ia de novo, ainda mais na época que tudo era 

à mão e tal”. 
146 Informações obtidas em visita técnica em 25 de setembro de 2018. 
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Assim, se um acórdão tem três questões preliminares, a distinção dos títulos em “Voto s/ 1ª 

preliminar”, “Voto s/ 2ª preliminar” e “Voto s/ 3ª preliminar” facilita o controle das revisões e 

a conferência da higidez do julgado para publicação. Atribuiu-se ao fato de que a Seção passou 

a ficar subordinada à Secretaria Judiciária essa visão mais estratégica processual na gestão da 

produção dos documentos.  

 

Figura 18 – Página inicial do RE 578.695/RS, com destaque para indicação do número de páginas do acórdão (meca-

nismo de acompanhamento e controle do processo) 

 

Fonte: Captura de tela do Recurso Extraordinário n. 578.695/RS, p. 1152. 
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Em razão desses gargalos, foi impactante a revolução tecnológica pela qual passou o 

Tribunal ao longo das últimas três décadas. O desenvolvimento foi fruto de iniciativas indivi-

duais e institucionais e suscitou debates sobre que os rumos dos trabalhos no STF. Veja-se, por 

exemplo, o depoimento de Mósca (1986, p. 113–114) a respeito da instalação, em 1985, dos 

primeiros gravadores de sessões:  

Aqui em Brasília já houve quem sugerisse substituir a Taquigrafia por gravação, mas, 

com a nossa vivência, achamos temerária a alteração, mesmo porque, sem dúvida, o 

serviço é integrado por servidores que cumprem o seu dever, com todo o empenho e 

que jamais atrasaram, sequer 24 horas, para entregar aos Ministros os votos. Funciona, 

realmente, com toda a eficiência e lisura. Desde o ano passado, com a instalação dos 

primeiros gravadores nas Salas de Sessões, esses aparelhos servem de subsídio ao tra-

balho dos taquígrafos, aperfeiçoando-o. É a máquina a serviço do homem, não em 

substituição ao homem. Qualquer alteração só poderia prejudicar os serviços da Casa, 

não tenham dúvida, porque, inclusive, o apanhamento taquigráfico evita que os emi-

nentes Magistrados sejam obrigados a ler, em sessão, longos relatórios, quando a sim-

ples menção à transcrição de peças de folhas tais e quais economiza tempo e assegura 

perfeição do trabalho, que é da mais alta responsabilidade. 

Isso não impediu, porém, que inovações tecnológicas fossem incorporadas ao processo 

de redação de acórdãos. A aquisição de máquinas estenográficas, por exemplo, possibilitou aos 

funcionários da taquigrafia agilizar ainda mais o registro das manifestações dos ministros. Essas 

medidas procuravam corrigir alguns problemas, como o relatado pela Revista Realidade, de 

1966, de que “quando fala o Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, é preciso haver uma 

taquígrafa a mais perto da mesa, pronta para entrar em ação, tal a velocidade oratória do juiz 

paulista” (PORRO, 1966, p. 24). 

Em 2008 aconteceu a mudança mais significativa no serviço de taquigrafia desde o de-

talhamento do procedimento no RISTF 1970. A Emenda Regimental n. 26 substituiu as referên-

cias às notas taquigráficas pela menção às transcrições dos áudios. Embora o processo tenha 

permanecido essencialmente o mesmo, a alteração formalizou a substituição da taquigrafia pela 

transcrição de áudios, prevendo, por exemplo, que “em cada julgamento a transcrição do áudio 

registrará o relatório, a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos 

advogados e suas respostas”, em vez de “em cada julgamento as notas taquigráficas registrarão 

o relatório, a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advogados 

e suas respostas”.  

Existe uma diferença significativa entre as tarefas. A taquigrafia é uma técnica de regis-

tro de manifestações orais enquanto elas acontecem. Ela consiste no uso de caracteres especiais 
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e abreviaturas que substituem ou encurtam as palavras, possibilitando ao taquígrafo acompanhar 

com mais agilidade os discursos que deve registrar. Posteriormente, esse texto é transcrito por 

meio da decodificação desses escritos. Daí resulta a necessidade de “transcrição” das notas ta-

quigráficas, conforme já previam os regimentos anteriores – uma etapa a mais no processo de 

redução do discurso oral para o formato escrito. A transcrição de áudio também envolve a trans-

posição de um texto falado para um texto escrito, mas, nesse caso, toma como material uma 

gravação em áudio. A transcrição envolve operações, como parar a gravação, voltar a um ponto 

anterior na fala, reduzir a velocidade etc., que significam a possibilidade de transcrever direta-

mente a fala, sem necessidade de tradução de uma linguagem (estenográfica) para outra (co-

mum). 

Regimentalmente, couberam à Secretaria de Sessões a tarefa de transcrever os áudios 

(art. 96, §1º) e aos Gabinetes dos Ministros, por meio de seus Assessores, a de revisar as trans-

crições (art. 358, III).147 Administrativamente, o advento do serviço de áudio resultou numa 

redução da equipe de funcionários destinada a transcrever os acórdãos.148 Funcionalmente, ele 

sanou a deficiência da taquigrafia no registro dos julgamentos, uma vez que nem sempre os 

profissionais eram capazes de registrar tudo o que era dito nas discussões. Atualmente, a Seção 

de Transcrição é responsável pelos registros, fazendo-o por meio de um sistema próprio. 

A introdução dos computadores no Tribunal também foi um evento-chave na trajetória 

de modernização dos processos e na maneira como os próprios ministros trabalhavam, em com-

paração, por exemplo, com o caráter artesanal do trabalho de Ministros aposentados como Célio 

Borja e Néri da Silveira.149 Ela foi impulsionada pelo Min. Sepúlveda Pertence durante sua Pre-

                                                 

147 De acordo com a Resolução n. 379, de 22 de outubro de 2008, a transcrição de áudio deveria ser implementada 

em 30 dias no Plenário e 90 dias nas Turmas.  
148 Segundo informação obtida na Seção de Transcrição, a equipe de funcionários foi reduzida de 25 para 14 pessoas 
149 Cf. depoimento do Min. Célio Borja: “[…] Você recebe o processo em casa, em casa redige relatório e voto, e 

como eu não sei datilografar, numa pasta separada ficava o relatório e o voto, que só eu manipulava, iam comigo. 

O processo voltava e entrava em pauta, depois que eu lia o meu voto na sessão, entregava à secretaria para digitar 

e publicar. Antes de publicar voltava para eventuais correções materiais. Esse era o meu trabalho, e não fazia outra 

coisa” (FONTAINHA; SILVA; GUIMARÃES, 2015, p. 76); e do Min. Néri da Silveira: “Por exemplo, os meus 

votos eu os levava manuscritos. Nem o meu secretário conhecia como é que eu iria votar em cada caso. Eu trazia 

sempre os votos manuscritos; depois é que eram, por último, digitados, e antigamente datilografados. Então eu 

sempre tive essa reserva” (FONTAINHA; SILVA; SANTOS, 2015, p. 110). 
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sidência, conforme narra o Min. Dias Toffoli (FONTAINHA et al., 2017, p. 119). O Min. Fran-

cisco Rezek (1983-1990; 1992-1997) explica que, na década de 90, “já havia alguns recursos de 

informática, mas muito poucos; ainda era na máquina de escrever IBM que se compunham os 

textos, com todas aquelas consequências: errou uma vírgula, volta, escreve tudo de novo. Havia 

uma tecla corretora. Era um trabalho artesanal” (FONTAINHA; QUEIROZ, 2016, p. 85). A 

partir dessa momento os ministros “passaram a usar com mais frequência os computadores” 

(GALLUCCI, 2007), que se tornaram gradualmente mais modernos, como exemplifica o uso de 

notebooks nas sessões de julgamento, aparelhos que permitem a interação entre os ministros no 

ambiente virtual, pesquisas durante os debates e outras tarefas remotas.  

No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a Corte adotou o Módulo de Tratamento 

Textual, o primeiro sistema informatizado para elaboração e geração de acórdãos. Ele permitia 

que os ministros alterassem as notas taquigráficas ou os votos escritos num editor de texto inse-

rido no sistema – antes, a edição ocorria num software de edição de texto que não se comunicava 

com os outros computadores (por exemplo, Microsoft Word). Para conferir-lhe mais dina-

mismo, a Resolução n. 293, de 19 de agosto de 2004, instituiu a chamada “chancela eletrônica” 

para os documentos editados no Módulo de Tratamento Textual. Essa chancela consistia na 

“reprodução exata da assinatura ou da rubrica de próprio punho” do Ministro (art. 1º, parágrafo 

único, da Resolução) e permitiu que não apenas os julgadores, mas servidores credenciados 

colocassem a assinatura nos documentos oficiais por meio totalmente eletrônico (art. 2º). Ela 

foi revogada posteriormente pela Resolução n. 427, de 20 de abril de 2010, que, disciplinando 

o processo eletrônico no Tribunal, estabeleceu a assinatura eletrônica com certificação digital 

(ICP-Brasil) como meio de subscrição dos documentos oficiais (art. 5º, § 1º). O objetivo de 

ambas as medidas foi reduzir a necessidade de deslocamentos processuais e, consequentemente, 

do tempo para elaboração dos documentos (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2008, p. 23). 

A possibilidade de assinar o processo em qualquer lugar foi uma medida apreciada entre os 

ministros.150 

                                                 

150 Conforme o depoimento do Min. Dias Toffoli: “Ele [Min. Cezar Peluso] também aprimorou a área de informá-

tica, no sentido de permitir a assinatura digital mesmo fora do Brasil, por meio de computador. Então, você leva 

seu laptop nas suas viagens, você pode ver seus processos, você pode ler as peças processuais e você pode, inclu-

sive, deliberar e assinar, o que fez com que não se precisasse mais de plantão de final de semana” (FONTAINHA 

et al., 2017, p. 119–120). 
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Entretanto, antigas práticas de composição de acórdãos continuaram. Sem um sistema 

de gerenciamento processual que avisasse os Gabinetes sobre as notas taquigráficas disponíveis 

para revisão, elas eram impressas e encaminhadas fisicamente para cada um como uma forma 

de aviso e acompanhamento. Normalmente, os servidores responsáveis pela revisão alteravam 

o que era necessário e imprimiam uma versão corrigida para assinatura pelo ministro. Com a 

chancela eletrônica, essa assinatura passou a ser feita virtualmente. Isso, porém, não resolvia o 

problema das revisões de apartes entregues por outros ministros depois da assinatura do “dono 

do voto” – o que levava à necessidade de nova remissão do documento para seu Gabinete. 

O julgamento da AP 470 (Caso Mensalão) e a necessidade de publicação de um acórdão 

que contava com mais de 10.000 páginas deu causa a uma reflexão sobre os procedimentos para 

montagem e disponibilização dos acórdãos.151 Como explica um servidor do Tribunal, fazer os 

procedimentos anteriores com a ação penal significaria numerar a mão todas as páginas, xero-

copiá-las para enviar à Secretaria de Documentação e digitalizar todas para disponibilização na 

internet. Pensou-se, conjuntamente com o Setor de Tecnologia, em uma solução tecnológica que 

evitasse a maior parte dos problemas. A partir do caso Mensalão, o sistema passou não apenas 

a numerar eletronicamente todas as páginas do acórdão, mas também a disponibilizar o docu-

mento para edição simultânea por todos os ministros. Dessa forma, no caso de um voto com 

apartes ou de um debate, os ministros fariam suas revisões no mesmo documento, e o próprio 

programa reconheceria automaticamente a última versão liberada como aquela na qual seria 

colocada a assinatura eletrônica do “dono do voto”.  

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação deu origem a uma 

multiplicidade de sistemas internos para a realização de diversas funções, desde o protocolo de 

peças e o acompanhamento processual, até a redação e composição dos acórdãos.152 A Resolu-

ção 344, de 25 de maio de 2007, implementando a Lei n. 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico) 

no âmbito do STF, criou o e-STF como sistema de tramitação de processos judiciais, comuni-

cação de atos e transmissão de peças processuais (art. 1º). Também trouxe previsão do “Recurso 

                                                 

151 Informação obtida em visita técnica em 25 de setembro de 2018. Nas palavras de um servidor: “ó ‘tá ficando 

impossível fazer esse método’, mesmo os ministros assinando digitalmente, ter que voltar, pra ele assinar nome. 

Então, depois do mensalão, aí evoluiu, não, deixa o sistema pegar a nova assinatura mais recente e manda”. 
152 Os relatórios de gestão do STF conferem um panorama da evolução e do desenvolvimento técnico desses siste-

mas, inclusive com a discriminação de suas funcionalidades.  



 148 

 

Extraordinário Eletrônico”, dispondo que todos os recursos extraordinários deveriam ser admi-

tidos e processados exclusivamente por meio do e-STF, sendo obrigação do tribunal de origem 

digitalizá-los (art. 13). Segundo o Relatório de Atividades do Tribunal, o objetivo da norma foi 

a “diminuição do tempo neutro do processo – de mera rotina burocrática”, além de “economizar 

espaço e recursos públicos” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2008, p. 21). 

Outro sistema importante é o e-STF Assinador Web, que se tornou o principal instru-

mento de concretização das inovações na assinatura dos documentos mencionadas anterior-

mente. Trata-se de um sistema que “acrescenta a assinatura no arquivo gerado em formato PDF, 

criando, dessa forma, um arquivo com assinatura attached, ou seja, a assinatura está dentro do 

próprio arquivo PDF” (MOTA, 2010, p. 40). 

O avanço tecnológico culminou com a Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007, 

que previu que as manifestações dos ministros sobre o requisito da repercussão geral, antes feitas 

como questão de ordem nas sessões de julgamento, deveriam ser encaminhadas por meio ele-

trônico (arts. 323 e 324). A solução deu origem ao Plenário Virtual, ambiente online no qual os 

ministros poderiam se manifestar sobre a existência ou não de repercussão geral, juntando sua 

declaração de voto se necessária. Nesse procedimento específico, então, o acórdão passou a ser 

feito totalmente por agregação de votos escritos, e o processo decisório passou a girar em torno 

da decisão escrita, diferentemente do julgamento em Plenário.  

A respeito do procedimento no Plenário Virtual, vale a distinção entre procedimento de 

votação e produto. Como observa Koatz (2015, p. 345), “os votos são apresentados de forma 

individual, sem observância sequer de uma ordem pré-definida (seriatim)”, de modo que 

“quando muito os votos inseridos no sistema dialogam com o do relator, mas não com os dos 

demais ministros”. Embora não haja uma sequência de votação, há uma sequência de apresen-

tação dos votos no acórdão.  

O julgamento em Plenário Virtual foi estendido posteriormente para agravos internos e 

embargos de declaração (Emenda n. 51, de 22 de junho de 2016) e disciplinado na Resolução n. 

587, de 22 de junho de 2016. Esse procedimento, chamado de julgamento de “listas virtuais” 

por ecoar o julgamento em bloco (ou lista) físico, apresenta algumas peculiaridades no tocante 
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à elaboração e apresentação dos acórdãos.153 A primeira delas é que, ao contrário do que ocorre 

nas sessões presenciais, o início da votação já ocorre com a disponibilização de relatório, voto 

e a ementa do caso (art. 2º, § 1º da Resolução). Cada ministro pode se manifestar de quatro 

formas sobre o resultado. De acordo com o art. 6º: 

Art. 6º Os Ministros poderão votar nas listas como um todo ou em cada processo se-

paradamente.  

§ 1º As opções de voto serão as seguintes:  

a - acompanho o Relator;  

b - acompanho o Relator com ressalva de entendimento;  

c - divirjo do Relator; ou  

d - acompanho a divergência.  

§ 2º Eleitas as opções b ou c, o Ministro declarará o seu voto no próprio sistema 

Observa-se que as opções dos itens a e d supõem concordância integral ou ao menos 

supressão de opinião concorrente ou divergente. Justamente por isso possibilitam a dispensa de 

declaração de voto. 

Conforme informação obtida na visita técnica, outra característica distintiva desses jul-

gamentos aparece no processo de disponibilização desses documentos. Diante da ausência de 

apartes ou outras manifestações orais – dado o caráter escrito do julgamento –, os acórdãos são 

publicados em lote assim que liberados.154 A publicação em lote dispensa uma revisão que, 

segundo um servidor, era realizada processo por processo. A mudança foi uma solicitação da 

Seção de Composição de Acórdãos – o que evidencia a participação ativa da burocracia auxiliar 

na conformação do processo decisório. Em suas palavras: 

[…] se a gente publica e cada ministro libera uns duzentos [inaudível; 46:05] em duas 

semanas, se a gente publicar em duas semanas quatrocentos acórdãos, num ano, sei lá, 

só de processo virtual a gente publicou num ano… exemplo, onze mil acórdãos. Desses 

onze mil, nós republicamos, porque saiu com alguma falha, cinco, seis, então vale a 

pena fazer publicação em lote […] do que se a gente pegar onze mil acórdãos, abrir 

um por um, né, então aí perde o que foi o intuito de, digamos assim, que o julgamento 

virtual era pra ser mais dinâmico. Aí chegasse aqui no final do, do, criasse um gargalo, 

abrir um por um, enfim, e então, não fazia cabimento. 

Além da inovação do Plenário Virtual, outras mudanças foram feitas não para acompa-

nhar transformações tecnológicas, mas para melhorar procedimentos. A Emenda Regimental n. 

                                                 

153 A respeito dos julgamentos em Plenário Virtual, cf. CORREIA NETO, 2018. 
154 Visita técnica em 25 de setembro de 2018. 
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40, de 5 de agosto de 2010, previu expressamente os “apartes” como um elemento integrante 

dos acórdãos. Essas manifestações dos ministros durante votos dos colegas já eram registradas 

anteriormente nas notas taquigráficas, então a inovação não é propriamente a previsão de seu 

registro nos documentos. As novidades foram duas: primeiro, possibilitou aos ministros cance-

larem as participações se assim quisessem (parágrafo único acrescido ao art. 133); segundo, 

determinou que, caso isso acontecesse, o cancelamento deveria ser registrado no documento. 

Cancelamentos de apartes já existiam antes, conforme pudemos constatar na nossa pesquisa de 

acórdãos – dos 218 debates e votos com apartes juntados aos 198 recursos extraordinários de 

2005 a 2009 examinados, dois contaram com participações canceladas. A importância da 

Emenda, então, residiu na exigência de que eles ficassem registrados explicitamente, algo que 

ficava a critério de quem revisava as transcrições – o Min. Marco Aurélio, por exemplo, roti-

neiramente incluía em sua participação uma menção ao cancelamento feito pelo ministro que o 

antecedia no debate, quando isso acontecia, para evitar que riscos de incoerência no seu diálogo. 

No tocante à juntada de notas aos autos, um ato bastante divulgado pelo STF foi a Reso-

lução n. 536, de 16 de outubro de 2014, que dispôs sobre prazo para publicação de acórdãos. 

Conforme consta no ato, a pendência de publicação de cerca de 2.000 acórdãos levou o então 

Presidente Min. Ricardo Lewandowski a determinar à Secretaria Judiciária que procedesse “à 

publicação dos acórdãos […] após sessenta dias a partir da sessão”, em conformidade com o art. 

96, § 3º, do Regimento (art. 1º da Resolução). Embora possa causar estranheza a edição de uma 

norma que basicamente repete a previsão regimental, a Resolução trouxe duas novidades: pri-

meira, a possibilidade de prorrogação justificada do prazo de 60 dias para publicação dos acór-

dãos (art. 3º da Resolução); segunda, a determinação para a Secretaria simplesmente publicasse, 

em até 10 dias, os acórdãos pendentes de publicação há mais de sessenta dias (art. 4º da Reso-

lução).  

A primeira inovação substituiu a redação anterior do art. 95, parágrafo único, que não 

previa prazo ou quantidade de prorrogações e, por isso, possibilitava aos ministros solicitarem-

na por tempo indeterminado.155 Procurou, assim, evitar o problema de acórdãos pendentes em 

                                                 

155 In verbis: “Art. 95. A publicação do acórdão, por suas conclusões e ementa, far-se-á, para todos os efeitos, no 

Diário da Justiça.   
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virtude de solicitações informais de não publicação feitas pelos Gabinetes, estabelecendo a ne-

cessidade de uma justificativa formal perante a Presidência e um limite de vezes que ela poderia 

ser feita. A segunda inovação procurou reforçar o papel da Secretaria frente aos Gabinetes, obri-

gando-a a dar encaminhamento aos acórdãos mesmo sem os votos revisados.156  Conferiu-se 

uma obrigação jurídica por meio de uma norma formal que pudesse superar rotinas de trabalho 

enraizadas no Tribunal. Conforme indicado na visita técnica, porém, o cumprimento dessa di-

retriz depende a postura da Presidência do Tribunal, que pode adotar uma postura de maior 

deferência aos Gabinetes. O importante é ressaltar que, sem uma chancela da Presidência após 

o prazo ou a permissão expressa do Gabinete, não se publica um acórdão que ainda tem docu-

mento passível de revisão. 

3.1.5 O atual processo de elaboração de acórdãos no Supremo 

Em síntese, as atuais normas internas do Supremo Tribunal Federal preveem dois mode-

los básicos de elaboração de acórdãos: 

a) Arts. 93 a 97: procedimento de composição por agregação de documentos (Turmas 

e Plenário); 

b) Arts. 317, § 5º (embargos); 323 e 324 (repercussão geral); 323-A (mérito de RE com 

reafirmação de jurisprudência); 337, § 3º (agravo interno); 354-C (edição, revisão 

ou cancelamento de súmula): procedimento de composição por agregação de docu-

mentos em plenário virtual. 

                                                 

Parágrafo único. Salvo motivo justifcado, a publicação no Diário da Justiça far-se-á dentro do prazo de sessenta 

dias, a partir da sessão em que tenha sido proclamado o resultado do julgamento.” 
156 A ampla divulgação da Resolução n. 536/14 pelo Tribunal e outros veículos de comunicação evidencia o inte-

resse da comunidade jurídica no tema. O ato passou a ser mais um instrumento de fiscalização à disposição da 

sociedade, possibilitando a crítica na lentidão de publicação dos acórdãos. Conforme o III Relatório Supremo em 

Números, o tempo médio para publicação de acórdãos no Tribunal entre 1988 e 2013 foi de 167 dias, mais que o 

dobro dos 60 dias regimentais e pouco menor que os 180 dias com os dois pedidos de prorrogação possibilitados 

pela Resolução de 2014 (FALCÃO, JOAQUIM; HARTMANN; CHAVES, 2014, p. 16). Cobranças de eficiência 

podem ser encontradas na mídia especializada em matérias que reforçam o atraso na publicação de decisões. 
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O procedimento de elaboração de acórdãos para sessões secretas, previsto no RISTF 

1970 e reproduzido no RISTF 1980157, foi abandonado após o advento da Constituição de 1988, 

que previu a publicidade ampla das sessões em seu art. 93, IX. Tratava-se da única hipótese de 

acórdão com remissão a uma opinião institucional, especialmente porque não havia menção ao 

autor do voto vencedor e a assinatura do documento era feita pelo ministro Presidente, seguido 

de todos os demais que houvessem participado do julgamento (art. 98, RISTF 1980). 

O modelo agregativo é a regra no atual processo decisório do STF. O relator começa o 

procedimento elaborando o relatório, texto que poderá ser disponibilizado para os colegas antes 

da sessão (art. 87 do RISTF). Tanto ele como os outros Gabinetes também podem redigir votos 

escritos nesse momento. A esse respeito, vale ressaltar a percepção generalizada dos ministros 

de que atualmente se produzem muito mais votos escritos antes da sessão de julgamento do que 

nas décadas de 80 e 90.158 A forma de elaboração desses votos varia de ministro para ministro 

– alguns, como o Min. Dias Toffoli e a Min. Cármen Lúcia, atribuem a redação de um texto-

base em casos menos relevantes para seus assessores, escrevendo pessoalmente o texto em casos 

polêmicos; outros, como o Min. Marco Aurélio, dita em um gravador a decisão para que seja 

posteriormente degravada por uma funcionária de seu Gabinete (BRÍGIDO, 2019, p. 43–47). 

Um hábito que alegadamente surgiu em 2014, a partir de iniciativa de assessores do Min. 

Luiz Fux, e parece ter se tornado rotina entre parte significativa do colegiado é a circulação de 

minutas de votos.159 O Min. Dias Toffoli corrobora a afirmação ao dizer que a prática começou 

                                                 

157 Conforme o Regimento, são casos de ação penal originária (art. 245, VII), embargos infringentes em ação penal 

(art. 333, parágrafo único), revisão criminal (art. 268, parágrafo único) e intervenção federal (art. 352). O julga-

mento de arguição de relevância da questão constitucional, depois que a normativa passou a exigir-lhe fundamen-

tação, também passou a se enquadrar nesta hipótese (ALVES, 2008, p. 610). 
158 De acordo com V. Silva (2016b, p. 191–192): “Algo que ficou claro nas entrevistas, todavia, foi a nítida distinção 

entre a prática atual e a prática dos primeiros 10 ou 15 anos de vigência da Constituição de 1988. Os antigos 

ministros afirmam que raramente levavam seus votos prontos para as sessões. Essa mudança de comportamento 

pode ter várias razões. A primeira delas é a complexidade e, sobretudo, o impacto moral e social das causas que 

são hoje julgadas pelo STF, o que poderia exigir uma preparação prévia mais intensa e um documento escrito para 

ser lido no momento do debate. Uma segunda explicação, bastante corrente, o efeito da TV Justiça, será analisada 

em outro artigo” e “O ministro O, por exemplo, afirmou que levar votos já redigidos "não era comum; pelo menos 

até a minha aposentadoria isso não era comum no Supremo Tribunal Federal" e, em sentido idêntico, o ministro S: 

"ao tempo da composição que eu integrava era exatamente o contrário: preparava o voto apenas o relator e alguns 

dos participantes do julgamento traziam anotações”. 
159 Sobre a origem da prática, cf. NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 167–168. Con-

siderando, ao contrário, que a prática não teve relevância prática até o momento, cf. VALE, 2015, p. 254. Nota-se 

que ambos os autores escreveram num contexto de início da prática. 
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a ficar mais comum nos últimos anos, com vantagens para a racionalização do processo decisó-

rio (FONTAINHA et al., 2017, p. 128; FONTAINHA; MATTOS; NUÑEZ, 2016, p. 112). As 

maiores interações acontecem entre os assessores dos ministros, em especial entre os Gabinetes 

dos Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Roberto Barroso (NUNES, LÍLIAN 

CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 167, nota 369). Ao contrário, o Min. Marco Au-

rélio por mais de uma vez repetiu a sua resistência à prática, que, segundo ele, violaria a inde-

pendência judicial dos magistrados e vulneraria a publicidade e a transparência.160 

Com a divulgação da pauta, a Assessoria do Pleno (e das Turmas) preenche as informa-

ções do processo no sistema e-Sessão (nome das partes, data de julgamento, órgão de julga-

mento, nome do relator etc.). Essas informações alimentarão posteriormente a criação automá-

tica do cabeçalho da folha de rosto do acórdão. Além de ser responsável por elaborar o Extrato 

de Ata, a Assessoria indica quando o julgamento é finalizado, o que libera a composição do 

julgado no sistema.  

Durante o julgamento, todas as manifestações são registradas em áudio e transcritas pela 

Seção de Transcrição e Revisão de Julgamentos, subordinada à Coordenadoria de Acórdãos 

(Regulamento da Secretaria, art. 3º e art. 11-J; Manual de Organização Interna do STF, item 

6.9.8.2). Em visita técnica ao Tribunal, observei que esse trabalho é realizado por profissionais 

que acompanham as sessões das Turmas e do Pleno ao vivo pelas gravações de câmeras e áudio 

dos ambientes. Os funcionários utilizam um sistema próprio que incorpora o audiovisual e a 

edição de texto numa única tela (Figura 19). Conforme explicado na Seção de Transcrição, 

existe uma escala de cerca de 5 minutos por profissional. 

 

                                                 

160 Em suas palavras: “Sou contrário a uma prática que se tem hoje no Tribunal de proporcionar-se, antes da sessão 

pública de julgamento, o voto ao colega. Também sou contrário ao recebimento antecipado de voto. Tanto que, 

quando os colegas dizem já ter distribuído o voto, assinalam a exceção: não ao ministro Marco Aurélio, no que não 

aceita o recebimento prévio” (CANTISANO; PEREIRA; MOHALLEM, 2017, p. 63). 
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Figura 19 – Captura de tela de editor de texto no sistema de transcrição de áudio de julgamento – Tela “Transcrição” 

(2018) – RE 627.189/SP 

 

Fonte: Captura de tela encaminhada por servidor da Seção de Transcrição de Áudio. 

 

A pessoa que transcreve a sessão em determinado momento fica responsável por criar as 

entradas dos documentos que correspondem ao que está acontecendo naquele período (Figura 

20). Assim, por exemplo, se algum ministro está proferindo voto oral, o funcionário insere uma 

entrada “voto” e transcreve a fala. Caso outro ministro comece a proferir seu voto, uma nova 

entrada “voto” é acrescentada ao acórdão. Os apartes são registrados em separado e dão origem 

a entradas separadas no sistema – facilitando o controle da revisão. As transcrições, portanto, 

são separadas desde a sua origem em documentos diferentes, cada um com uma nomenclatura 

específica de acordo com uma lista de títulos gerenciada pela Assessoria Estratégica do Tribu-

nal, responsável por utilizá-la para avaliar a produtividade e o gerenciamento das atividades no 

órgão. Um detalhe a ser observado é o campo “Manif” no sistema, que indica se a manifestação 

é oral (“O”) ou escrita (“E”). A rigor, portanto, é possível obter uma informação totalmente 

precisa da quantidade de manifestações orais e escritas que são feitas no STF.  

Vale notar duas importantes características do trabalho da Seção de Transcrição: a pon-

deração de fins feita na divisão dos documentos e a existência de rotinas em contato com os 

Gabinetes. No primeiro caso, aponta-se como norte para a definição dos documentos do acórdão 
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um conjunto de finalidades que devem ser balanceadas em concreto: a coerência textual (se um 

aparte faz sentido sozinho ou no voto, por exemplo); a celeridade na revisão do acórdão, evi-

tando-se comprometer a liberação de votos com revisão de apartes, se possível; o retrato fide-

digno do que aconteceu na sequência do que aconteceu; a simplificação do acórdão, por meio 

da redução da quantidade de documentos. Nas palavras de um servidor: 

Então assim, provavelmente, pegando esse caso que você… mandou aí, “por que que 

vocês não inseriram o debate no voto do ministro e separaram ele?”. Primeiro, é, por 

uma questão… eu não sei se esse documento é novo, recente e tal, mas hoje, por exem-

plo, eu tenho a seguinte visão, que é a visão que a gente segue aqui, é… o voto do 

ministro, ele tem que ser o mais simples possível, porque isso pode atrasar a publicação 

de um acórdão. Então, por exemplo, você acreditar aparteantes, discussões, que não 

têm necessariamente haver com o voto do ministro, e isso existe, todos os dias a gente 

se depara com uma situação dessa, isso vai fazer com que aquele acórdão, aquele voto 

do ministro fique pendente em função do debate. E a gente tem que considerar, por 

exemplo, a gente tá lidando com um grupo de ministros, ministro Celso, por exemplo, 

não é novidade que ele, né, ele vai se aposentar, está na iminência de se aposentar, né, 

então, quando o ministro ele se aposenta, a situação agrava, né. Então, o que a gente 

tenta fazer é simplificar o máximo possível dos documentos, pra tornar aquele, por 

exemplo, um debate não necessariamente precisa compor o acórdão, mas um voto pre-

cisa. 

[…] 

Então a gente pensa nesses vários fatores, em tornar o acórdão mais simples, né, e não 

ter esse tanto de documento. Mas, por outro lado também, é… pensando no documento 

do ministro, a gente tem que colocar no mesmo documento coisas que, enfim, que 

tem… com relação, né, então, se a gente ver que um debate, ele não tem muito haver, 

ou ele toma um rumo que… é… vamos dizer assim, o torna quase que independente 

do voto do ministro, do que foi falado anteriormente, então a gente abre um documento 

pra ele, mas não tem um critério, assim, muito rígido e absoluto sobre isso não. É mais 

um feeling mesmo, de, de… da prática diária, aqui, né.161  

 

                                                 

161 Depoimento obtido em visita técnica realizada dia 25 de setembro de 2018. 
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Figura 20 - Captura de tela do sistema de transcrição de áudio de julgamento – Tela “Notas Taquigráficas” de compo-

sição do acórdão (2018) – RE 627.189/SP 

 

Fonte: Captura de tela encaminhada por servidor da Seção de Transcrição de Áudio. Os nomes dos funcionários foram apaga-

dos para respeitar termo de consentimento. Observação: a divisão por entradas não segue a inclusão de um novo documento, 

mas o trabalho de um funcionário. As cores na coluna “Junt.” diferenciam e agrupam os documentos. 

 

É importante registrar que também existem rotinas e procedimentos não formalizados 

no regimento ou em resoluções, mas que influenciam o comportamento dos funcionários da 

Seção. Em primeiro lugar, há uma orientação geral sobre o que são “votos fundamentados” para 

fins de registro. Mantendo a orientação dada pelo Min. Edgard Costa (vide seção 3.1.2), en-

tende-se que as simples manifestações de concordância com o relator não precisam ser transcri-

tas para o acórdão. Em conversa com servidor da Seção de Transcrição, ficou evidente a impor-

tância do processo de aplicação, pelos servidores, das instituições formais que regulam a redação 

dos acórdãos. Em suas palavras: 
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[…] primeiro racionalizar o serviço, né, do tipo assim, vamos nos prender, vamos nos 

ater ao que tá escrito no regimento, então que que a gente faz? A gente transcreve, vai 

transcrever - o relatório não porque o relatório geralmente é escrito né, assim, dificil-

mente o ministro, já aconteceu uma vez [risos], mas dificilmente o ministro leva o 

relatório sem ser escrito - os votos fundamentados, então, por exemplo, mesmo o mi-

nistro votando mas só acompanhando, você vai ver que não vai constar o voto dele no 

documento, não vai ter nenhum documento com voto se ele só acompanhar, ele não 

fundamenta. 

Em segundo lugar, há uma rotina de não se registrarem manifestações anunciadamente 

escritas. É o caso do relatório, salvo quando há algum aditamento ao relatório escrito, ou de 

votos que os próprios ministros comentam que serão juntados por escrito depois da sessão. Esse 

procedimento pode ser flexibilizado, porém, em razão de um terceiro elemento, que são as ins-

truções e as preferências de cada ministro. De acordo com um servidor da Seção, existem mi-

nistros, por exemplo, que pedem que todas as suas manifestações orais constem no acórdão, 

ainda que eles tenham voto escrito para juntar. Essa prática de anexar dois votos (o oral e o 

escrito) é um fator que explica a grande participação de alguns ministros nos acórdãos do perí-

odo entre 2015 e 2019 (vide seção 3.1.6).  

Em terceiro lugar, a prática do julgamento em listas (ou por bloco) também influencia a 

configuração dos acórdãos. Nessa hipótese, os ministros julgam, de uma só vez, uma lista de 

processos. Eventualmente, algum magistrado pode pedir destaque de algum processo da lista 

para que seja julgado individualmente ou fazer manifestação específica sobre seu ponto de vista. 

No geral, porém, os acórdãos desses julgamentos contam apenas com o voto do relator e todos 

os demais votos apenas registrados na ata.162 

Percebe-se que a estrutura e a organização dos acórdãos são determinadas, em primeiro 

lugar, pelas escolhas feitas pelos funcionários da Seção de Transcrição durante a sessão de jul-

gamento. Somente indiretamente os ministros exercem alguma influência sobre a composição 

dos acórdãos nesse momento, de acordo com o que fazem durante a sessão ou com suas instru-

ções específicas para o serviço. O resultado é um acórdão que se estrutura de forma cronológica, 

                                                 

162 Sobre a prática dos julgamentos por lista, cf. CARVALHO, 2010a, p. 40 (apresentando também as resistência 

do Min. Marco Aurélio ao procedimento); FONTAINHA et al., 2015, p. 238 (depoimento do Min. Nelson Jobim 

em que afirma que a prática surgiu por sugestão do Min. Celso de Mello e narra a resistência do Min. Marco 

Aurélio). 
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já que O trabalho é feito com base em uma lista bastante extensa de possibilidades de manifes-

tação, na tentativa de abarcar todas as hipóteses de participação dos ministros nos julgamentos, 

como voto, antecipação de voto, aditamento ao voto, debates, dentre outras (vide Apêndice - 

Lista de títulos de documentos no STF). Assim, enquanto os julgadores leem seus votos escritos 

ou proferem seus votos orais no palco principal (o Pleno ou as Turmas), existe um suporte de 

bastidores que começa a elaborar o acórdão simultaneamente. 

Com o término do julgamento, a Assessoria do Plenário indica a finalização no sistema. 

Automaticamente são criados para o processo as entradas de acórdão, ementa, relatório e voto 

no sistema e-Sessão. Esses campos ficam abertos somente para o Relator do processo até que 

ele disponibilize formalmente esses documentos no sistema. Isso significa que a ementa, o acór-

dão, o relatório e o voto só podem ser consultados pelos demais participantes depois que junta-

dos ao sistema. Conforme informado na Seção de Composição, é possível que, a partir desse 

momento, ministros questionem a redação da ementa ou do resultado. Dependendo da relação 

entre os Gabinetes, isso pode ser feito diretamente ou por intermédio da própria Seção, que 

solicita a alteração para o Gabinete do ministro redator.  

Os demais campos são acrescentados pela importação dos campos criados pela Seção de 

Transcrição no seu programa (Figura 21). A definição de cada uma das entradas é uma atividade 

que envolve um conhecimento prático e objetivos específicos. As escolhas de onde haverá se-

paração de partes, em qual momento começa um voto ou um debate, se os apartes serão coloca-

dos como apartes ao voto ou debates, dentre outras são feitas pelos servidores e moldam a con-

figuração do documento sem que haja muito questionamento dos Gabinetes a esse respeito. 

Eventualmente, os ministros podem solicitar o cancelamento de um campo para voto oral – 

porque desistiram de juntar ou porque substituirão por voto escrito – ou podem solicitar a aber-

tura de uma entrada para anexar voto escrito. Por essa razão, e como o sistema organiza os 

documentos numericamente, os funcionários sempre procuram atribuir números distantes entre 

si (por exemplo, 50, 55, 60) para terem espaço para introduzir novos campos, se necessário, sem 

precisar reorganizar todo o documento. 
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Figura 21 - Captura de tela do sistema e-Sessão - Tela inicial de acompanhamento da composição do acórdão (2018) – RE 627.189/SP 

 

Fonte: Captura de tela encaminhada por servidor da Seção de Transcrição de Áudio. As informações de data de liberação e de recebimento foram apagadas para respeitar termo de 

consentimento. Todas encontram-se preenchidas e apresentam as datas em que os Gabinetes liberaram os documentos e foram recebidos pela Seção de Composição de Acórdãos. 
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Na Figura 21, observa-se o número de cada documento na coluna “Seq” (55, 65, 75 etc.). 

Há uma descrição do nome do documento e a sigla do ministro responsável por ele – “Dono do 

Voto”. Os arquivos de texto ficam disponíveis também em versão PDF. Para compor o inteiro 

teor do acórdão (tecla “Gerar Inteiro Teor”), o sistema agrega as várias manifestações numa só. 

Os textos transcritos, então, são enviados para revisão pelos Gabinetes. Atualmente, esse 

termo é mais alegórico do que real, uma vez que o procedimento é feito mediante liberação das 

notas no sistema. Regimentalmente, cabe aos assessores revisar as transcrições de voto (art. 358, 

III). Tudo isso é feito por meio de compartilhamento entre os bancos de dados do sistema e-

Sessão (usado pelas Seções) e do sistema e-Decisão, empregado por cada Gabinete. Para cada 

entrada, os funcionários responsáveis pela transcrição definem se se trata de um documento 

escrito ou uma manifestação oral.  

Dada a relevância da dinâmica da sessão de julgamento para a composição do acórdão 

final, vale registrar o procedimento em caso de apartes ao voto ou debates entre os ministros. 

Os apartes acontecem quando o Presidente dá a palavra a algum Ministro para votar e, durante 

o voto, outro Ministro pede a palavra para interrompê-lo e comentar algo (art. 133 do RISTF 

1980). A pessoa responsável pela transcrição indica a participação do outro julgador e sinaliza, 

no sistema, a existência do aparte para que seja posteriormente revisado pelo aparteante. Os 

debates, por sua vez, acontecem entre um voto e outro. De acordo com informações obtidas na 

Coordenadoria de Acórdãos, os funcionários trabalham com a ideia de “dono do voto”, que é o 

ministro que iniciou o debate.  

No sistema, cada aparte tem seu próprio registro com uma entrada, um número, um mi-

nistro e datas próprias. Essas entradas são agrupadas uma em seguida da outra. O documento 

editável, porém, é o mesmo para todos – a edição é simultânea. Os ministros (e suas equipes) 

podem, então, corrigir ou editar falas de outros ministros, mas essa prática é reprovada interna-

mente e cada um trabalha apenas sobre sua parte do voto. O Gabinete do “dono do voto” é o 

principal responsável pela revisão. Anteriormente, era a assinatura desse ministro que o sistema 

incorporava ao documento; atualmente, a assinatura eletrônica não discrimina explicitamente 

no acórdão quem assinou eletronicamente. A versão que será incorporada ao acórdão é a versão 

correspondente à última data de liberação. 
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Nos Gabinetes, os procedimentos de revisão e os produtos variam. A. Lewandowski 

(2015, p. 111) narra episódio em que um assessor, ao constatar um erro material da decisão, 

evita entrar em contato com outro Gabinete para que seja corrigido “porque isso significaria 

invadir outro território”. A existência de “mini-Supremos” é tão marcante, segundo a autora, 

que “até mesmo a uniformização das formatações dos documentos que saem do Tribunal foi 

‘motivo de guerra’ entre os gabinetes”, que queriam manter suas próprias formatações para os 

documentos (LEWANDOWSKI, 2015, p. 111). Segundo Vale (2015, p. 242–243), “os gabine-

tes dos Ministros do Supremo Tribunal Federal são como ‘feudos’ jurídicos, organismos admi-

nistrativamente independentes que atuam de modo autossuficiente e que, desse modo, pouco 

estimulam as práticas de deliberação colegiada fora do Salão do Plenário”. A mesma percepção 

apareceu na pesquisa de campo de Nunes (2015, p. 161) com assessores do Tribunal, cujas 

respostas indicaram que “cada qual, em cada gabinete, atua de uma maneira específica – em-

bora, de modo geral, todos auxiliem a atividade judicante do ministro, sinalizando que os gabi-

netes são células independentes dentro da Corte, tendo sua organização e funcionamento apenas 

determinados pelos ministros titulares”. 

Apesar da variação, três procedimentos são importantes e comuns a todos os Gabinetes. 

Em primeiro lugar, os registros podem ser totalmente modificados, observada a ressalva de que, 

em caso de conflito entre o acórdão e o registro da sessão, os ministros fazem prevalecer a nota 

taquigráfica.163 No caso de votos escritos, por exemplo, os Gabinetes podem corrigir citações e 

nomes, acrescentar fundamentos ou incluir posicionamentos aos quais o ministro aderiu durante 

o debate (por exemplo, a opção pela modulação dos efeitos temporais ou uma proposta de tese 

de repercussão geral). Os ministros também têm o poder de cancelar os apartes feitos durante o 

voto do colega (art. 133, parágrafo único). O mesmo vale para debates, cujo teor pode ser edi-

tado ou mesmo cancelado pelos ministros participantes (KLAFKE, 2015, p. 14–16). É comum, 

segundo informação de servidor, que os ministros procuram adaptar o estilo oral para seu estilo 

de escrita, com mudança de palavras, pontuação e organização da frase.  

                                                 

163 A diretriz, que antes constava no art. 96, § 2º, do RISTF 1980, foi alterada pela Emenda Regimental n. 26/2008. 

Contudo, a orientação foi mantida pela jurisprudência. Veja-se, por exemplo, ADI-ED 2581/SP. 
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Em segundo lugar, qualquer manifestação só será considerada revista se for assinada 

pelo ministro responsável por ela. A assinatura é tão importante para a legalidade do acórdão 

que o Setor de Tecnologia do Tribunal recentemente realizou modificações no sistema e-Assi-

natura para deixar mais claro que quem é responsável pela assinatura dos documentos é sempre 

o ministro, ainda que na prática não seja isso que aconteça.164 Essa orientação é reforçada pelos 

funcionários, conforme explica A. Lewandowski (2015, p. 104):  

Os analistas repetem sempre a frase ‘mas é o ministro quem decide’, tentando reafir-

mar que nenhuma decisão é tomada pelos funcionários. Em certa medida, porque sem-

pre existe um contato do ministro com processo, ainda que seja apenas para assinar a 

decisão. Não existe decisão em um processo até que o ministro assine o documento, o 

que não significa que ele analisou os autos, mas que apenas o ministro tem autoridade 

para transformar uma minuta em uma decisão. 

Vale registrar que, ao contrário do que menciona a autora, os ministros podem assinar 

um processo sem ter tido nenhum contato com ele com os sistemas disponíveis atualmente. É o 

caso do aplicativo Assinador Móvel, que permite aos ministros assinar eletronicamente, por 

meio de smartphone, os documentos disponibilizados pelo Gabinete (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2016, p. 40). A rigor, qualquer pessoa que tenha a chave de acesso do ministro pode 

fazê-lo. Como mencionado anteriormente, a própria Resolução 294/04, ao dispor sobre a chan-

cela eletrônica dos documentos do Tribunal, permitiu que funcionários fossem cadastrados para 

apor as assinaturas dos ministros. Há de se concordar com a autora, porém, que, se essa prática 

de assinatura por outros funcionários existe, não costuma ser admitida. 

Finalmente, com o objetivo de se evitar o retardamento para a publicação dos acórdãos 

decorrentes das longas demoras para a revisão das transcrições por alguns Gabinetes, desde o 

RISTF 1970 confere-se à Secretaria o poder de dar andamento ao processo ainda que nenhum 

ministro revise as notas. Se o relator não juntar o relatório, o voto, nem fizer a ementa e o 

acórdão, a decisão final será composta pela transcrição do relatório e do voto condutor e a 

                                                 

164 De acordo com o Relatório de Gestão de 2017: “O histórico de fases do sistema e-Decisão foi alterado para dar 

maior transparência à fase de assinatura dos documentos. No histórico de fases, quando um documento era assi-

nado, o usuário exibido era aquele que se encontrava logado no sistema. Depois da alteração, na fase de “Assinado”, 

o usuário apresentado passou a ser a pessoa que de fato assinou o documento. [parágrafo] Essa alteração evitará 

eventuais questionamentos quanto à legalidade de assessores assinarem documentos, considerando que somente 

aos ministros incumbe a competência para realizar esse tipo de operação (assinatura). Ressalte-se que de fato são 

os ministros que assinam os documentos em que são signatários, todavia, a forma como o sistema exibia a infor-

mação gerava interpretações duvidosas.” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018, p. 111).  
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“ementa do acórdão consistirá no extrato da ata de julgamento” (art. 2º, parágrafo único, da 

Resolução 536/14). No caso de votos orais, debates ou apartes específicos, dos quais existem 

registros feitos pela Seção de Transcrição, autoriza-se a Secretaria a publicar os documentos 

com a indicação de que “não foram revisados” (art. 96, § 3º, do RISTF 1980), quando não tive-

rem sido expressamente cancelados. Para evitar que isso ocorra, o sistema comunica os Gabi-

netes da pendência de revisão quando o prazo é extrapolado. Também há uma interação informal 

entre a Secretaria, os Gabinetes e a Presidência para definir se poderá ou não haver publicação, 

além das solicitações formais de prorrogação. 

Conforme os documentos revisados são liberados pelos Gabinetes, o sistema atualiza a 

informação dos documentos liberados (campo “Liberação”). Os funcionários da Seção de Com-

posição devem manter constante controle de todos os documentos no sistema – que apresenta 

em lote todos os escritos liberados pelos Gabinetes. A Seção conta com uma planilha na qual se 

registram as pendências, para que a cada nova liberação seja feita a conferência da higidez ou 

não do acórdão. A cada liberação, o servidor confere processo por processo para verificar se 

todos os documentos foram liberados. 

Finalizado o momento de composição do acórdão, seja porque todos os documentos fo-

ram juntados e revisados (inclusive o Extrato de Ata), seja porque o prazo para a publicação se 

esgotou, a Coordenadoria de Acórdãos gera o inteiro teor e insere na ata de publicação das 

decisões. O sistema numera as páginas do acórdão e encaminha para publicação no Diário de 

Justiça eletrônico, acrescentando essa informação no documento final. 

3.1.6 A atual estrutura dos acórdãos no Supremo 

Observa-se que, em relação à estrutura dos documentos em si, não houve grandes mu-

danças em relação à estrutura ou à forma regimentalmente previstas, mesmo em comparação 

com o Regimento de 1970. É prevista atualmente a existência de: (i) acórdão; (ii) assinatura do 

redator e menção ao nome do ministro Presidente na sessão; (iii) ementa; (iv) relatório; (v) dis-

cussão; (vi) votos fundamentados; (vii) perguntas feitas aos advogados e suas respostas; e (viii) 
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extrato de ata. Os votos fundamentados podem ser: (a) votos escritos; (b) votos vogais transcri-

tos a partir do áudio e revisados; (c) votos vogais transcritos a partir do áudio e não revisados. 

Esses documentos podem conter apartes, que são as manifestações de outros ministros durante 

o voto de um colega.165 

Entretanto, um exame mais detido dos acórdãos no período permite identificar diferen-

ças na composição, organização e estruturação dos documentos. Uma das premissas desta tese 

é levar a sério a afirmação de que os acórdãos são compostos por um agregado de documentos. 

Por esse motivo, realizamos uma análise documental que tratou individualmente cada docu-

mento que compunha os acórdãos na amostra da pesquisa. Esta seção objetiva apresentar os 

resultados de análise documental sobre os acórdãos do STF sob o Regimento Interno de 1980. 

A proposta é explorar a evolução do documento para refinar algumas conclusões encontradas 

na literatura.  

É importante ressaltar que as conclusões dizem respeito a uma amostra de 721 decisões 

em recursos extraordinários, dos quais 713 são registros únicos, correspondentes a 5.549 docu-

mentos catalogados.166 Elas não podem ser generalizadas para a totalidade dos acórdãos do Tri-

bunal, como se fosse o modelo de todas as decisões, mas as regras regimentais preveem expli-

citamente o mesmo procedimento para as diferentes classes processuais. Também é necessário 

ressaltar que a pesquisa foi feita no site, em Pesquisa de Jurisprudência, e não pela pesquisa de 

Inteiro Teor. Como se sabe, essa página não retorna necessariamente todos os julgamentos de 

recursos extraordinários feitos no período se todos não tiverem sido indexados e disponibiliza-

dos para a pesquisa. 

De qualquer forma, procuramos testar as seguintes afirmações com os nossos dados: 

a) Afirmação 1: os acórdãos mantêm uma estrutura básica ao longo do período. 

                                                 

165 Também vale registrar a Emenda Regimental nº 12, de 12 de dezembro de 2003, que trouxe uma previsão 

específica para acórdãos de recursos extraordinários interpostos no âmbito dos Juizados Especiais Federais, auto-

rizando, “se for o caso”, a indicação de “súmula” sobre a questão constitucional controvertida (art. 321, §5º, VIII).  
166 Dos 721 acórdãos em Recurso Extraordinário analisados, 8 são entradas duplicadas. Esses recursos foram con-

siderados mesmo em duplicidade porque retratam uma situação muito específica: dois recursos extraordinários 

manejados no mesmo processo. Nessa hipótese, as duas partes interpõem recurso porque desejam reformar a deci-

são. Apesar de os resultados e os votos poderem ser diferentes para cada recurso, o julgamento e o acórdão são os 

mesmos, razão pela qual excluímos o registro duplicado para a análise dos documentos.  
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b) Afirmação 2: os acórdãos são uma somatória de 11 votos. 

c) Afirmação 3: os acórdãos estão mais complexos e fragmentados. 

d) Afirmação 4: os acórdãos estão maiores e seus votos também. 

e) Afirmação 5: ministros novatos anexam mais votos do que ministros mais antigos. 

A primeira afirmação é uma condição básica para a ideia de tradição: há continuidade 

no modelo de acórdãos do STF? Antes de responder a essa pergunta, é necessário trabalhar uma 

objeção: seria possível falar em um único modelo de acórdãos para o STF? E seria uma pesquisa 

amostral com recursos extraordinários a forma adequada de identificar esse modelo acaso exis-

tente?167 

É possível considerar que não há um único modelo de acórdãos no STF, especialmente 

se a questão for vista sob perspectiva da distinção entre casos fáceis e casos difíceis ou da dife-

renciação entre julgamentos no Pleno e nas Turmas. Em relação à primeira hipótese, argumenta-

se que o Supremo que decide a ADI sobre a constitucionalidade de pesquisas com células hu-

manas embrionárias não seria o mesmo que julga os “agravos dos agravos dos embargos de 

declaração” (SILVA, 2017b, p. 666). O comportamento atribuído aos ministros nos casos com-

plexos é de leitura de votos escritos previamente durante a sessão de julgamento  (SILVA, 

2016b, p. 188–191). Essas opiniões são juntadas posteriormente aos acórdãos, dando origem a 

documentos excessivamente grandes e sem referências cruzadas – afinal, os votos foram redi-

gidos individualmente nos Gabinetes antes da sessão. Ao contrário, nos casos fáceis o julga-

mento seria por lista ou não geraria controvérsias. No tocante à distinção entre Pleno e Turmas, 

argumenta-se que os julgamentos nos órgãos fracionários são diferentes por serem mais rápidos, 

ocorrerem num ambiente sem televisionamento e envolverem “maior tendência à formação […] 

de opiniões da corte” ainda quando haja discordâncias em relação a aspectos laterais da funda-

mentação (KOATZ, 2015, p. 232–237). 

Um primeiro contraponto apela para as normas formais do Tribunal. As seções anteriores 

mostraram que as partes do documento são reguladas por normas formais presentes no Regi-

                                                 

167 O questionamento sobre a existência de um único modelo de acórdãos no STF foi feito pelo Professor Rafael 

Mafei Queiroz na banca de qualificação da tese. 
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mento Interno.  Em tese, portanto, os ministros não têm liberdade para dispor sobre o que cons-

tará nos acórdãos. Essa é a alegação de Almeida e Bogossian (2016b, p. 270), para quem o 

argumento da distinção entre modos de julgar nos casos fáceis e nos casos difíceis tem limita-

ções pelo fato de que a composição do Tribunal e a submissão ao regimento não se alterarem 

independentemente do processo. 

No entanto, visto sob uma perspectiva de normas informais e rotinas de trabalho, de fato, 

ambas as distinções têm potencial para repercutir tanto no processo de redação quanto na apre-

sentação dos acórdãos. Se num sentido formal não é possível afirmar que haja modelos diferen-

tes de elaboração de acórdãos (exceto os elaborados no Plenário Virtual), num sentido informal 

as práticas podem variar bastante.  

Ainda assim, consideramos que seja possível estudar “o” modelo de elaboração e apre-

sentação de acórdãos no STF. Em primeiro lugar, ainda que possam existir diferenças práticas, 

como maior ou menor quantidade de votos, maior ou menor preocupação com a fixação de uma 

tese jurídica clara ou mais ou menos incentivos para a participação oral nos julgamentos, tem-

se a percepção de que ao menos a estrutura do documento segue uma forma básica – noção 

reforçada pela aplicação indistinta do Regimento ao Pleno e às Turmas e da abrangência do 

sistema e-Sessão.168 Em segundo lugar, o fato de o procedimento permitir que os agentes façam 

diferentes escolhas (como juntar ou não declaração de voto escrito) não significa que não haja 

constrangimentos mínimos sobre o que podem ou não podem fazer. Essas restrições mínimas 

formariam o modelo de acórdãos do Tribunal. 

É admissível indicar ao menos uma estrutura básica de acórdãos no STF. Uma pesquisa 

amostral com recursos extraordinários pode ter essa capacidade na forma como propomos, le-

vando em consideração um recorte temporal mais amplo. O recurso extraordinário é uma cate-

goria processual que se transformou continuamente durante a história da Corte. Atualmente, ele 

se aproxima das ações de controle abstrato de constitucionalidade como ADI e ADC, mas para 

                                                 

168 Cf. ALMEIDA, 2016, p. 80 (comentando a estrutura do acórdão e como ele serve para retratar a decisão do 

colegiado). 
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um dos períodos da pesquisa (1978-1982) ele ainda era uma das principais ferramentas de uni-

formização da lei federal, à semelhança do recurso especial para o STJ.169 O recurso extraordi-

nário visto historicamente, então, pode dar indícios do modelo de acórdãos do Supremo tanto 

para processos constitucionais como para outros recursos ou ações originárias. Em segundo lu-

gar, ela pode identificar aspectos mais gerais da prática observados em outros processos.  

Para identificar um modelo básico de acórdãos mapeamos, em primeiro lugar, os docu-

mentos que aparecem e suas frequências. Como cada documento apresenta uma nomenclatura, 

e a amostra contém 117 nomes diferentes (veja-se o Apêndice - Lista de títulos de documentos 

no STF), eles foram agrupados em 12 categorias diferentes – “Folha de rosto com ementa”, 

“Folha de rosto sem ementa”, “Acórdão”, “Ementa”, “Relatório”, “Voto sem apartes”, “Voto 

com apartes”, “Debates”, “Manifestação Oral”, “Voto-vista”, “Extrato de Ata”, “Outro(a)”. 

Observou-se um mínimo de 2 (dois) documentos nos acórdãos da amostra. Trata-se de 

uma decisão em segredo de justiça que foi disponibilizada apenas com folha de rosto (ementa e 

acórdão) e extrato de ata.170 Com exceção dessa decisão, que representou uma excepcionalidade 

na amostra, inclusive porque os recursos extraordinários com repercussão geral são públicos e 

disponibilizados na íntegra, 376 acórdãos contavam com uma estrutura mínima de quatro docu-

mentos: a) folha de rosto (“espelho de ementa”); b) relatório; c) primeiro voto do Relator; d) 

extrato de ata (Tabela 3). A respeito dos dois processos em sigilo na amostra, vale mencionar, 

primeiro, que os acórdãos apresentam ementa, acórdão e extrato de ata, identificando o voto 

vencedor e até mesmo redator para acórdão, e, segundo, que eles evidenciam a limitação de uma 

pesquisa documental com base em documentos disponibilizados na internet.171 

A identificação do modelo básico prossegue com a determinação da sequência na qual 

esses documentos aparecem nos acórdãos. Para verificarmos a sua posição, atribuímos um nú-

mero de posição para cada documento no acórdão – o primeiro documento foi o número 1; o 

                                                 

169 Afirmando que a necessidade de fixar teses com repercussão geral faz os ministros terem mais cuidado em fixar 

uma posição institucional nos recursos extraordinários, cf. NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 

2015, p. 177. 
170 Cf. RE 628.624/MG. Conforme visto na Figura 21, o sistema e-Sessão permite a elaboração do inteiro teor para 

processo de segredo de justiça. 
171 Os dois acórdãos com segredo de justiça são o RE 628.624/MG e o RE 898.060/SC. Ambos são processos 

eletrônicos disponíveis no acompanhamento processual e apresentam repercussão geral. No RE 898.060/SC, os 

debates sobre a tese foram disponibilizados, mas não o relatório e os demais votos. 
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segundo, o número 2, e assim por diante. As Tabelas Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6 apresentam 

os dados de documentos por posição para os três períodos estudados. 

 

Tabela 3 - Número de acórdãos em que consta o documento (por categoria de documento e período) 

 Período 
Total Geral 

Documento 1978-1982 2005-2009 2015-2019* 

Relatório 425 198 88 711** 

Primeiro voto do(a) 

Relator(a) 
425 198 88 711** 

Voto de Minis-

tro(a) sem aparte 
124 64 87 275 

Voto de Minis-

tro(a) com aparte 
39 53 66 158 

Voto-Vista 70 7 12 89 

Debates orais 10 33 70 113 

Manifestação oral 18 28 63 109 

Folha de rosto com 

ementa 
425 155 90 670 

Folha de rosto sem 

acórdão 
- 43 - 43 

Acórdão - 43 - 43 

Extrato de ata 425 198 90 713 

Outro(a) 1 1 - 2 

Total Geral N = 425 N = 198 N = 90 N = 713 

Fonte: elaboração própria. * O período contempla recursos extraordinários julgados e com acórdãos publicados entre 2015 e 

2019. Há um único extrato de ata de 2013, correspondente à remessa da Turma para o Pleno. ** O número de 711 acórdãos se 

deve a 2 acórdãos em segredo de justiça que, na versão disponível para internet, só apresentam folha de rosto e extrato de ata. 
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Tabela 4 – Posição dos documentos por categoria (1978-1980) 

 Posição no acórdão Total 

Geral Documento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Debates orais  2  2 1 4    1             10 

Extrato de ata  1 4 330 40 27 31 23 15 14 14 13 14 10 5 7 2   1  1 552 

Folha de rosto com 

ementa 
425                      425 

Manifestação oral  2 3 2 3 2 4  1 1 1 1  2         22 

Outro(a)     1                  1 

Primeiro voto do(a) 

Relator(a) 
  416 4 3 2                 425 

Relatório  419 2 4 1      1            427 

Voto de Ministro(a) 

com aparte 
   14 4 7 4 4 8 6 1  1          49 

Voto de Ministro(a) 

sem aparte 
 1  68 47 55 47 40 32 31 27 20 14 9 9 2 1 1 2 1 1  408 

Voto-Vista    1 36 15 12 10 12 4 4 7 5 2  2  1     111 

Total Geral 425 425 425 425 136 112 98 77 68 57 48 41 34 23 14 11 3 2 2 2 1 1 2430 

Fonte: elaboração própria (N = 425 acórdãos). As linhas totalizam a quantidade de documentos de uma determinada categoria. As colunas representam a quantidade de documentos 

de determinada categoria naquela posição no acórdão. 
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Tabela 5 – Posição dos documentos por categoria (2005-2009) 

 Posição no acórdão Total 

Geral Documento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >20 

Acórdão  43                    43 

Debates orais  1  14 5 6 6 5 2 5 2 2 1 2 1 2     5 59 

Extrato de ata   3 87 46 5 9 5 3 3 7 6 3 9 7 14 2  2 1 5 218 

Folha de rosto com 

ementa 
155                     155 

Folha de rosto sem 

acórdão 
43                     43 

Manifestação oral  2 2 18 2 1  1 2 1 1   1 1      3 35 

Outro(a)     1                 1 

Primeiro voto do(a) 

Relator(a) 
  150 44 3        1         198 

Relatório  152 43 3                  198 

Voto de Ministro(a) 

com aparte 
   11 14 11 14 9 6 18 6 11 4 3 1  2 1  2 11 124 

Voto de Ministro(a) 

sem aparte 
   21 40 43 33 36 40 23 31 23 29 20 17 4 3 4 4 1 14 389 

Voto-Vista       2 2      1  1  1   2 9 

Total Geral 198 198 198 198 111 66 64 58 53 50 47 42 38 36 27 21 7 6 6 4 29 1472 

Fonte: elaboração própria (N = 198 acórdãos). As linhas totalizam a quantidade de documentos de uma determinada categoria. As colunas representam a quantidade de documentos 

de determinada categoria naquela posição no acórdão.
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Tabela 6 – Posição dos documentos por categoria (2015-2019) 

 Posição no acórdão Total 

Geral Documento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >20 

Debates orais  3 7 15 11 12 12 9 8 13 17 4 12 13 4 8 5 9 2 7 18 219 

Extrato de ata  2 4  8 1 2 7 3 4 4 5 4 11 11 8 8 9 9 3 32 135 

Folha de rosto 

com ementa 
90                     90 

Manifestação oral   6 12 8 7 3 11 5 6 7 9 6 5 6 3 6 7 7 4 10 137 

Primeiro voto 

do(a) Relator(a) 
  68 13 4  1   1           1 88 

Relatório  82 3 1    1           1   88 

Voto de Minis-

tro(a) com aparte 
 1  9 12 8 20 12 11 14 6 9 8 10 9 4 6 1 1 6 11 168 

Voto de Minis-

tro(a) sem aparte 
 2 1 39 46 56 48 45 52 40 42 47 40 29 28 28 23 17 18 10 25 707 

Voto-Vista      2   1 1 2  1 1 3 1    1 2 15 

Total Geral 90 90 89 89 89 86 86 85 80 79 78 74 71 69 61 52 48 43 38 31 31 1647 

Fonte: elaboração própria (N = 90 acórdãos). As linhas totalizam a quantidade de documentos de uma determinada categoria. As colunas representam a quantidade de documentos 

de determinada categoria naquela posição no acórdão.
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Os dados mostram que os acórdãos geralmente começam com a folha de rosto (ementa 

e acórdão), seguindo-se o relatório, o voto do ministro relator e o extrato de ata finalizando a 

decisão. Esse modelo básico, porém, pode ser alterado. É o caso dos 43 acórdãos publicados em 

2007 que continham apenas a ementa na folha de rosto e um acórdão na página seguinte, com 

cabeçalho separando ambos. 

Desde logo, é importante observar que esses dados evidenciam o caráter “narrativo” dos 

acórdãos. A sua estruturação não é feita com base num fio condutor argumentativo, mas com 

base nos incidentes que acontecem durante a sessão. Por esse motivo, há uma grande “disper-

são” de documentos entre os acórdãos – vejam-se a quantidade de debates e manifestações orais 

por posição no acórdão, especialmente nas posições 2 e 3, que, teoricamente, estariam destina-

das ao relatório e ao primeiro voto do ministro relator. 

A afirmação mais comum na literatura é a de que os acórdãos do STF são um somatório 

de 11 votos. Para testá-la, somamos as quantidades de votos de relator, votos com ou sem apartes 

e votos-vista em cada acórdão examinado, comparando-as por período. O Gráfico 1 apresenta 

um retrato das curvas de cada período. Observa-se que entre 1978 e 1982 e 2005 e 2009 de 65% 

a 70% de todos os acórdãos possuem apenas um único voto – o do ministro relator. Ao contrário, 

menos de 2% dos acórdãos de 2015 a 2019 têm apenas um voto. Enquanto os 30% dos acórdãos 

com mais votos no período de 1978 a 1982 têm de 2 a 15 votos, no período de 2015 a 2019 essa 

quantidade é de 12 a cerca de 35 votos. 
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Gráfico 1 - Proporção de acórdãos na amostra, de acordo com a quantidade de votos (inclusive voto do/a relator/a) 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Duas ressalvas devem ser feitas. Em primeiro lugar, por votos consideramos todos os 

votos juntados dessa maneira nos acórdãos, inclusive sobre preliminares, questões de ordem, 

modulação de efeitos, tese de repercussão geral etc. Em segundo lugar, a curva do período entre 

2005 e 2009 é fortemente impactada pelo julgamento conjunto de 142 recursos extraordinários 

sobre benefícios previdenciários em 2007. Na ocasião, o Tribunal resolveu julgar um recurso e 

aplicar seu entendimento para todos os demais – uma atitude muito semelhante à sistemática do 

julgamento por amostragem.172 Por esse motivo, optamos por reformular o cenário retirando 

129 acórdãos em duplicidade e considerando tão-somente um acórdão de cada relator. O novo 

retrato mostra uma trajetória de fragmentação nos acórdãos dos recursos extraordinários (Grá-

fico 2).  

 

                                                 

172 A mesma postura de relativizar os julgados em massa de 2007 para fins de pesquisa foi adotada por J. Falcão, 

Hartmann e Chaves (2014, p. 77–78) (“o grande pico de acórdãos em 2007, é na verdade, causada por uma decisão 

colegiada “coletiva”, na qual quase 5 mil processos foram julgados como um só. os respectivos acórdãos eram na 

verdade um só, o que significa que na prática não havia um aumento de trabalho a causar maior demora para 

publicação naquele período”). 
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Gráfico 2 - Proporção de acórdãos na amostra, de acordo com a quantidade de votos (inclusive voto do/a relator/a), 

sem julgados repetidos do período 2005-2009 

 

Fonte: elaboração própria. N (1978-1982) = 425; N (2005-2009) = 69; N (2015-2019) = 90. 

 

As curvas deixam clara a trajetória de aumento da quantidade de votos nos acórdãos. Se 

entre 1978 e 1982, 70% dos julgados tinham apenas um voto, entre 2005 e 2009 essa proporção 

caiu para cerca de 20% (sem contar os julgados de 2017) e entre 2015 e 2019 ela foi de apenas 

2%. No segundo período, cerca de metade dos acórdãos tinha até 5 votos; no último, a mesma 

metade tinha até duas vezes mais votos. No fim, os acórdãos do STF atualmente não são apenas 

um somatório de “onze votos”, mas um conjunto de até 35 votos. 

Mas os julgados da Corte não são compostos apenas por votos. A peculiaridade de conter 

outros elementos, em razão do registro taquigráfico dos debates, pode torná-los ainda mais com-

plexos. Assim, exploramos a estrutura dos acórdãos levando em consideração todos os docu-

mentos que fazem parte deles. Novamente, excluímos os 129 recursos extraordinários de 2017 

– o procedimento será repetido em todas as discussões a partir deste momento. O Gráfico 3 

confirma a ideia de que há um modelo básico com quatro documentos e corrobora a percepção 

de que o Tribunal caminha numa trajetória de fragmentação e maior complexidade nos seus 

julgados. 
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Gráfico 3 - Proporção de acórdãos na amostra, de acordo com a quantidade de documentos, sem julgados repetidos do 

período 2005-2009 

 

Fonte: elaboração própria. N (1978-1982) = 425; N (2005-2009) = 69; N (2015-2019) = 90. 

 

Entre 1978 e 1982, cerca de 70% dos acórdãos de recursos extraordinários seguiam o 

modelo básico (ementa e acórdão, relatório, voto e extrato de ata). Essa proporção caiu para 

cerca de 15% entre 2005 e 2009 e chegou a cerca de 2% entre 2015 e 2019. Na outra ponta do 

gráfico, observa-se que consistentemente cerca de 30% dos casos julgados pelo STF apresentam 

maior quantidade de documentos. Tanto no segundo, quanto no terceiro período, chega-se a 

acórdãos com pouco mais ou pouco menos de 50 documentos. Em outras palavras, nesse pe-

queno grupo de acórdãos tem-se muito mais do que “onze votos”. A representação mais simbó-

lica da trajetória de fragmentação do acórdão é o fato de que, entre 1978 e 1982, 416 dos 2.430 

(17,1%) documentos continuavam a paginação do anterior (em sua maioria, conjunto de relató-
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rio e voto). Entre 2005 e 2009, esse número caiu para 27 dos 783 documentos (3,4%). Final-

mente, no período de 2015 a 2019 todos os 1.647 documentos reiniciaram a numeração em 

relação ao anterior, ou seja, tinham sua própria paginação.173 

Olhar a mudança dos acórdãos por quantidade de documentos é diferente de olhá-la pela 

quantidade de páginas dos julgados. Os dois elementos são analisados pela Seção de Transcrição 

e pela Assessoria de Gestão Estratégica em suas estatísticas de produtividade.174 Ilustrativa-

mente, é possível que um acórdão tenha um único voto com 50 páginas, enquanto outro tenha 

cinco votos de 5 páginas e três debates de 8 páginas. Eles serão similares em termos de tamanho, 

mas completamente diferentes no tocante à complexidade para compreensão. Por isso, optamos 

por colocar lado a lado a quantidade de documentos e de páginas por acórdão (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Comparação entre quantidade e média de páginas e documentos nos acórdãos (1978-1982; 2005-2009; 2015-

2019) 

 Período 
Total Geral 

Documentos 1978-1982 2005-2009 2015-2019 

Total de acórdãos 425 69 90 584 

Total de documentos 2.430 783 1.647 4.860 

Média de documentos 

por acórdão 

(desvio padrão) 

5,7 

(3,3) 

11,3 

(7,0) 

18,3 

(8,4) 

8,3 

(6,8) 

Crescimento - 98,2% 62% - 

Total de páginas 5.502 2.528 7.287 15.317 

                                                 

173 A referência foi o reinício da paginação. Diferenciamos, porém, o reinício que continuava com números e o 

reinício que continuava sem números. Os “extratos de ata” são exemplos de documentos cuja paginação sempre 

reinicia, mas sem numeração. 
174 Nas palavras de um servidor: “[…] aí a gente começou a fazer um apanhado estatístico sobre a nossa produtivi-

dade e tal, basicamente relacionando duas coisas, né: a quantidade de laudas produzidas, né, e, é… a quantidade 

de documentos produzidos por ministro. Porque, automaticamente, assim, no sistema, no portal de gerenciamento, 

de informações processuais, a gente só consegue ter a quantidade de documentos, por ministro. Só que uma coisa 

é assim, é um voto sei lá, um documento é… um documento de uma página e um documento de dez páginas, né. 

Então a gente não tinha noção do que que isso representava na nossa, na nossa produtividade, né. E aí a gente 

passou a fazer isso né, anotava a quantidade de documentos por ministro e a quantidade de laudas por ministro, 

então aí, aí como assim, nos debates tinha que ter um critério né, pra atribuir a qual ministro a gente atribuiria”. 
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Média de páginas por 

acórdão 

(desvio padrão) 

13,0 

(13,6) 

36,6 

(36,1) 

81,0 

(55,3) 

26,2 

(36,9) 

Crescimento - 181,5% 121,3% - 

Total Geral N = 425 N = 69 N = 90 N = 584 

Fonte: elaboração própria. 

A comparação entre os crescimentos na quantidade de documentos e na quantidade de 

páginas conduz a algumas conclusões sobre os acórdãos no modelo atual. Em primeiro lugar, 

eles estão mais fragmentados e complexos. Se em 1978 a 1982 eles tinham até 6 documentos 

em média – pouco mais que o modelo básico –, em 2015 a 2019 esse número saltou para pouco 

mais de 18 documentos. São mais votos, mas também são mais registros no acórdão – o que tem 

implicações importante para a publicidade do processo decisório. 

Em segundo lugar, eles estão mais longos, em média. Se no primeiro período a média de 

era de 13 páginas por acórdão, no último período ela ficou em 81 páginas por acórdão. Observe-

se que o crescimento é constante e intenso: o crescimento da média de páginas entre o primeiro 

e o segundo período ficou em 181,5%, e entre o segundo e o terceiro em 121,3%. Em média, 

então, os acórdãos dobraram de tamanho em apenas 10 anos; antes, haviam aumentado quase o 

triplo em 20 anos. Existe uma força motora que dirige os acórdãos para maior extensão e mais 

fragmentação atualmente. 

Em terceiro lugar, o desvio-padrão também aumentou, o que significa que a dispersão 

na quantidade de documentos e de páginas está maior. Em outras palavras, atualmente o STF 

publica acórdãos muito grandes e outros bem menores. Nesse sentido, o menor acórdão em 

quantidade de páginas na amostra é o RE 628.624/MG, em razão de seu sigilo de justiça (2 

documentos e 4 páginas). Seguem-se o RE 254.559/SP (5 documentos e 11 páginas) e o RE 

595.332/PR (7 documentos e 11 páginas). Deles somente o recurso proveniente de São Paulo 

não foi julgado com repercussão geral. De outra sorte, o maior acórdão em páginas é o RE 

760.931/DF (51 documentos e 355 páginas), seguindo-se o RE 574.706/PR (26 documentos e 

227 páginas) e o RE 888.815/RS (23 documentos e 197 páginas). Todos contaram com reper-

cussão geral. 
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Se a quantidade de páginas cresceu mais do que o dobro do que a quantidade de docu-

mentos, isso significa que o crescimento no número de páginas se deu porque alguns documen-

tos ficaram maiores. A Tabela 8 detalha os documentos com naturezas semelhantes (manifesta-

ções orais, votos com apartes e votos sem apartes) em relação à sua presença nos acórdãos e à 

sua quantidade de páginas. 

Tabela 8 - Comparação entre quantidade e média de páginas e documentos nos acórdãos (1978-1982; 2005-2009; 2015-

2019) 

 Período 
Total Geral 

Documentos 1978-1982 2005-2009 2015-2019 

Total de acórdãos 425 69 90 584 

Total de manifesta-

ções orais e debates 
32 83 356 471 

Média de manifesta-

ções orais e debates 

(desvio padrão) 

0,1 

(0,3) 

1,2 

(1,7) 

4,0 

(3,6) 

0,8 

(2,1) 

Crescimento - 1.100% 233,3% - 

Total de páginas de 

manifestações orais e 

debates 

55 281 902 1.238 

Média de páginas de 

manifestações orais e 

de debates 

(desvio padrão) 

0,1 

(0,6) 

4,1 

(6,6) 

10,0 

(12,2) 

2,1 

(6,4) 

Crescimento - 4.000% 143% - 

Total de votos com 

apartes 
49 113 168 330 

Média de votos com 

apartes 

(desvio padrão) 

0,1 

(0,4) 

1,6 

(1,9) 

1,9 

(1,9) 

0,6 

(1,3) 

Crescimento - 1.500% 18,75% - 

Total de páginas de 

votos com apartes 
175 466 652 1.293 

Média de páginas de 

votos com apartes 

0,4 

(2,0) 

6,8 

(10,2) 

7,2 

(10,1) 

2,2 

(6,3) 
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(desvio padrão) 

Crescimento - 1.600% 5,9% - 

Total de votos sem 

apartes, de relator e 

vista 

944 357 810 2.111 

Média de votos sem 

apartes, de relator e 

vista 

(desvio padrão) 

2,2 

(2,3) 

5,2 

(3,9) 

9,0 

(4,2) 

3,6 

(3,8) 

Crescimento - 136,4% 380% - 

Total de páginas de 

votos sem apartes, de 

relator e vista 

2.392 1.350 4.882 8.624 

Média de páginas de 

votos sem apartes, de 

relator e vista 

(desvio padrão) 

5,6 

(9,6) 

19,6 

(22,8) 

54,2 

(41,1) 

14,7 

(26,3) 

Crescimento - 250,0% 176,5% - 

Total Geral N = 425 N = 69 N = 90 N = 584 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os dados mostram um fenômeno de intensificação da juntada de documentos. No tocante 

às manifestações orais, os dados evidenciam que o crescimento exponencial não foi em virtude 

de maior quantidade de manifestações orais, mas da baixa presença desses documentos nos 

acórdãos de 1978 a 1982 – o crescimento foi grande porque a base sobre a qual cresceu era 

pequena. Comparando-se a manifestação dos votos escritos, percebe-se que o crescimento foi 

expressivo, mas bem menor. O registro de debates e outras manifestações orais passou a ser 

mais frequente. 

Mas será que esse acréscimo de tamanho e de presença dos debates e das manifestações 

orais mudaram as feições dos acórdãos do STF? O Gráfico 4 apresenta a distribuição dos acór-

dãos segundo a proporção que ocupam os documentos com manifestações de ministros em com-

paração com documentos sem manifestações – excluídos ementa e acórdão, relatório e extrato 
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de ata, que não se abrem para participação no Tribunal. Trata-se do conteúdo do acórdão que 

pode variar conforme as discussões em Plenário, o perfil de interrupções dos ministros, a inte-

ração no colegiado e essa sorte de interações. 

Gráfico 4 - Proporção de acórdãos na amostra, de acordo com a proporção de páginas dedicadas a documentos com 

participação oral de ministros (votos com apartes, manifestações ou debates) – excluídos espelho de ementa, relatório e 

extrato de ata 

 

Fonte: elaboração própria. 

O gráfico apresenta um cenário de diferenças entre o que era praticado entre 1978 e 1982 

e o que era praticado no segundo e no terceiro período. Chama a atenção que no primeiro período 

inexistia participação dos ministros para cerca de 90% dos acórdãos. Esse cenário pode ser re-

sultado de diversos fatores: a) dificuldades no exercício do serviço de taquigrafia – falta de 

registro; b) uma norma informal de contenção em Plenário; c) uma rotina de trabalho que levava 

para o Conselho administrativo as discussões mais polêmicas; d) uma rotina de trabalho em que 

cada ministro delegava ao relator a solução do caso; e) o caráter menos polêmico – e, por isso, 

menos apto a gerar discussões – de muitos desses recursos extraordinários julgados num período 

em que não existia o Superior Tribunal de Justiça e o STF também uniformizava a aplicação da 

lei federal; f) o surgimento da TV Justiça e da transmissão ao vivo dos julgamentos; dentre 

outros. Todos esses fatores podem, inclusive, ter se conjugado e intensificado o efeito. 

O diagnóstico relevante, e que será retomado na próxima seção, é que a estrutura dos 

acórdãos se alterou nos últimos 20 anos sem que tenha concorrido para isso nenhuma alteração 
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relevante das normas formais. Nosso argumento é que essas sutis mudanças são possíveis por 

uma combinação de dois fatores: de um lado, o processo de redação confere centralidade à ses-

são de julgamento e, com mais debates, uma nova dinâmica do Plenário transparece nos acór-

dãos; de outro, os avanços tecnológicos permitiram maior precisão no registro das discussões e, 

associado ao valor da publicidade – reforçado pela Constituição de 1988 –, isso levou a acórdãos 

mais transparentes a respeito do processo decisório. Outros fatores não podem ser descartados, 

como a transmissão das sessões e a restrição dos recursos extraordinários à matéria constituci-

onal, especialmente depois da repercussão geral. Contudo, eles não tocam direta e especifica-

mente o processo de redação e apresentação de acórdãos. 

 Sobre a juntada de votos ao acórdão, vale testar ainda uma afirmação: ministros novatos 

precisam estar mais preparados para o julgamento e por isso tendem a anexar mais votos escri-

tos, já que serão os primeiros a votar depois do relator. Nas palavras do Min. Marco Aurélio, é 

uma posição de “bucha de canhão”. O ministro novato deve se preparar para abrir divergência, 

situação na qual deve juntar voto ao acórdão. Já os ministros mais antigos têm a possibilidade 

de simplesmente aderir à maioria formada, evitando expor sua divergência quando não houver 

perspectiva de convencer os colegas.175 

A Tabela 9 apresenta dados que testam a hipótese. Para cada autor do documento foi 

atribuído um número de 1 a 11 de acordo com a sua antiguidade na composição do STF na data 

daquele documento. É importante frisar que não se trata da posição que ele efetivamente ocu-

pava na sessão de julgamento – por exemplo, se algum ministro mais novo se ausentou na ses-

são, na prática a sua posição seria uma a menos. Também é relevante explicar que a atribuição 

das posições foi feita do mais novo (1) para o mais antigo (10) e que se atribuiu ao Presidente a 

posição 11 independentemente de sua antiguidade, por ser o último a votar. No caso de vacância 

de uma cadeira, então, a posição do Presidente era menor que 11. 

                                                 

175 Cf. MOREIRA, 2005, p. 84. 
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Tabela 9 - Quantidade e proporção de votos (com apartes, sem apartes e votos-vista) juntados ao acórdão, excluídos os 

primeiros votos do relator 

 Período 

Total Geral Posição 
(1 = mais novo; 11 = 

Presidente) 
1978-1982 2005-2009 2015-2019* 

1 38 (7%) 51 (13%) 123 (14%) 212 (11%) 

2 53 (9%) 50 (12%) 101 (11%) 204 (11%) 

3 59 (10%) 29 (7%) 83 (9%) 171 (9%) 

4 55 (10%) 30 (7%) 81 (9%) 166 (9%) 

5 65 (11%) 34 (8%) 73 (8%) 172 (9%) 

6 65 (11%) 39 (10%) 59 (7%) 163 (9%) 

7 35 (6%) 40 (10%) 96 (11%) 171 (9%) 

8 72 (13%) 26 (6%) 58 (7%) 156 (8%) 

9 56 (10%) 43 (11%) 77 (9%) 176 (9%) 

10 44 (8%) 33 (8%) 57 (6%) 134 (7%) 

11 26 (5%) 26 (6%) 82 (9%) 134 (7%) 

Total Geral 
N = 568 

(100%) 

N = 401 

(100%) 

N= 890 

(100%) 

N = 1859 

(100%) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os resultados devem ser examinados com algumas ressalvas. Não procedemos a algu-

mas tarefas que tratariam uma série de variáveis que podem influenciar as conclusões, como, 

por exemplo: a) desagregar os dados por período, para que contemplar os efeitos de vacâncias 

e mudanças na ordem; b) desagregar os dados por ministro, com vistas a neutralizar os efeitos 

que diferentes perfis de magistrado podem ter para os resultados específicos de uma posição; c) 

identificar, especialmente para o período de 1978 a 1982, os casos em que regimentalmente a 

Presidência não tinha voto; d) o tempo durante o qual cada ministro ficou na posição; e e) iden-

tificar se o voto é divergente ou convergente com o Relator. 
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De qualquer forma, esses primeiros resultados levam a algumas observações relevantes. 

Em primeiro lugar, no cômputo geral (“total geral”) há uma diminuição no número de votos 

anexados conforme a senioridade avança. Esse efeito está de acordo com a percepção de que os 

ministros mais novos tendem a juntar voto escrito, enquanto os ministros mais antigos votam 

de improviso ou, muitas vezes, proferem votos não fundamentados.176 Em segundo lugar, uma 

hipótese muito forte é de que os dados podem variar de acordo com os ministros que ocupam 

essa posição. Os documentos de 2015 a 2019 exemplificam essa possibilidade. Três informações 

chamam a atenção.  

Primeiro, a grande proporção de votos anexados por ministros novatos (posições 1 e 2). 

No período da pesquisa, as duas posições foram ocupadas pelos Ministros Teori Zavascki, Ro-

berto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Uma prática comum pelo menos aos Mi-

nistros Roberto Barroso e Edson Fachin é fazer uma antecipação de voto oralmente em Plenário, 

sintetizando seus votos, e, em seguida, juntar os votos escritos. Ao contrário do Min. Alexandre 

de Moraes, que cancela a transcrição da leitura de voto e só anexa essa antecipação se houver 

debate, os dois solicitam que todas as participações orais sejam deixadas no acórdão. Em con-

sequência, há uma grande quantidade de votos em duplicidade, uma vez que contamos ambos 

como votos para fins da pesquisa – essa escolha é imprescindível, visto que por vezes ministros 

afirmam que juntarão declaração de voto, mas não o fazem. 

Segundo, um pico de votos (11%) na posição 7 e outro (9%) na posição 7. Durante a 

pesquisa, essas posições foram ocupadas respectivamente pelos Ministros Gilmar Mendes e Ri-

cardo Lewandowski e pela Min. Cármen Lúcia (posição 7) e pelos Ministros Celso de Mello e 

Marco Aurélio (posição 9). Na primeira hipótese, os responsáveis por essa grande quantidade 

de votos foram os dois últimos – o Min. Ricardo Lewandowski anexou 53 votos, enquanto a 

Min. Cármen Lúcia juntou 36 opiniões no período. Na segunda hipótese, o Min. Marco Aurélio 

                                                 

176 Percepção compartilhada pelos funcionários da Seção de Transcrição que acompanham essa atividade diaria-

mente e por meio de relatórios estatísticos de produtividade: “É, a medida que as cadeiras vão, os ministros mais 

velhos, a quantidade de documentos vai diminuindo, assim. Como a gente não tem esse acompanhamento anterior 

a 2016, eu não sei dizer, por exemplo, se os ministros de antigamente, se os ministros, por exemplo, o ministro 

Lewandowski, quando ele era um ministro novo, ele falava mais, né. Mas, por exemplo, o ministro Toffoli é muito 

curioso, porque o ministro Toffoli ele vem falando menos ao longo dos anos”. Visita realizada em 25 de setembro 

de 2018. 



 184 

 

juntou 69 votos como segundo ministro mais antigo da Casa. Trata-se de um juiz notoriamente 

conhecido por se posicionar em Plenário a despeito de ser vencido, como ele mesmo admite na 

entrevista ao História Oral do STF. 

A terceira observação é justamente o pico de votos (9%) na posição de Presidente, que 

foi ocupada exclusivamente pelos dois Ministros nos julgamentos que compuseram a amostra – 

nela, a Min. Cármen Lúcia juntou 55 votos, enquanto o Min. Ricardo Lewandowski anexou 27 

opiniões. A respeito da Min. Cármen Lúcia, observa-se que ela tem a mesma prática dos Minis-

tros Edson Fachin e Roberto Barroso de anunciar um voto e juntar posição escrita, mantendo 

ambos no acórdão. 

Os resultados apresentados nesta seção são apenas uma mostra do que a análise docu-

mental pode fazer para o aumento da compreensão do processo de redação e composição de 

acórdãos no STF. As hipóteses e os possíveis caminhos de resposta apresentados anteriormente 

demonstram, de um lado, uma diferença de perfil entre o que o Supremo era entre 1978 e 1982 

e o que é hoje – e mesmo entre o que é hoje e o que era há 10 anos. De outro, enfatizam como 

a postura dos magistrados em Plenário e suas práticas e rotinas (por exemplo, antecipação de 

voto) pode repercutir diretamente na quantidade de documentos e de páginas das decisões, mo-

tivo da crítica das “onze ilhas”. 

3.2 Um sentido para a prática: a subordinação da redação às fases anteriores do pro-

cesso decisório 

Até aqui o capítulo apresentou um cenário que atenua a visão comumente difundida de 

que o processo decisório do Tribunal se mantém o mesmo há décadas. Ao contrário, no caso da 

elaboração de acórdãos, ela mostra que o modo de funcionamento do órgão também é visto 

como uma das possíveis causas da crise do Supremo, tornando-se objeto constante de aprimo-

ramentos. Essas mudanças não são realizadas somente com o intuito de aliviar a carga de traba-

lho dos ministros, mas também com o objetivo de tornar a Corte funcional e capaz de responder 

às expectativas da sociedade. 
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Em continuação ao exercício de reconstruir historicamente a prática, nesta seção procu-

ramos atribuir um sentido para a trajetória das instituições formais e informais que configuram 

a redação dos acórdãos e sua estrutura. Em outras palavras, atribuímos uma intencionalidade 

para o desenvolvimento das normas e rotinas tendo em vista os fatos históricos. Ao final da 

seção, concluímos que o STF agiu para tornar o momento de redação dos acórdãos uma etapa 

burocrática no processo constitucional subordinada à fase decisória e, em alguns casos, à fase 

pré-decisória. Supressão de deslocamentos processuais, redução e delegação de trabalho dos 

ministros, fixação de prazos, todos esses fatores dão a tônica dessa tendência. 

3.2.1 Continuidades e mudanças no modelo de elaboração e apresentação dos acórdãos 

É possível identificar continuidades e rupturas nessa história e no próprio estilo formal 

dos acórdãos. A explicitação dos votos vencedores e vencidos é um desses aspectos sobre os 

quais se instaurou um consenso dificilmente questionado. Como visto, a exigência de publica-

ção dos votos contrários e das razões do dissenso remonta a antes da criação do Supremo e foi 

reproduzida durante a sua existência. É perceptível nas obras sobre o Tribunal que os juristas 

brasileiros e os próprios ministros valorizam a possibilidade de manifestação individual 

(SILVA, 2016a). Vejam-se, por exemplo, as páginas que Rodrigues (1991c) ou Costa (2006) 

dedicam à doutrina do habeas corpus e ao relevante papel que tanto o Min. Pedro Lessa quanto 

o Min. Enéas Galvão desempenharam para a sua afirmação, ainda que com votos vencidos. 

Vale notar que a grande mudança no modelo de redação e apresentação de acórdãos 

ocorreu de maneira exógena, por interferência direta do Poder Executivo, mas contou com o 

apoio dos ministros do STF. A ruptura decorreu de uma conjunção de fatores, na maioria exter-

nos ao Tribunal: a) uma nova coalizão chegou ao poder (Revolução de 1930) e com ela não 

apenas um novo grupo de pessoas, mas novas ideias sobre eficiência, intervenção estatal e re-

forma administrativa (COSTA, EMÍLIA VIOTTI DA, 2006, p. 67–73); b) em pouco tempo, 

esse novo governo não foi somente capaz de intervir nas competências e na estrutura do Su-

premo, mas também renovar grande parte de seu quadro de ministros; c) o novo Governo adotou 

o diagnóstico e soluções que enfocavam o modo de trabalho da Corte, com apoio especialmente 
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de Levi Fernandes Carneiro, Consultor Geral da República, que desde os anos 1910 sugeria a 

adoção da taquigrafia; d) os ministros desejavam reduzir sua carga de trabalho, e o esforço de 

redigir os acórdãos de próprio punho era considerado penoso e dispensável – mais importante 

do que isso, a adoção cada vez maior da datilografia, sem o correspondente quadro de funcio-

nários, tornaria ainda mais necessária uma segunda fase de redação; e) o Tribunal estava enfren-

tando um aumento no número de recursos e ações originárias sem conseguir gerenciá-lo efeti-

vamente. 

No entanto, mesmo após a consolidação do serviço de taquigrafia no Tribunal na década 

de 1930, por meio da sua incorporação à Secretaria, e sua manutenção até hoje, encontram-se 

mudanças mais ou menos sutis na estrutura e na composição das decisões. Em primeiro lugar, 

vale registrar a experiência com a definição do que seria juntado ao acórdão. Essa pode parecer 

uma questão menor ou de fácil solução, afinal não parece restar dúvidas sobre o que significa o 

registro do relatório, das discussões e dos votos proferidos na sessão. Contudo, o problema de 

demora na publicação de acórdãos atribuído a essa interpretação ampliada das normas regimen-

tais levou a uma mudança, primeiro na prática, depois no regimento, para que fossem transcritos 

apenas os “votos fundamentados”. Mesmo hoje ainda é possível verificar que os Gabinetes têm 

diferentes instruções sobre o que vai do julgamento para o acórdão. 

A definição do que será juntado, então, está sujeita a interpretações e mudanças que 

impactam diretamente a estrutura e a composição dos documentos. Em termos de organização, 

isso implica, por exemplo, em haver mais ou menos votos no acórdão. Em relação às partes que 

o compõem, impacta a apresentação ou não dos debates havidos ao longo do julgamento ou dos 

apartes feitos durante a manifestação do colega. Em termos de tamanho, isso significa um acór-

dão com mais ou menos páginas, ainda que as manifestações ocupem duas ou três linhas.  

A composição, por sua vez, tem consequências diretas para a própria interpretação da 

decisão. Exemplificando, se os votos não juntados no acórdão, mas registrados no extrato de ata 

são considerados “não fundamentados”, como interpretar a fundamentação de uma decisão com-

posta apenas pelo voto do relator? Pode-se afirmar que os demais ministros concordaram com 

todas as razões expostas pelo voto condutor nessa hipótese? E quando a corrente vencedora é 

composta por votos fundamentados e não fundamentados? A depender da posição adotada, a 
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ratio decidendi da decisão será uma ou outra, de acordo com a resposta dada ao problema de 

demarcação das razões coletivas do julgado (vide seção 2.2.2).     

Mas é em termos de economia processual que essas interpretações geraram seu maior 

impacto. Como visto, as mudanças regimentais e na prática sobre definição do que estaria no 

acórdão procuraram reduzir a quantidade de deslocamentos processuais e pontos de gargalo para 

publicação das decisões. No STF, saber o que estará no acórdão tem impacto direto no caminho 

que o processo terá que percorrer para terminar. A história contada por esta seção da tese revela 

uma constante tentativa de otimização do trabalho para acelerar esse processo, o que será ex-

plorado também no próximo capítulo. 

Em segundo lugar, nota-se um aperfeiçoamento na forma como as informações são apre-

sentadas nos documentos. Um primeiro impacto diz respeito à própria mudança na produção 

dos documentos, da versão manuscrita para a versão datilografada. Não se pode ignorar a me-

lhora em termos de legibilidade e uniformidade que essa transformação pode acarretar – e ge-

ralmente acarretou. Não só o entendimento dos acórdãos deixou de depender da compreensão 

do que os ministros haviam escrito (grafia), mas também se tornou possível padronizar tipogra-

fia, formatação e paginação dos documentos, ainda que esse potencial não seja totalmente apro-

veitado em razão dos estilos individuais de cada ministro. A mudança também gerou conse-

quências para o tempo dedicado à elaboração das decisões, não apenas permitindo que um 

mesmo documento fosse revisado simultaneamente por diferentes ministros, no caso de apartes, 

por exemplo, como também possibilitando a prática de reproduzir ipsis litteris partes de votos 

proferidos anteriormente (ou até votos inteiros) (MAGRO, 2016). O Min. Cezar Peluso, por 

exemplo, reconheceu que seu Gabinete utilizava modelos para casos “iguaizinhos” (FONTAI-

NHA; SILVA; ALMEIDA, 2015, p. 123). 

Um segundo incremento diz respeito ao que é apresentado na decisão. Se antes os acór-

dãos não continham sequer cabeçalho com as informações processuais, as ementas eram acres-

centadas no momento da publicação e o extrato de ata ficava registrado em um livro próprio, 

com o tempo percebe-se um trabalho de integração das informações num único documento. 

Chega-se a 2019 com um documento que apresenta, logo na página inicial, dados relevantes 

como: (i) número e data do Diário de Justiça eletrônico no qual foi publicado; (ii) nome e nú-

mero da ação; (iii) órgão julgador; (iv) data de julgamento; (v) nome das partes, amici curiae e 
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relator (inclusive relator para acórdão); (vi) ementa do julgado; (vii) acórdão com a decisão 

tomada pelos ministros. Tudo isso inserido eletrônica e automaticamente. O acórdão ainda apre-

senta o relatório e uma série de outros textos, como votos escritos, votos orais, debates, mani-

festações individuais etc., além de registrar os apartes e seus cancelamentos. Finalmente, o ex-

trato da ata, que aparece como marco do fim de cada sessão de julgamento, contém informações 

como (i) quantidade e identidade dos ministros presentes; (ii) quantidade e identidade dos mi-

nistros ausentes; (iii) histórico das sessões, do período entre elas e dos respectivos resultados; 

(iv) informações sobre pedido de vista, dentre outras. O aumento na disponibilidade de infor-

mações dispensa a consulta a diferentes fontes ou aos autos processuais para que se saiba o que 

aconteceu no julgamento. 

Em terceiro lugar, é visível que os acórdãos ganharam um caráter narrativo após a re-

forma de 1931. Como explica Rodriguez (2013, p. 63), eles se tornaram uma grande ata, regis-

trando o que aconteceu durante a(s) sessão(ões) de julgamento. Ao contrário do que acontece 

em outros Tribunais, como a Suprema Corte americana ou o Tribunal Constitucional alemão, o 

fio condutor que organiza e estrutura o agregado de documentos é a sequência de eventos ocor-

ridos em lugar e tempo determinados. Se nos exemplos americano e europeu o acórdão é estru-

turado conforme a lógica da fundamentação – opinião do Tribunal, votos concorrentes e votos 

divergentes –, no caso brasileiro ele é organizado de maneira a mostrar ao leitor o que ocorreu 

antes, o que veio depois e como tudo terminou.   

Um efeito colateral dessa estrutura narrativa, que se afasta de um fio condutor baseado 

na lógica de argumentação, é que os documentos incorporam características da fase decisória, 

refletindo vícios, virtudes e idiossincrasias das sessões de julgamento. De certo modo, isso já 

estava na mente de quem defendia a adoção da taquigrafia, ainda na década de 1930. Carneiro 

(1953, p. 339) argumentou que a adoção do registro taquigráfico conferiria “maior plasticidade” 

aos debates, não apenas porque os ministros ficariam livres de suas anotações, mas porque os 

debates ficariam registrados nos acórdãos. Em consequência, com mais trocas entre ministros e 

advogados, haveria melhores julgamentos. 

O que se verifica, no entanto, é que os acórdãos podem espelhar tanto a qualidade quanto 

a falta de qualidade dos debates. Mais do que isso, eles reproduzem a própria dinâmica de jul-

gamento imposta nas sessões de julgamento. Por conta disso, é possível identificar mudanças 



 189 

 

na organização dos acórdãos que não refletem qualquer alteração regimental, mas diferenças na 

condução das sessões. Por vezes, os ministros podem combinar de não apartear ou debater o 

processo no Tribunal, como relata o Min. Sepúlveda Pertence a respeito do caso Collor (FON-

TAINHA; SILVA; NUÑEZ, 2015, p. 110). Nesta hipótese, o documento final poderá refletir os 

acordos feitos, não apresentando apartes.  

A comparação dos acórdãos do Supremo entre 1978 e 1982, 2005 e 2009 e 2015 e 2019 

corrobora o argumento. A maior quantidade de votos escritos e a menor quantidade de manifes-

tações orais (não apenas apartes, mas debates) corrobora comentários de ministros no sentido 

de que a condução dos trabalhos no Plenário era diferente entre os períodos. Os acórdãos tam-

bém variam conforme os perfis dos julgadores. Há ministros que se notabilizam por serem mais 

participativos nos debates, o que aumenta as chances de debates transcritos nos documentos – 

apenas aumentam, porque podem incidir outros fatores que inibem a juntada desses textos no 

acórdão, como falha na taquigrafia ou até mesmo orientação do Gabinete.177 Outros ministros 

são conhecidos pelo comedimento e pelo baixo nível de participação nos debates, o que reduz a 

quantidade de apartes e debates nos documentos.178 

Essa dinâmica também se manifesta na presença ou não de votos. Como apontado por 

V. Silva (2013, p. 577) a possibilidade de juntar votos ao acórdão não significa que os ministros 

vão efetivamente juntá-los. Muitos fatores contribuem para que os acórdãos contenham mais ou 

menos votos, como a complexidade do caso, a vontade dos ministros de juntar votos escritos e, 

ainda, a quantidade de votos vogais proferidos durante a sessão de julgamento. O último fator 

relaciona diretamente a composição do documento final com o que acontece nas sessões de 

julgamento, em virtude da juntada das transcrições de áudio. Quanto mais debates e votos vogais 

numa sessão, maior a quantidade de manifestações juntadas ao acórdão. 

A configuração institucional, que proporciona um acórdão que reflete com proximidade 

o que aconteceu na fase decisória, faz o documento depender mais da postura dos juízes do que 

                                                 

177 Para comentários sobre ministros que tinham o perfil mais ativo, cf. REIS, 1968, p. 27 (sobre o ardor do Min. 

Luiz Gallotti). 
178 Para comentários sobre ministros que tinham o perfil mais comedido, cf. BALEEIRO, 1975, p. 17 (testemu-

nhando que o Min. Oswaldo Trigueiro “expõe no mínimo de palavras”); CARVALHO, 2010a, p. 37 (relatando 

percepção de acanhamento da Min. Ellen Gracie). 
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outros modelos, nos quais o texto é escrito posteriormente e permite uma nova rodada acomo-

dações entre os membros da Corte. Ganham relevo normas formais e informais de consenso, 

sejam para evitar votos concorrentes, sejam para evitar votos divergentes. 

No primeiro caso (evitar votos concorrentes), os ministros podem escolher juntar ou não 

um voto que siga na mesma linha de argumentação do voto do relator (ou do primeiro ministro 

a divergir). A questão é: o que faz um julgador se manifestar na sessão e posteriormente manter 

a concorrência no acórdão? O problema não é simples porque os ministros podem se posicionar 

nos debates e juntar um voto escrito. O Min. Ilmar Galvão, por exemplo, ressalta que durante 

seu período no Tribunal, os colegas optavam simplesmente por declarar que juntariam voto es-

crito e concordavam com o relator na sessão (FONTAINHA; ALMEIDA, 2016, p. 69–70).179 

A escolha por manifestar apenas o “de acordo” é um ponto positivo ressaltado por alguns mem-

bros.180 Já a prática de declarar voto mesmo quando se segue o relator é vista como uma conse-

quência do televisionamento das sessões (VALE, 2015, p. 234). Mas o que leva um ministro a 

antecipar seu voto e juntar tanto a manifestação oral quanto o voto escrito ao acórdão? Como 

visto, existem posturas diferentes sobre isso, como o contraste entre o Min. Alexandre de Mo-

raes, que cancela a manifestação oral, e os Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e 

Cármen Lúcia, que juntam ambas. 

Uma prática que, em tese, impactava diretamente os acórdãos do Supremo eram as reu-

niões do Conselho. Tratava-se de uma prática comum para os ministros no período do regime 

militar, e mesmo antes, consistente na utilização das reuniões administrativas reservadas para 

discutir teses e possíveis problemas para o julgamento de alguns casos.181 Nas palavras de um 

                                                 

179 Nas palavras do Min. Ilmar Galvão: “Além de ler o voto, é ler para a Nação inteira. E isso tem acarretado o quê? 

Uma demora excessiva. Porque, antigamente, o ministro dizia: ‘Senhor presidente, eu estou de acordo com o rela-

tor. Tenho o voto escrito, estou entregando aqui meu voto, a fundamentação é mais ou menos a mesma’, e pronto. 

Eu nunca vi uma extradição durar mais de uma hora e meia, no Supremo, uma extradição, e nós tivemos uma 

extradição aí que durou três tardes. E no final ainda ficou enrolada” (FONTAINHA; ALMEIDA, 2016, p. 69–70). 
180 Cf. Min. Francisco Rezek (FONTAINHA; QUEIROZ, 2016, p. 93); Min. Dias Toffoli (FONTAINHA et al., 

2017, p. 124–125); Min. Marco Aurélio sobre Min. Moreira Alves (CANTISANO; PEREIRA; MOHALLEM, 

2017, p. 62–63) 
181 Sobre a prática do conselho, cf. VALE, 2015, p. 228–229; FONTAINHA; QUEIROZ; SATO, 2015, p. 64–65 

(depoimento do Min. Rafael Mayer); FONTAINHA; SATO, 2015, p. 49 (depoimento do Min. Aldir Passarinho); 

FONTAINHA; PAULA; ALMEIDA, 2016, p. 84 (depoimento do Min. Moreira Alves); FONTAINHA; PAULA; 

NUÑEZ, 2015, p. 136–137 (depoimento do Min. Carlos Velloso); FONTAINHA; QUEIROZ, 2016, p. 99–100 

(depoimento do Min. Francisco Rezek). 
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deles: “Você tinha casos nos quais era conveniente tomar uma decisão por uma maioria verda-

deiramente substancial. Esses eram casos para uma sessão de conselho. Precisamente para co-

nhecer os diferentes pontos de vista, para não ter uma decisão com muito dissenso e não haver 

debates desnecessários durante a sessão” (SILVA, 2017a, p. 234). É de se esperar, então, que a 

prática de reuniões prévias altere o perfil dos acórdãos, reduzindo a quantidade de apartes, de-

bates e até de votos juntados – os resultados da pesquisa documental inicialmente sinalizam para 

essa realidade, mas seria necessário desenvolvê-la para identificar casos mais sensíveis e dife-

renciar períodos que contavam e que não contavam com reuniões de Conselho com a mesma 

composição de ministros – por exemplo, antes e depois da Constituição de 1988. 

No segundo caso (evitar votos divergentes), os ministros podem escolher juntar ou não 

um voto que siga em linha contrária ao voto do relator (ou do primeiro ministro a divergir). A 

questão é: o que faz um julgador se manifestar na sessão e posteriormente juntar a divergência 

ao acórdão? Preocupado em responder a essa pergunta, V. Silva (2016a, p. 211–212) obteve 

diferentes respostas dos ministros, desde a acusação de que a falta de conhecimento da posição 

dos demais aumenta a chance de divergência até a influência da ampla publicidade dada aos 

julgamentos. Explorando as taxas de dissenso no Tribunal, Mariano Silva (2018, p. 45) aponta 

que a prática de acompanhar a maioria com ressalva do ponto de vista pessoal, que muitos ado-

tam no Tribunal, é um fator que reduz a divergência. 

Também ganham destaque normas formais e informais de consenso que vigoram no co-

legiado. Essas regras constrangem os julgadores a não manifestar discordância em relação ao 

resultado ou aos fundamentos de uma decisão em algumas circunstâncias. Nessas situações, 

outras razões se sobrepõem à expressão de uma visão divergente, como os desejos de manter a 

imagem de união no colegiado, de evitar que esse posicionamento torne a decisão mais confusa 

ou a vontade de evitar o trabalho de escrever um voto. No caso da Suprema Corte americana, 

por exemplo, estudos mostram uma história de dissolução de uma norma informal de consenso 

por meio do aumento significativo na quantidade de votos separados anexados à opinião da 

Corte (EPSTEIN; SEGAL; SPAETH, 2001; “From Consensus to Collegiality”, 2010; HEN-

DERSON, 2007; POST, 2000). No Supremo Tribunal Federal, em razão do registro das sessões, 

essas normas teriam que incidir tanto no momento de discussão em Plenário ou nas Turmas 

(fase decisória), impedindo a manifestação oral do dissenso, quanto no momento de redação da 
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decisão escrita (fase pós-decisória), impedindo a juntada das transcrições e dos votos escritos 

ao acórdão.  

Ainda a respeito da quantidade de votos nos acórdãos, chama a atenção a percepção dos 

ministros de que se fala mais no Tribunal atualmente.  

Ela costuma relacionar, em primeiro lugar, a prática ao televisionamento ao vivo dos 

julgamentos, que teria levado a uma maior quantidade de manifestações.182 Este é um ponto que 

precisa ser elucidado em relação ao debate que existe na literatura. A rigor, seria possível que 

as discussões transmitidas se traduzissem em uma opinião da Corte sem manifestações laterais. 

Numa tentativa de comparação, é o que acontecia no Supremo Tribunal Federal antes de 1931: 

as sessões, que eram públicas, podiam atrair grande público e repórteres, e eles poderiam assistir 

a debates que sequer ficavam registrados nos acórdãos posteriormente. As discussões geral-

mente ultrapassavam as paredes do Tribunal e continuavam nas gazetas e nos jornais do Rio de 

Janeiro na época. 

No modelo atualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal, uma relação entre a TV 

Justiça e a composição dos acórdãos será estabelecida em duas hipóteses. Primeiro, se o televi-

sionamento estimular a prática de elaboração de votos escritos previamente à sessão de julga-

mento, como uma forma de elaboração de roteiro a ser seguido na frente das câmeras. O custo 

para que esse voto escrito seja juntado posteriormente ao acórdão é quase nulo. Segundo, se o 

televisionamento estimular os ministros a proferirem votos vogais ou manifestações durante a 

sessão, que, em razão da existência de um serviço de transcrição do áudio, facilmente poderão 

ser juntados no acórdão. Nessa hipótese, pode haver um estímulo para que os magistrados apre-

sentem suas opiniões ainda que sejam iguais às dos votos anteriores, ou pode haver um estímulo 

para que os ministros desrespeitem ou abandonem uma norma de consenso e manifestem sua 

discordância, mesmo que lateral, em relação aos votos proferidos pelos colegas.183 

                                                 

182 Cf. VALE, 2015, p. 275 (apresentando depoimento de ministro que atribui ao televisionamento a maior quanti-

dade de declarações de voto); FONTAINHA et al., 2015, p. 256 (opinião do Min. Nelson Jobim de que a TV Justiça 

aumentou o tamanho dos julgados);  
183 Essa é uma hipótese aventada por Silva e Mendes (2009): “Saber se a discussão entre os Ministros Gilmar 

Mendes e Joaquim Barbosa fere a imagem do tribunal não é tão relevante quanto o sintoma que esse episódio pode 

representar: alguns ministros começam a aproveitar o ‘momentum’ televisivo para dirigir-se exclusivamente ao 
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O advento da TV Justiça, então, poderia mudar o perfil dos acórdãos do Supremo Tri-

bunal Federal. No entanto a relação não é direta. O televisionamento tem o potencial de aumen-

tar a quantidade de votos vogais, mas o ministro deve querer se dirigir ao público que assiste à 

sessão e deve querer manter essa manifestação no acórdão para o público que lê o documento 

depois da publicação. Em outras palavras, seria possível falar por longos minutos na sessão e 

simplesmente descartar essa manifestação no acórdão escrito – o julgador falaria com o público 

pela transmissão, mas não pelo documento. Afirmar que a TV Justiça impacta os acórdãos, nesse 

sentido, passa por entender por que os ministros mantêm as manifestações nos acórdãos. Uma 

hipótese exemplificativa seria para que o público possa resgatar sua manifestação posterior-

mente. O serviço de transcrição reduz o custo de trabalho para os ministros, mas não elimina a 

necessidade de uma decisão sobre a juntada ou não desse documento no acórdão.  

Uma opinião interesse para o argumento desta tese é a do Min. Nelson Jobim. Para ele, 

um integrante do Tribunal sem uma biografia consolidada tende a “fazer uma conversa com-

prida, mesmo que esteja de acordo”, porque “está pensando de que quando for publicado o 

acórdão vai estar lá o voto dele” (FONTAINHA et al., 2015, p. 254). A proposta chama a aten-

ção por mostrar que a relação entre sessão de julgamento e acórdão tem dois sentidos – da 

mesma forma que o acórdão refletirá maior quantidade de debates na sessão, a sessão pode ter 

mais manifestações para que fiquem registradas em texto escrito. Essa é uma peculiaridade do 

modelo brasileiro que não ocorre em modelos com sessão reservada com uma fase de redação 

posterior, nos quais não há uma relação direta entre os debates e o documento final. 

A composição dos acórdãos depende, então, de um lado, do que os ministros falam nos 

julgamentos, e, de outro, do que os funcionários da Seção responsável pela transcrição e dos 

Gabinetes, inclusive ministros, entendem por “votos fundamentados”. O primeiro fator se liga 

diretamente às práticas deliberativas do Tribunal quando se reúne em sessão e do perfil dos 

ministros que o compõem – se sentem mais ou menos necessidade de acrescentar observações 

aos votos anteriores, por exemplo. Pode-se dizer que não há muitos desestímulos a que expres-

sem sua opinião, uma vez que há um funcionário registrando esse voto.184 O segundo fator se 

                                                 

público externo, em vez de interagir entre si, no melhor espírito de uma deliberação colegiada. Tornam-se celebri-

dades, o que é perigoso”. 
184 Nessa linha, cf. SILVA, 2016a, p. 220. 
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liga diretamente ao que se entende por “fundamentação” de um voto e ao que os ministros de-

sejam que fique registrado no documento final. Nessa linha, seria possível questionar, por exem-

plo, por que uma simples manifestação elogiosa ao advogado ou à advogada da causa deve 

constar no acórdão e até que ponto isso se enquadraria na ideia de “voto fundamentado” presente 

nos Regimentos de 1970 e 1980.  

Assim, embora se verifique uma continuidade no processo de elaboração e no estilo for-

mal dos acórdãos do STF, também se encontram mudanças. Elas não ocorreram apenas em 

virtude de choques externos ou alterações regimentais, mas também em razão de mudanças na 

prática de redação e composição dos acórdãos e na própria dinâmica de julgamento no Tribunal. 

Um ministro que viajasse no tempo de 1940 a 2019 encontraria semelhanças e diferenças. Ele 

reconheceria a existência de alguém registrando as falas dos ministros durante as sessões, a 

necessidade de que essas transcrições fossem revisadas pelos Gabinetes para a juntada final no 

acórdão e as linhas gerais do documento produzido. Contudo, poderia se espantar com a quan-

tidade de votos, debates e apartes juntados, com o ostensivo uso da tecnologia no processo de 

redação e com a integração de outros elementos ao acórdão, como ementa e extrato de ata.  

O argumento da inércia resiste, embora bastante atenuado, ao primeiro questionamento 

formulado nessa tese. Existe uma continuidade da prática, apesar das mudanças. O ministro de 

1940 ainda compreenderia o procedimento de redação dos acórdãos e a estrutura das decisões 

em 2019. Não conseguimos encontrar uma ruptura depois de 1931, embora tenha havido mo-

mentos de inflexão. No entanto, a reconstrução histórica da prática pavimentou o caminho para 

o segundo teste do argumento: seria possível conferir algum sentido para como o STF constrói 

seus acórdãos para além da simples tradição? Acreditamos que sim, como procuraremos de-

monstrar a seguir.  
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3.2.2 A subsidiariedade do momento de redação dos acórdãos em relação às demais fases 

decisórias 

A divisão das etapas do processo decisório, embora seja útil para examiná-lo, pode levar 

a um viés de análise em razão da sua própria estrutura. Ela apresenta o processo como composto 

por três momentos que, ainda que se permeiem na realidade, possuem a mesma estatura e rele-

vância para o funcionamento dos tribunais constitucionais. Eles podem ser vistos de maneira 

independente porque cada um deles desempenha um papel no processo: a fase pré-decisória é o 

momento no qual os magistrados colhem informações, interagem com as partes e com interlo-

cutores externos ao processo, dialogam com assessores nos Gabinetes e até elaboram seus votos; 

a fase decisória é o momento no qual o colegiado se reúne e decide conjuntamente, trocando 

argumentos entre si, apresentando seus votos uns para os outros e colhendo o resultado final; a 

fase pós-decisória é o momento no qual os ministros decidem como apresentar o resultado e os 

seus fundamentos para o público e finalizam a redação dos votos escritos (ou da opinião da 

Corte). Também é a fase na qual o Tribunal publica o acórdão e na qual acontece toda a interação 

posterior à decisão com a audiência externa e as partes. 

Exposta assim, a divisão leva à percepção de que as fases apresentam momentos igual-

mente importantes de decisão. Aplicado ao processo de redação de acórdãos no STF, essa noção 

conduz facilmente à perplexidade que toma conta da literatura brasileira, porque não se entende 

como o Tribunal é incapaz de falhar em todos os momentos. Na fase pós-decisória, essa falha 

corresponde à incapacidade dos ministros de redigirem uma decisão com uma ratio decidendi 

coletiva, de fazerem referência aos votos uns dos outros e de exporem com clareza qual é a 

orientação para as condutas futuras. Diante disso, é compreensível que a tradição e a inércia 

sejam apontadas como motivos que levam a redação dos acórdãos (em ambos os sentidos, como 

ação e como produto) a ser defeituosa. 

Embora a divisão seja mais didática do que real, a imagem que ela transmite ressalta a 

independência dos momentos, e decorre disso o problema na interpretação da prática do STF. 

A questão é: será que todos os momentos existem e têm o mesmo peso? Nunes (2015, p. 178) 

considera que não existem procedimentos na terceira fase decisória no Tribunal, isto é, “que não 
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há interação deliberativa quanto à redação da decisão”.185 Vale (2015, p. 191) trata esse mo-

mento como simples resquícios de práticas deliberativas após a sessão, como se fosse uma con-

tinuidade. De nossa parte, consideramos que a melhor forma de entender a elaboração dos acór-

dãos no STF seja enxergá-la como um momento subsidiário às fases anteriores, no sentido de 

que ela não é vista como uma etapa autônoma. O produto apenas materializa o que aconteceu 

no evento que realmente importa – a sessão de julgamento. 

O sentido da prática, então, se tornou conferir toda a centralidade possível para a sessão 

de julgamento e, eventualmente, para o momento pré-decisório. Essa é uma construção histórica 

evidenciada pelos eventos narrados no capítulo anterior. São basicamente três os elementos que 

sustentam essa leitura: a) a adoção do serviço de taquigrafia e a ênfase na oralidade processual; 

b) a evolução das normas formais e informais que regulam o processo decisório; e c) a adoção 

de medidas que conferiram maior visibilidade à sessão de julgamento em contraposição à au-

sência dessas medidas na elaboração dos acórdãos.   

A evidência mais forte a favor da interpretação de que a elaboração dos acórdãos é in-

terpretada como uma etapa subjacente à sessão de julgamento é a própria adoção do serviço de 

taquigrafia, posteriormente transformado em transcrição de áudio. A razão para isso é que o 

registro dos debates e dos votos durante a sessão reforça o elemento de oralidade do processo 

no Tribunal em detrimento de relações por escrito. Um modelo de elaboração de acórdãos que 

enfatiza a oralidade é um modelo que submete a fase pós-decisória à decisória. 

O primeiro argumento em favor dessa leitura leva em consideração os próprios motivos 

que levaram à adoção do serviço no STF em 1931. No cenário anterior ao Decreto n. 19.656/31, 

o momento de redação coletiva do acórdão era significativo. O depoimento de que os ministros 

consideravam enfadonha a tarefa de redigir duas vezes o voto realça que o momento de redação 

do acórdão consumia trabalho e energia dos ministros. Não importava o quanto discutissem, o 

                                                 

185 Em outra passagem, a autora é ainda mais enfática: “A forma de decidir isolada e a ausência de uma fase pós-

decisória propriamente dita, que determine a concentração de esforços para formação de um acórdão claro e de 

fundamentação definida, conduzem à impossibilidade de identificar a ratio decidendi das decisões do STF. E vale 

frisar que esta é uma condição sine qua non para a formação do precedente judicial, conforme discutido alhures. 

Ademais, inviabiliza-se a construção de uma voz única dentre os membros do Tribunal, além da comunicação das 

decisões como emanações de caráter institucional, em vez de um conjunto de opiniões de onze julgadores indepen-

dentes” (NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 93). 



 197 

 

acórdão ainda era submetido à assinatura de todos, que podiam apor suas declarações de voto 

em seguida da opinião da Corte – apesar das mudanças regimentais, que transformaram a etapa 

de aceitação da redação da decisão final em uma faculdade dos ministros. Esse processo podia 

acontecer na própria sessão de julgamento ou posteriormente, quando o ministro redator levava 

os autos consigo para elaborar a opinião, mas em qualquer caso haveria uma ocasião específica 

em que todos estariam reunidos chancelando o resultado do julgamento. 

A adoção do registro taquigráfico das sessões veio para suprimir essa etapa. Os ministros 

não precisariam, em tese, redigir duas vezes seu voto. Tudo poderia ser resolvido na sessão de 

julgamento, na qual haveria “pessoas habilitadas” para registrar o que se passava. O peso da 

fase pós-decisória deixou de ser relevante para a definição da decisão coletiva, porque o julgador 

ou escrevia seu voto antes da sessão e juntava um voto escrito previamente, ou proferia um voto 

oralmente durante a sessão e só teria o trabalho de revisá-lo posteriormente para juntar ao acór-

dão. A reforma de 1931 procurou eliminar carga de trabalho ao reduzir o próprio trabalho en-

volvido na fase pós-decisória. 

Mas a alteração também tinha uma finalidade propositiva. Como argumenta Carneiro 

(1953, p. 339), uma das ideias envolvidas na alteração era conferir “maior plasticidade” aos 

debates. Explica o advogado que a proposta soltava os ministros das amarras dos votos escritos, 

possibilitando-lhes discutir mais livremente as questões jurídicas. Em consequência, haveria 

“melhores julgamentos”, com mais discussão sobre as questões e as teses jurídicas envolvidas. 

Os debates entre os julgadores seriam mais importantes para a qualidade do julgamento do que 

a apresentação de votos escritos. O autor cita passagem de conferência de Carvalho Mourão, em 

trecho que se assemelha às críticas atuais, mas referentes ao modelo anterior a 1931: 

Mesmo a um observador inexperto não escapa que muitos juízes tateiam, reavivando 

a memória de umas tantas coisas que leram e de que já se não lembram mais, enquanto 

outros consultam os seus cadernos de notas, nos quais se refugiam por prudência, como 

quem sabe que, perdido o único ponto de apoio, vogarão sem rumo. Para êsses, as 

informações do relator, as mais esclarecidas observações dos colegas, os argumentos 

mais deslumbrantes, mesmo as citações de documentos cujo sentido preciso lhes pode 

ter escapado, as orações dos advogados antes do voto, tudo é inútil; a cada embate 

contrário voltam os olhos para o caderno onde já vêm o voto redigido, e nêle se en-

trincheiram como quem tem o alarmado sentimento de que fóra dali só se encontra a 

insegurança, o tumulto e a surpresa. 

No meu conceito, são êsses os que melhor pensam e os espectadores sempre observam 

que os que assim procedem são precisamente os magistrados que a opinião pública 

aponta como os mais respeitáveis pelo saber, pelo escrúpulo e pela retidão dalma. Na 
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verdade, como recordarem-se naquele momento dos detalhes de emaranhados proces-

sos, lidos há um, dois e três anos atrás? Depois disso o juiz já leu, talvez, alguns cem 

autos, porventura semelhantes, com os quais, de memória, é arriscado confundir aquêle 

que se está julgando. Melhor é acastelar-se na casamata dos cadernos de notas, mesmo 

desatendendo às observações que no momento parecem justas, mas que podem ser 

apenas ofuscantes; é mais avisado não se deixar levar por informações e motivos que 

é difícil bem apreciar de improviso, porque o julgamento se faz sem ser precedido de 

uma completa, perfeita e detalhada rememoração dos fatos e provas constantes dos 

autos. Mas, se assim é, para que o julgamento coletivo, cuja vantagem está em se 

esclarecerem reciprocamente os juízes pela discussão? Como formar jurisprudência? 

A decisão, mera soma aritmética de irredutíveis opiniões isoladas, mosaico de senten-

ças individuais, que muito freqüêntemente se fundam em motivos que se excluem, que 

se contradizem, que se desmentem, sentenças que só coincidem no resultado, por as-

sim dizer material (absolver ou condenar o réu), a decisão, dizíamos, varia à mercê 

de maiorias ocasionais”. (Conferências do Instituto da Ordem dos Advogados Brasi-

leiros, dos anos de 1911 e 1912, págs. 17 e 18) (apud CARNEIRO, 1953, p. 340–341)  

A passagem citada é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, ela aplica basica-

mente todas as críticas mencionada na seção 2.2.2 sobre falta de uma opinião institucional para 

um acórdão que, na época, era um exemplo reconhecido pela literatura de decisão colegiada-

mente construída. O depoimento de Mourão é uma evidência de que não basta se analisar um 

conjunto de instituições formais – as instituições informais e a cultura do Tribunal desempe-

nham seu papel em moldar a prática. Em segundo lugar, a transcrição da passagem num parecer 

que defende o modelo de construção de acórdãos que perdura até hoje é uma indicação de que 

ele foi pensado justamente para combater práticas que a literatura condena atualmente. O pro-

blema, então, é entender como esse propósito se desviou ao longo tempo. 

Argumentamos, então, que a adoção da taquigrafia foi motivada pelo desejo do Tribunal 

(e do Governo Provisório) de deslocar o trabalho de redação da decisão coletiva da fase pós-

decisória para a própria sessão de julgamento. Sendo o acórdão construído durante a sessão, os 

ministros foram desestimulados a discuti-lo posteriormente. O discurso do Min. Afrânio Costa 

em sessão de 11 de janeiro de 1956 evidencia como alguns julgadores enxergavam a fase pós-

decisória: “De mim, corrigirei essas notas logo que me forem apresentadas e, aliás, não é van-

tagem nem exceção, porque jamais levei notas taquigráficas para casa; corrijo-as aqui, logo que 

me são apresentadas” (RODRIGUES, 2002, p. 217). Em outras palavras, a ideia era dispensar 

rapidamente um trabalho que já havia sido feito na sessão, com a explicitação do voto. 

A publicidade das sessões de julgamento é outro fator que se acrescenta ao primeiro para 

conferir centralidade às sessões de julgamento. Embora a regra da publicidade não tenha surgido 

com a taquigrafia em 1931, sendo uma tradição do STF, ela reforça a importância da sessão 
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como o momento no qual os ministros tomarão a decisão definitiva sobre o processo. Ao con-

trário de outros sistemas, nos quais a reunião de deliberação é secreta e, portanto, os votos po-

dem se alterar em momento posterior, no Tribunal a discussão e, principalmente, a tomada de 

votos é pública e forma um compromisso entre os ministros e a audiência de que aquilo será 

mantido no documento final – principalmente depois do televisionamento das sessões (SILVA, 

2013, p. 581). 

A publicidade das sessões confere maior centralidade para a fase decisória de duas for-

mas principais. Em primeiro lugar, ela cria uma expectativa legítima para as partes e o público 

em geral de que a decisão tomada em Plenário é livre e vinculante. Ela é livre no sentido de que 

a decisão foi construída naquele momento, não em uma reunião anterior. Ela é vinculante no 

sentido de que mudanças posteriores estarão sujeitas à crítica e até mesmo ao manejo de recur-

sos, como os embargos de declaração (CARVALHO, 2010a, p. 46). Como será visto no próximo 

capítulo, essa expectativa é concretizada pela norma regimental que previa, no RISTF 1970 e 

no RISTF 1980 em sua redação original, a prevalência das notas taquigráficas sobre os acórdãos. 

Em segundo lugar, as sessões públicas diminuem a importância da fase de redação dos 

acórdãos porque esgotam, de certa forma, a finalidade do registro escrito da decisão. Não se 

pode ignorar que a data de publicação do acórdão ainda é o momento a partir do qual correm os 

prazos para recurso e, consequentemente, trânsito em julgado. Contudo, as partes e o público já 

tomam ciência do teor dos votos e das manifestações dos ministros na sessão, conhecem as 

correntes vencedora e vencida e sabem o resultado do julgamento naquele momento. Em con-

sequência, o que em outros sistemas só seria conhecido após a audiência de publicação da deci-

são escrita, no Supremo é conhecido na data do julgamento, independentemente da redação 

posterior do acórdão. Evidência desse esgotamento são as decisões da Corte que fixam como 

termo inicial para os efeitos a data da sessão de julgamento. 

Compõe-se, então, um quadro de centralidade da sessão de julgamento e oralidade no 

processo constitucional. A arena que realmente importa não são os corredores do Tribunal, mas 

o Plenário (ou as Turmas). É nele que os ministros discutem e proferem seus votos, ainda que 

escritos previamente. É naquele momento em que o resultado será definido e qualquer alteração 

posterior se tornará inviável sem o manejo do recurso adequado. O serviço de transcrição de 
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áudio garante que o julgamento será registrado. O acórdão espelha a sessão, por mais que possa 

contar com votos escritos. 

Dois contrapontos podem ser feitos a essa interpretação de que o processo de redação de 

acórdãos se desenvolveu para conferir centralidade à sessão de julgamentos. O primeiro deles 

diz respeito à leitura de que, na verdade, o que se verifica é um encaminhamento para um pro-

cesso decisório mais rígido e centrado nos textos escritos, com esvaziamento da fase decisória. 

Essa é a posição de Koatz (2015, p. 377), para quem “com o uso preponderante de votos escritos 

e o abandono gradual dos debates orais, as notas taquigráficas acabaram adquirindo um papel 

secundário nos debates da Corte”. De certa forma, também é que dá a entender Nascimento 

(2017, p. 62), ao afirmar que o procedimento do RISTF 1891 conferia “peso considerável” à 

oralidade, prevendo uma etapa de debates e o relatório oral – o relatório passaria a ser escrito, 

como visto anteriormente, e a sessão de debates orais acabaria se tornando uma sessão que soma 

a sustentação dos advogados, a deliberação e a votação (SILVA, 2013, p. 568). A isso se acres-

centa o diagnóstico de que os ministros trazem votos prontos para o julgamento e se limitam a 

lê-los, como no cenário retratado por Mourão já na década de 1910. 

Uma resposta a esse contraponto passa pela diferença entre a ideia de oralidade a ideia 

de centralidade da sessão plenária. A adoção da taquigrafia fomenta a oralidade na tomada de 

decisão, mas não deixa de ser um registro por escrito. O direito se constitui dessa forma e não 

seria diferente no STF (LEWANDOWSKI, 2015). A centralidade da sessão é diversa e não é 

negada pela menor importância das transcrições. No mínimo, a discussão colegiada é a ocasião 

na qual os ministros podem conhecer e debater os votos escritos de seus colegas. 

Contudo, o problema está no próprio diagnóstico. Em primeiro lugar, parte dos ministros 

admite que vota de improviso, levando apenas anotações para o Plenário. Para esse grupo, as 

transcrições de áudio ainda são a principal maneira de gerenciar a carga de trabalho sem deixar 

de registrar sua posição na decisão final. Há, inclusive, quem se limite a redigir votos apenas 

em casos polêmicos ou nos casos de sua relatoria, como mencionado anteriormente. Em se-

gundo lugar, os dados apresentados na seção 3.1.5 revelam, ao contrário, o aumento na quanti-

dade de debates e manifestações orais (como antecipações ao voto, claramente transcritas). O 

desejo de que as notas sejam juntadas aos acórdãos ainda que haja voto escrito – responsável 
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pelo aumento na quantidade de manifestações em duplicidade nos julgados – demonstra que os 

ministros ainda conferem valor para dar publicidade ao que falaram na sessão. 

A mesma observação serve para a distinção entre casos complexos e casos fáceis. No 

tocante à elaboração do texto, os ministros admitem explicitamente tratar de modo diferente 

casos repetitivos de casos polêmicos e únicos. Essa postura aparece, por exemplo, nos depoi-

mentos dos Ministros Aldir Passarinho186, Sepúlveda Pertence187, Eros Grau188, Luiz Fux189, 

Sydney Sanches190 e até mesmo do Min. Marco Aurélio191. A aplicação de modelos com base 

em precedentes anteriores é a solução para manter a funcionalidade do Tribunal e permitir que 

os ministros se concentrem nos casos emblemáticos (VOJVODIC, ADRIANA DE MORAES; 

MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 22). Nos casos fáceis haveria mais votos vogais, menos 

                                                 

186 “Havia basicamente dois tipos de processos, uns repetitivos. Bom, esses repetitivos o assessor fazia, mas sempre, 

sempre, sempre eu revia. […] E, aqueles que não eram iguais, havia diferença, então eu fazia todos. Todos. Nenhum 

recurso extraordinário, nenhum foi feito por assessor, eu fazia. A não ser exatamente estes, repetitivos” (FONTA-

INHA; SATO, 2015, p. 50–51). 
187 “Mas nós chegamos depois, anos depois, à cifra de 120 mil processos em um ano. É claro que aí a grande 

maioria era de processos repetitivos, mas que envolvem o trabalho da assessoria. Quer dizer, você foca nos proces-

sos novos, que dependem de pesquisa etc., praticamente sem auxiliares para ajudá-lo, porque estão naquela linha 

de produção em série, de preparar decisões individuais, nesses processos batidos. Lembra? O maior pique foi 

quando se decidiu o problema da correção monetária do FGTS, das contas do FGTS” (FONTAINHA; SILVA; 

NUÑEZ, 2015, p. 97). 
188 “Como é que funciona? Os processos realmente importantes, novos, coisa nova e de repercussão, você não abre. 

Por exemplo, o meu voto sobre a anistia e o meu voto sobre progressão de regime foram coisas que nem os meus 

assessores conheciam. Agora, o chamado trivial ligeiro é coisa preparada dentro do gabinete. É para isso que estão 

lá os assessores. Aquele negócio que você decide dizendo: “é a jurisprudência reiterada, tal caso assim, assim e 

assim”, isso tudo é feito dentro do gabinete – tem que ser feito –, pelos assessores, e você confere. Senão, não 

haveria tempo suficiente para que você fizesse isso” (FONTAINHA; QUEIROZ; ACCA, 2015, p. 75). 
189 “Ah, bom. Bom, isso é o seguinte: a gente entra num gabinete, tem que imprimir o seu estilo. Então, por exem-

plo, como tem causas de todo o território nacional, tem muitas causas repetidas. Então, cria-se um padrão, um 

modelo: “Olha. Nesse caso, vamos aplicar isso.” Aí, o que vier vai na aplicação disso. Agora, tem repercussões 

gerais. Então, eu tenho oitenta repercussões gerais” (FONTAINHA; MATTOS; NUÑEZ, 2016, p. 115). 
190 “Eu disse que os mil eram os mil mais complexos, que não tinham passado pelo plenário nem pela turma, 

portanto, não tinha precedente; então, tinha que estudar. Os outros, eu tinha um modelo pra todos os casos em que 

havia decisão do plenário, então eu dizia: “Se houver essa situação, vocês providenciam, datilografam, digitam no 

computador essa ementa, assim, olha: ‘o plenário, em data de tanto, decidiu no seguinte sentido’, vem uma ementa, 

‘sendo assim, em se tratando de caso idêntico, aplico o precedente do plenário ao presente caso e, por isso, nego o 

seguimento ao recurso’, ou ‘dou provimento ao recurso para julgar desde logo.’”. Isso era trabalhoso, porque eram 

pilhas e pilhas, né? Todo dia, vinha uma pilha que tomava duas ou três cadeiras. Agora, aqueles outros, a gente ia 

separando. “Ah, esse eu vou lendo com mais vagar”, né? Muitos, a gente lia nas férias, porque não dava conta” 

(FONTAINHA; MATTOS; SATO, 2015, p. 159). 
191 “Decisões individuais assino, praticamente, sem ler, tamanha é a confiança nos que comigo trabalham. Tenho 

um banco de dados, um banco de padrões, e, então, a Assessoria adapta. Se do cotejo não surge o “cloc” na adap-

tação, trazem o caso a mim. É o que sempre digo: a arte de julgar é pessoal, depende da formação técnica e huma-

nística de cada juiz” (CANTISANO; PEREIRA; MOHALLEM, 2017, p. 60). 
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chance de algum ministro querer anexar voto escrito e, portanto, uma maior centralidade para a 

sessão de julgamento. Nos casos difíceis, ao contrário, o próprio julgamento em Plenário seria 

esvaziado, tornando-se uma simples “sessão de leitura” de votos. As evidências nessa hipótese 

parecem se opor ao nosso diagnóstico.  

Essa crítica leva a duas reflexões sobre como as fases do processo decisório se relacio-

nam que reforçam nosso argumento: primeiro, uma fase pode ter suas tarefas submetidas à outra; 

segundo, o modelo de redação e apresentação de acórdãos do STF é subserviente às demais 

fases.  

Uma sessão de leitura de votos individuais é mais uma demonstração de servidão de uma 

fase a outra – no caso, da fase decisória em relação à fase pré-decisória. A primeira se torna um 

momento de fachada no qual os ministros apenas apresentam publicamente uma decisão que foi 

tomada anteriormente e de maneira individual. Ela serve apenas para que os membros do Tri-

bunal tomem conhecimento dos votos uns dos outros e apresentem sua opinião ao público. Nesse 

cenário, os momentos decisório e pós-decisório servem apenas para dar andamento processual 

a uma decisão tomada no momento pré-decisório, internamente ao Gabinete. 

A realidade, porém, é mais complexa do que a figura da “sessão de leitura” faz parecer. 

Nos casos difíceis há mais divergência e debate entre os ministros. Por mais que eles se atenham 

na maior parte do tempo ao texto que trouxeram para o julgamento, ainda há a possibilidade de 

mudanças de voto, explicação de fundamentos e troca de argumentos entre si. Questões surgem 

e devem ser resolvidas na hora. Por ser o momento em que o colegiado deve tomar uma decisão 

coletiva sobre a questão jurídica apresentada ao Tribunal, a fase decisória tem mais poder para 

resistir e manter a sua importância no processo decisório. Somente nessa ocasião os ministros 

têm o poder de dirigir o curso de ação do Tribunal.192 

A segunda reflexão é que, independentemente da qualidade do caso (simples ou com-

plexo), todos convergem para uma realidade: a fase pós-decisória de redação dos acórdãos se 

submete às demais. A diferenciação entre casos complexos e simples nesses termos levaria, no 

                                                 

192 Apresentando depoimentos de ministros que entendem que a sessão de julgamento conta com deliberação ainda 

que os ministros levem votos escritos previamente, cf. SILVA, 2017a, p. 219–220. 
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máximo, a uma flexibilização do nosso argumento no sentido de admitir que a fase pós-decisó-

ria, no STF, pode estar sujeita tanto à fase decisória quanto à fase pré-decisória. O sentido não 

seria dado pela centralidade da sessão de julgamento, mas pela visão de que a elaboração de 

acórdãos é uma simples tarefa burocrática.  

Se a adoção da taquigrafia foi o primeiro argumento em favor dessa interpretação, um 

segundo ponto que corrobora a leitura de subsidiariedade que fazemos é a evolução das normas 

formais e informais que regulam o processo decisório no STF. Além das mudanças regimentais 

para adoção do serviço de taquigrafia, outros dispositivos revelam essa prevalência da sessão 

de julgamento como sentido da prática de elaboração de acórdãos. O exemplo mais claro é o 

art. 92, § 2º, do RISTF 1970, reproduzido no art. 96, § 2º, do RISTF 1980, na sua redação 

original: 

RISTF 1970. Art. 92 - […] 

§ 2º - Prevalecerão as notas taquigráficas, se o seu teor não coincidir com o do acórdão. 

 

RISTF 1980. Art. 96. […] 

§ 2º. Prevalecerão as notas taquigráficas autenticadas, se o seu teor não coincidir com 

o acórdão.193 

Vale notar que os artigos embasaram vários julgados que negaram embargos de decla-

ração sob fundamento de contradição entre acórdão e notas taquigráficas.194 De acordo com 

essas decisões, constatado que não houve erro nas notas taquigráficas, elas prevaleceriam sobre 

o acórdão.  

Essa era uma declaração explícita de que a sessão de julgamento prevalecia sobre o que 

era elaborado posteriormente. As implicações desse entendimento são duas. Primeiro, a fase 

pós-decisória não permite mudança de entendimento em relação ao resultado proclamado na 

sessão. O que foi decidido só pode ser alterado por meio do recurso apropriado, inclusive no 

tocante às incongruências no acórdão. Esse já é, por si só, um fator que confere centralidade à 

                                                 

193 Essa previsão foi retirada do RISTF 1980 após a Emenda Regimental n. 26/2008, que manteve apenas a possi-

bilidade de correção de erros materiais (art. 96, § 6º). 
194 Vejam-se, por exemplo: o RE-ED 88.060; o RE-ED 88.180; RE-ED 88.539. Outros acórdãos se limitam a 

afirmar a prevalência das notas taquigráficas: RE-ED 109.718; RE-ED 74.623; RE-AgRg 78.866; RE 69.885; RE-

EDv 71.298; ADI-ED 2581. 
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sessão, uma vez que concentra todo o esforço de construção do posicionamento colegiado num 

único momento. Segundo, os registros das manifestações orais prevalecem sobre votos escritos. 

Se o julgador levou um voto escrito, mas, durante o julgamento, adotou outro posicionamento, 

ou, se por alguma razão, ele juntou um voto escrito divergente das notas taquigráficas, em ambos 

os casos o registro da sessão prevalece sobre a manifestação escrita. A arena que importa é o 

Plenário (ou a Turma), não os Gabinetes.195 

Outras normas que reforçam a leitura de que a prática do STF submete a redação dos 

acórdãos à sessão de julgamento são os artigos que preveem a publicação das notas taquigráficas 

ou da transcrição de áudio sem revisão pelos ministros. O RISTF 1940 não previa isso, mas 

continha dispositivo que permitia ao relator dispensar a juntada das notas e redigir o acórdão 

(art. 69). O RISTF 1970 trouxe expressamente a possibilidade no art. 92, § 4º, dispositivo que 

foi reproduzido no RISTF 1980, no art. 96, §4º. Posteriormente, a Resolução 536/14 ampliou a 

previsão, estabelecendo não mais uma faculdade, mas uma obrigação à Secretaria Judiciária de 

publicação dos acórdãos, ainda que não revisados. 

RISTF 1970. Art. 92 – […] 

§ 4º - As notas taquigráficas não devolvidas no prazo de vinte dias, contados da data 

da entrada no Gabinete do Ministro, poderão ser trasladadas para os autos, com a ob-

servação de não terem sido revisadas. 

 

RISTF 1980. Art. 96. […] 

§ 4º. As notas taquigráficas não devolvidas no prazo de vinte dias, contados da data da 

entrada no Gabinete do Ministro, poderão ser trasladadas para os autos, com a obser-

vação de não terem sido revisadas. 

 

Resolução 536/14.  

Art. 1º Determinar à Secretaria Judiciária que proceda à publicação dos acórdãos pro-

feridos pelo Plenário e pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, após sessenta dias 

a partir da sessão em que tenha sido proclamado o resultado de julgamento, nos termos 

do Regimento Interno desta Suprema Corte. 

Art. 2º Nos casos em que os Gabinetes de Ministros não tenham liberado o relatório, 

os votos escritos e a revisão de apartes de julgamento, no prazo regimental assinalado, 

a Secretaria Judiciária procederá na forma do art. 1º, fazendo constar a transcrição do 

julgamento com a ressalva de que os textos não foram revisados pelos respectivos Mi-

nistros. 

                                                 

195 Nessa linha, cf. KOATZ, 2015, p. 184. 
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Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a ementa do acórdão con-

sistirá no extrato da ata de julgamento. 

Atualmente, os dispositivos chegam a abrir espaço para que acórdãos sejam integral-

mente publicados sem revisão (art. 2º da Resolução 536/14). Essa constatação corrobora a in-

terpretação de submissão da fase pós-decisória à fase decisória, já que é possível que o processo 

chegue ao seu final até mesmo sem um momento de elaboração do acórdão pelos ministros. 

Logo após a edição da Resolução, por exemplo, foram publicados 437 acórdãos que aguardavam 

andamento há mais de 60 dias. Novamente, observa-se que o maior peso de confecção da deci-

são é atribuído para a sessão de julgamento, na qual acontecerão as manifestações e os votos 

vogais que serão trazidos para os autos. 

Outra prática que sustenta nossa interpretação é a restrição de publicação dos votos não 

fundamentados. O RISTF 1940 e o RISTF 1970 evidenciam essa mudança no tipo de voto a ser 

juntado nos acórdãos, posteriormente reproduzida no RISTF 1980: 

RISTF 1940. Art. 68. O relatório, discussão e votos, em cada julgamento, serão taqui-

grafados e redigidos convenientemente, juntando-se aos autos respectivos as notas ta-

quigráficas, que serão rubricadas pelos respectivos ministros, reportando-se a elas o 

relator, no acórdão. (grifos nossos) 

 

RISTF 1970. Art. 92 – Em cada julgamento, as notas taquigráficas registrarão o rela-

tório, a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advoga-

dos e suas respostas, e, salvo o disposto no art. 94, serão juntas aos autos, com o acór-

dão, depois de revistas e rubricadas. (grifos nossos) 

 

RISTF 1980, original. Art. 96. Em cada julgamento as notas taquigráficas registrarão 

o relatório, a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos 

advogados e suas respostas, e serão juntas aos autos, com o acórdão, depois de revistas 

e rubricadas. 

 

RISTF 1980, atualizado até 2018. Art. 96. Em cada julgamento a transcrição do áudio 

registrará o relatório, a discussão, os votos fundamentados, bem como as perguntas 

feitas aos advogados e suas respostas, e será juntada aos autos com o acórdão, depois 

de revista e rubricada.  

A dispensa de juntada desses votos não significa que não constarão no acórdão, uma vez 

que eles ficam registrados no extrato de ata (votos apenas registrados em ata, na nomenclatura 

utilizada por Sundfeld e Souza, 2012, e Klafke e Pretzel, 2014). Contudo, ela indica que os 

ministros podem ficar alheios à elaboração do documento depois de participar da sessão de 
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julgamento. Os votos que importam são aqueles proferidos na sessão, e, quando são apenas “de 

acordo com o relator”, os ministros não precisam nem participar da elaboração da redação final. 

Como visto no capítulo anterior, essa prática não deixou de ser questionada, especial-

mente pelas partes nos processos. O Tribunal foi chamado a se manifestar a respeito do que 

significava, em termos de fundamentação, esses votos apenas registrados em ata. A resposta 

dada pela Corte representa mais um motivo para a centralidade da sessão de julgamento: os 

votos não juntados são considerados aderentes ao voto vencedor, sem os acréscimos dos poste-

riores. Em outras palavras, basta um voto escrito no acórdão para que se considere fundamen-

tada a decisão, independentemente da participação dos demais ministros. A ausência de votos e 

notas taquigráficas não causa a anulação da decisão e não é motivo para reforma por obscuridade 

ou omissão. 

Em conjunto, a prevalência das notas taquigráficas sobre os acórdãos, a possibilidade de 

publicação de votos sem revisão e a questão dos votos fundamentados oferecem bons motivos 

para a interpretação defendida nesta tese. No entanto, é possível apontar alguns contrapontos 

que poderiam comprometê-la. O mais evidente deles é que a necessidade de revisão das notas 

foi e ainda é prevista nos Regimentos do STF, bem como a possibilidade de juntada de votos 

depois da sessão de julgamento.196 Se os ministros desejassem, poderiam trocar minutas entre 

si e elaborar um acórdão coletivamente. 

Os depoimentos dos ministros não são conclusivos a respeito da importância dessa etapa 

de revisão para a versão final do documento. Enquanto há magistrados que enfatizam esse mo-

mento como uma ocasião para incorporar argumentos apresentados na sessão plenária, outros 

minimizam a quantidade e o significado dos ajustes (SILVA, 2016a, p. 218–219). Essa diver-

gência está em sintonia com a constatação de que cada Gabinete funciona à sua maneira – cada 

ministro pode atribuir à conferência das opiniões um peso diferente. 

O problema com esse contraponto é que ele não ataca nosso argumento. Consideramos 

que o sentido da prática de elaboração de acórdãos seja materializar o que aconteceu na sessão 

e, por isso, a fase pós-decisória se torna subsidiária à fase decisória. Reforça-se a oralidade do 

                                                 

196 Sobre as tarefas que podem surgir nessa etapa, cf. FALCÃO, JOAQUIM; HARTMANN; CHAVES, 2014, p. 

69. 
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processo. Não questionamos que haja um momento posterior de elaboração do documento, 

ainda que ele seja conduzido puramente pela Secretaria (no caso do art. 2º da Resolução 536/14). 

Os ministros poderiam aproveitá-lo para redigir coletivamente o acórdão, mas isso não acontece 

porque não é esse o sentido da prática no Tribunal. A sessão de julgamento é a ocasião para 

troca entre eles, um diálogo que já será registrado por funcionários da Corte.   

Além disso, o trabalho de revisão se tornou cada vez mais burocrático, a ponto de ser 

expressamente delegado para os assessores dos Gabinetes a partir do RISTF 1970 (art. 339, III). 

Os maiores envolvidos na elaboração dos acórdãos são os funcionários da Secretaria e os asses-

sores dos ministros, e apenas subsidiariamente os ministros (por meio da rubrica), diferente-

mente do que ocorria antes de 1931. Por meio da assinatura eletrônica, é possível até que um 

acórdão seja publicado sem que tenha sido visto pelo ministro. Assim, se os decisores teriam 

papel de destaque nas fases decisória e pós-decisória de acordo com o quadro analítico, na prá-

tica o que se verifica é que esse protagonismo fica restrito apenas à primeira fase. 

Ainda na linha de que os ministros têm a prerrogativa de revisar os textos, outro contra-

ponto diz respeito à possibilidade de cancelamento de votos. Como visto, o art. 133 do RISTF 

1980 permite aos ministros cancelarem apartes. O Tribunal realiza uma interpretação extensiva 

desse dispositivo e considera que não apenas os apartes, mas os próprios votos podem ser intei-

ramente cancelados sem que isso acarrete a sua nulidade. Essa prática poderia rebater o argu-

mento desenvolvido nesta tese ao mostrar que existe no órgão um juízo posterior sobre a perti-

nência ou não de anexar os votos vogais ao documento final. Se há essa ponderação, então a 

fase pós-decisória teria sua autonomia em relação à fase decisória, inclusive com a possibilidade 

de se concentrar a fundamentação do acórdão em poucos votos (KLAFKE; PRETZEL, 2014). 

Nesta hipótese, os ministros poderiam optar por não juntar os votos e, assim, fixar como ratio 

decidendi os fundamentos do voto vencedor. 

O contraponto não inviabiliza nossa interpretação da prática. Em primeiro lugar, trata-

se de um juízo muito limitado. O cancelamento de voto significa, no máximo, o apoio do mi-

nistro ao voto vencedor como estiver redigido. Não há propriamente um momento de discussão 

e construção de uma decisão final, mas uma ponderação individual de juntada ou não do voto. 

Ainda assim, embora haja precedentes no sentido de que o ministro que não junta voto se alinha 
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com a fundamentação do voto vencedor, sabe-se que julgadores podem deixar de anexar mani-

festação aos autos mesmo que discordem de aspectos laterais da opinião do colega  (GOEL-

ZHAUSER, 2015). 

Em segundo lugar, a simples previsão de cancelamento de voto já realça a centralidade 

da sessão de julgamento. O objeto da discussão é saber se um voto vogal proferido na sessão e 

transcrito será ou não incorporado ao acórdão. Novamente as ponderações feitas nos Gabinetes 

dizem respeito a como tratar o que aconteceu naquele momento em Plenário. 

Objeção correlata e mais desafiadora é a possibilidade de juntada de voto escrito inde-

pendentemente da transcrição do áudio. Na ADPF 46/DF, um voto escrito do Min. Gilmar Men-

des foi juntado ao final de todos os documentos – posteriormente, portanto. Os ministros sempre 

podem juntar seus votos escritos e, inclusive, somá-los aos votos vogais. Nessa situação, a Se-

cretaria e os Gabinetes costumam se referir ao segundo como “antecipação ao voto” e ao pri-

meiro simplesmente como “voto”. Essa foi uma constatação, por exemplo, nos acórdãos anali-

sados de 2015 a 2019 (vide seção 3.1.5). Se existe um juízo sobre a pertinência ou não de se 

juntar um voto escrito ao acórdão, poderíamos admitir que a fase pós-decisória ganha importân-

cia própria desvinculada da fase decisória. Um juiz poderia fazê-lo ainda que não se manifes-

tasse na sessão. 

Entretanto, o contraponto não convence. Em primeiro lugar, o próprio software utilizado 

para compor o acórdão impõe limitações à juntada de votos. Os campos são abertos pela Seção 

de Transcrição, durante as sessões, e pela Seção de Composição de Acórdãos, de acordo com 

as manifestações no julgamento. Além de estimular que o documento final espelhe o que acon-

teceu na sessão, esse procedimento contribui para que o processo seja eminentemente indivi-

dual. Somente em caso de apartes há uma interação maior entre os Gabinetes num mesmo do-

cumento, mas nesse caso tem-se um voto vogal transcrito a partir do que aconteceu na fase 

decisória. 

Em segundo lugar, essa prática existe muito mais em razão da elaboração de votos es-

critos antes do que depois da sessão. Os ministros fazem menção a juntar votos elaborados pre-

viamente, não a votos que serão elaborados posteriormente. Nessas situações, a Seção de Trans-

crição só transcreve a manifestação oral se houver orientação dos Gabinetes a esse respeito. A 
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fase pós-decisória poderia até não ser subsidiária à fase decisória nesta hipótese, mas porque o 

seria em relação à fase pré-decisória, na qual os ministros escrevem seus votos em seus Gabi-

netes e os levam para o julgamento.197 

Outro contraponto diz respeito às ementas. Ao lado da adoção da taquigrafia, o Tribunal 

também adotou a prática inclusão de ementas nos julgados. Já havia previsão no RISTF 1940 

de ementas nas cópias dos acórdãos encaminhados para publicação na Jurisprudência (art. 74), 

mas o RISTF 1970 integrou a ementa diretamente ao acórdão publicado em sessão (art. 91). O 

dispositivo foi reproduzido no RISTF 1980 (art. 95). Desde 1940, entende-se, esteja ou não 

expresso no regimento, que essa é uma atribuição do ministro relator do caso. Sua tarefa é sin-

tetizar o que foi a decisão do Tribunal em poucos tópicos. 

A ementa é a parte que transmite de maneira mais simples e rápida a decisão do colegi-

ado para o público e, como tal, demonstra uma preocupação do Tribunal com a elaboração do 

documento depois da sessão de julgamento. Em tese, os ministros poderiam construi-la em con-

junto, transformando-a em uma opinião da Corte, da qual os votos seriam detalhamentos. Nessa 

linha, a sua inclusão no acórdão e posterior regulação expressa significaria uma tentativa de 

valorização da fase pós-decisória. 

O problema com esse contraponto é, novamente, não retratar a realidade com precisão. 

Primeiro, essa iniciativa não deve ser vista isolada da evolução das normas sobre assinaturas 

dos documentos. Ao mesmo tempo em que a ementa era trazida para o acórdão, a sua elaboração 

ficou cada vez mais concentrada na figura do relator. O RISTF 1970 previa que o acórdão seria 

assinado pelo Presidente e pelo ministro relator, sendo possível publicá-lo sem a colheita da 

assinatura do primeiro (art. 90, caput e parágrafo único), o que foi reproduzido na redação ori-

ginal do RISTF 1980 (art. 94, caput e parágrafo único). Com a Emenda Regimental n. 16/05, 

somente a assinatura do relator passou a ser exigida: 

Art. 94. Nos processos julgados no Pleno e nas Turmas, o Relator subscreverá o acór-

dão, registrando o nome do Presidente. 

                                                 

197 “Atualmente, portanto, nos casos mais complexos, especialmente naqueles cujos temas estão sendo decididos 

pela primeira vez pelo Tribunal, prevalece a prática da preparação prévia de votos escritos bem fundamentados. É 

certo, por outro lado, que nos casos mais corriqueiros muitos Ministros ainda preferem esperar de forma aberta 

pelo voto do Relator e então proferir seus votos. E existem, ainda, os Ministros que, por um estilo próprio (especi-

almente os dos mais antigos), estão mais acostumados a atuar de improviso” (VALE, 2015, p. 267) 
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Em consequência, se a ementa poderia ser um elemento para conferir importância à fase 

pós-decisória, regimentalmente ela foi se tornando uma atribuição exclusiva do relator.  

Em segundo lugar, a prática de redação de ementas mostra justamente que ela não é um 

momento de decisão sobre o conteúdo dessa parte do acórdão. Como mencionado na seção 2.2, 

estudos demonstram que elas são redigidas pelos relatores com base apenas em seus votos (RA-

MOS, LUCIANA DE OLIVEIRA, 2014, p. 69). Muitas se desviam da decisão do colegiado, o 

que leva, inclusive, à interposição de embargos pelas partes afetadas. É interessante notar, por 

ser um reforço ao nosso argumento, que há casos nos quais os ministros trazem sua preocupação 

sobre a elaboração da ementa para o colegiado durante a sessão – é o exemplo do julgamento 

nas ações sobre a constitucionalidade da união homoafetiva. Essa é uma manifestação de que a 

arena que vale é a sessão de julgamento. 

Finalmente, um terceiro ponto que corrobora nossa leitura em favor da submissão da 

fase pós-decisória à fase decisória é a existência de um conjunto de medidas que reforçam a 

segunda em detrimento da primeira. São práticas do Tribunal que, embora não sejam normati-

vas, conferem protagonismo à sessão de julgamento ou retiram importância do momento de 

elaboração de acórdãos. 

A primeira delas é o televisionamento das sessões de julgamento. Não se trata de discutir 

se os ministros se tornam mais vaidosos ou falantes em razão da TV Justiça, mas de ressaltar 

que a transmissão dificulta a possibilidade de uma fase pós-decisória autônoma, na qual os juí-

zes, depois de terem discutido e votado sobre a questão jurídica, ponderam sobre o conteúdo do 

documento a ser apresentado para o público. Uma vez disponibilizado o voto para a audiência 

externa por meio não só da televisão, mas de rádio e das redes sociais (como o canal da TV 

Justiça no YouTube), cria-se uma expectativa legítima de que é assim que a posição do ministro 

será traduzida no documento final.198 As críticas viriam da mudança do conteúdo do voto após 

o ministro proferi-lo publicamente. O televisionamento, então, ao mesmo tempo lança o prota-

                                                 

198 Cf. VALE, 2015, p. 232 (“a decisão pública também tem vantagens, porque faz com que as pessoas assumam 

suas responsabilidades perante o público). 
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gonismo para a sessão de julgamento e retira do processo de elaboração de acórdãos a flexibili-

dade e a autonomia que existe em outros tribunais constitucionais. De novo, a arena que importa 

é o Plenário, não os corredores e os Gabinetes do Supremo. 

Outra medida que demonstra a diminuta importância da fase pós-decisória e a centrali-

dade da sessão de julgamento é a publicação de votos individuais pelos ministros antes mesmo 

da divulgação do acórdão. Alguns ministros liberam seus votos no próprio site do STF e nos 

sites da mídia especializada. Às vezes, essas opiniões são disponibilizadas no próprio dia em 

que são proferidas, o que evidencia não apenas a prática de elaboração de votos escritos previ-

amente às sessões, mas também o caráter cada vez mais externo da deliberação na Corte.199 A 

prática ganhou corpo nos últimos anos e foi inclusive endossada por pesquisadores da área, sob 

os argumentos de que a não disponibilização criaria “um hiato entre a percepção do voto e o 

voto em si”, com prejuízos à transparência; de que a leitura de resumos de votos dá uma visão 

parcial da fundamentação adotada pelo julgador; e de que deixar a cargo de cada ministro a 

liberalidade de disponibilizar ou não seu voto antecipadamente compromete a entitatividade da 

Corte, transmitindo uma mensagem de “onze ilhas” (ARGUELHES; HARTMANN, 2012). 

A publicação dos votos corrobora nossa leitura do sentido da prática de duas maneiras. 

Em primeiro lugar, ela indica certo desprezo dos ministros pela construção de um documento 

coletivo. Se a fase pós-decisória não é importante, se o acórdão simplesmente retrata o que se 

passou na sessão e se o que aconteceu no julgamento foi transcrito ou foi a leitura de um voto 

escrito, é compreensível que os ministros não vejam problema em divulgar seus votos com an-

tecedência – eles estão apenas adiantando seu trabalho. Se dividirmos a fase pós-decisória em 

momento de elaboração do conteúdo da decisão e publicação do documento para o público, está 

alinhado com o nosso argumento que os ministros optem por dar andamento diretamente para a 

publicação antes mesmo da redação do acórdão. Em segundo lugar, ela também ressalta a cen-

tralidade da sessão de julgamento. A redação das notícias supõe que o interesse do público não 

está no acórdão, mas no que o ministro falou na sessão (“Leia a íntegra do voto proferido”). 

                                                 

199 Deliberação externa é a troca de argumentos dos membros da instituição com o público externo, geralmente 

com o objetivo de persuadi-lo de algum ponto. Ela se contrapõe à deliberação interna, que seria a troca de argu-

mentos dos membros da instituição entre si. Cf. FEREJOHN; PASQUINO, 2003. 



 212 

 

Um possível contraponto seria a tendência observada nos acórdãos de crescente padro-

nização do formato e da estética das manifestações. Nossa pesquisa mostra que cada período 

apresenta seu próprio estilo formal, mas as diferenças entre os votos dos ministros em termos 

de formatação, tipografia, campos de informação e até mesmo atribuição de títulos aos docu-

mentos se reduziu. Medidas nesse sentido demonstrariam uma preocupação com a construção 

da decisão. Contudo, elas só têm um potencial reduzido para conferir destaque à fase pós-deci-

sória, já que não interferem com nenhum dos outros fatores trazidos anteriormente. 

3.3 Síntese parcial 

É conveniente uma síntese parcial do argumento até o momento. A proposta deste capí-

tulo foi reconstruir historicamente o modelo de redação e apresentação dos acórdãos do STF 

como um início de resposta à crítica da tradição como inércia. As perguntas que ele procura 

responder são: a) é possível observar realmente uma continuidade da prática ao longo dos últi-

mos cem anos, ou seja, existe as condições básicas para que se fale em tradição? b) é possível 

observar mudanças na prática que infirmem o argumento da inércia, ou seja, que mostrem que 

houve e há forças atuando para conformar a trajetória do modelo?   

A resposta à primeira pergunta é afirmativa. Embora a primeira seção tenha evidenciado 

que o procedimento não foi sempre o mesmo ao longo da existência do Supremo, com uma clara 

ruptura na década de 1930, ele manteve um fluxo básico nos últimos quase 90 anos que envolvia, 

de um lado, a burocracia auxiliar do Tribunal e, de outro, os ministros. Os documentos também 

mantiveram uma estrutura básica, especialmente depois do RISTF 1970, que previu a incorpo-

ração do extrato de ata aos acórdãos. 

A resposta à segunda pergunta também é afirmativa. Nossa reconstrução revela ao me-

nos dois momentos de inflexão no processo de elaboração dos acórdãos. O primeiro decorre da 

decisão de aumentar o quadro funcional da Corte e fortalecer seu aparato burocrático. Se no 

início do seu funcionamento o Tribunal tinha 3 ministros para cada funcionário, a revelar um 

órgão movido basicamente pelos julgadores, ao final da década de 60 essa proporção havia se 
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invertido para cerca de 18 funcionários para cada um dos 16 ministros. Esse impulso em direção 

à burocratização e ao reforço de atividades individuais e delegações no Tribunal (NASCI-

MENTO, 2017) teve repercussões evidentes para a atividade de redação dos julgados, das quais 

a Resolução n. 536/14 é apenas um exemplo. 

O segundo momento de inflexão decorre do processo de informatização do Tribunal. A 

modernização do serviço de taquigrafia, transformado em transcrição de áudio, e, principal-

mente, a implementação do processo eletrônico, tiveram profundas repercussões para o modelo 

de redação de acórdãos. Um exemplo básico é a eliminação da figura dos deslocamentos pro-

cessuais, que sempre desempenharam um papel importante no retardamento da publicação das 

decisões. Se antes as notas deveriam ser remetidas da Seção de Taquigrafia para a Seção de 

Datilografia para que as anotações fossem datilografadas, seguindo para os Gabinetes para re-

visão, voltando para a Seção de Datilografia para adaptação, seguindo para o Gabinete do mi-

nistro relator para confecção do acórdão e da ementa, continuando para o Gabinete da Presidên-

cia para assinatura e culminando com a juntada aos autos e a remessa de cópia para publicação, 

hoje o sistema eletrônico do Tribunal permite que tudo isso seja feito sem necessidade de trans-

porte físico dos autos e, por vezes, simultaneamente. 

Mais do que inflexões, o que se observa da reconstrução histórica é a atribuição de um 

sentido claro para o desenvolvimento das instituições formais e informais envolvidas na con-

fecção dos documentos – a subsidiariedade da fase pós-decisória e a centralidade à fase decisória 

(e, em alguns casos, à fase pré-decisória). Não só as mudanças nas instituições formais (regi-

mentos e resoluções), mas nas instituições informais (normas informais e rotinas) revelam uma 

clara intenção de enfatizar o momento decisório da sessão plenária. A arena que importa para a 

redação dos acórdãos não é, como em outros tribunais, os corredores do prédio, mas o espaço 

do Plenário e das Turmas e o período do julgamento.  
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4 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ALÉM DA TRADIÇÃO: 

JUSTIFICATIVAS PARA O MODELO DE REDAÇÃO E APRESENTA-

ÇÃO DOS ACÓRDÃOS 

A constatação da continuidade na prática de redação dos acórdãos e na sua estrutura 

salva o argumento da tradição de um golpe fatal no seu principal pilar: a reprodução da prática 

ao longo do tempo. Podemos afirmar que o processo “sempre foi assim”, ao menos depois de 

1931. A possibilidade de se atribuir um sentido para as sutis mudanças ocorridas ao longo do 

período, porém, cria as primeiras rachaduras na imagem de um Tribunal que mantém o modelo 

por inércia. Passamos, então, a testar o argumento na sua segunda parte – “como não há bom 

argumento que sustente a tradição, ela sobrevive por inércia”. Precisamos saber se há justifica-

tivas para a manutenção e as mudanças observadas no modelo.  

4.1 As justificativas que sustentam a prática e o estilo formal dos acórdãos 

O capítulo anterior já deu pistas importantes de que o processo de elaboração de acórdãos 

e sua estrutura não sobrevivem acriticamente. Do conflito inicial em torno da própria adoção do 

serviço de taquigrafia, passando pela restrição aos “votos não fundamentados” até as transfor-

mações advindas do processo eletrônico, o que se verifica é uma constante racionalização do 

procedimento e do produto. Mas acreditamos que identificar essa racionalização não é suficiente 

para avançarmos no projeto propositivo de construir o adversário do argumento e, a partir disso, 

elaborarmos nossa própria proposta para o funcionamento do STF. A questão é verificar quais 

fundamentos sustentaram a manutenção da prática e suas alterações incrementais. 

Este capítulo procura atender a esse objetivo. O argumento da tradição falha no segundo 

teste. É possível identificar justificativas para como os acórdãos são elaborados e apresentados 

que sustentam a prática até hoje. A primeira delas é a justificativa da produtividade. A redação 
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do acórdão é apenas mais uma etapa burocrática no processo constitucional e, como tal, está 

sujeita ao valor da celeridade processual e seus desdobramentos. A segunda é a justificativa da 

publicidade. Os acórdãos enquanto documentos que apresentam a decisão do colegiado são mais 

um registro histórico do que uma peça de fundamentação coletiva e, como tal, estão sujeitos ao 

valor da transparência e seus desdobramentos. A terceira é a justificativa da deliberação. Como 

mecanismo mais dinâmico e flexível de registro da decisão, a taquigrafia permitiria que os mi-

nistros discutissem mais e tomassem decisões mais qualificadas. 

4.1.1 A justificativa da produtividade para o processo de redação dos acórdãos 

O fato de o processo de elaboração de acórdãos se tornar um momento burocrático não 

significa que não há reflexão ou argumentação em torno da manutenção dessa prática. Visto 

como um momento burocrático, a justificativa que norteia o desenvolvimento da prática no Su-

premo Tribunal Federal é o da produtividade, da eficiência, da celeridade processual. O modelo 

é pensado, então, para dar conta de três funções principais: a) finalizar a maior quantidade de 

processos (eficácia), b) com rapidez (celeridade processual), c) e o mínimo de esforço necessá-

rio para os ministros e o quadro de pessoal da Corte (eficiência). Essas diretrizes assumem ainda 

mais importância pela posição do órgão no ápice do Poder Judiciário brasileiro, o que significa 

ser o responsável por “errar por último” e conferir o trânsito em julgado para todos os processos 

que ali chegam. 

A origem dessa visão está no diagnóstico da crise do Supremo Tribunal Federal. Como 

visto no capítulo 3, o discurso de que o órgão passava por uma crise funcional é constante e 

frequente em sua história, com manifestações na imprensa, na academia e no próprio Tribu-

nal.200 Na maioria das vezes, essa constatação levou a questionamentos sobre a competência e 

a composição da Corte, sobre a necessidade de tribunais regionais federais e sobre a maior quan-

tidade de ações ajuizadas num país onde a população e o desenvolvimento urbano e econômico 

                                                 

200 Citando que os problemas do STF têm raízes no “excessivo número de demandas” e na “falta de instrumentos 

adequados para lidar com elas”, agravados pela Constituição de 1988, cf. KOATZ, 2015, p. 20. 
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cresciam.201 Contudo, também conduziu a reflexões sobre como funcionava e como seus proce-

dimentos poderiam ser modificados com vistas a solucionar o problema.202 As mudanças e os 

aperfeiçoamentos no processo de elaboração de acórdãos se inserem nessa lógica de agilização 

dos procedimentos (CARNEIRO, 1953, p. 337). 

O discurso da crise está muito presente na história do STF. Segundo o Min. Djaci Falcão, 

“a denominada ‘crise do Supremo Tribunal Federal’ consiste no excessivo número de feitos 

submetidos ao julgamento de uma Corte composta de 11 juízes” e “já na segunda década do 

século se reclamava o congestionamento do serviço”, embora considere que os problemas da 

década de 1920 eram “mais em razão dos métodos de trabalho que do número de processos, 

limitado a algumas dezenas para cada Ministro” (FALCÃO, DJACI, 1976, p. 18). Buzaid (1960, 

p. 346) também apresenta o problema nesses termos ao conceituar a crise como sendo “o dese-

quilíbrio entre o número de feitos protocolados e o de julgamento por êle proferidos; sendo a 

entrada daqueles consideravelmente superior à capacidade de sua decisão, vão se acumulando 

os processos não julgados, resultando daí o congestionamento”. Ao longo dos quatro volumes 

de História do Supremo Tribunal Federal, de Lêda Boechat Rodrigues, são constantes as pas-

sagens de discursos de ministros enfatizando o volume de trabalho sobre-humano que deviam 

enfrentar na sua atividade.203 

O problema ainda foi bastante debatido na doutrina.204 Carneiro já ressaltava, em 1916, 

que a sobrecarga de trabalho no órgão seria causa de atrofia do seu funcionamento, com graves 

consequências para a sua missão de dar uma resposta pronta e efetiva aos conflitos jurídicos que 

lhe eram trazidos – segundo o autor, “uma appellação civel ou um recurso extraordinario que 

                                                 

201 Sobre o debate em torno dos tribunais regionais federais, cf. CARNEIRO, 1916, p. 78–79, 1943, p. 1–2. 
202 Cf. BALEEIRO, 1972, p. 15 (“Evidentemente, os velhos métodos de trabalho e os hábitos herdados da alta 

Côrte do Império e das Relações provinciais não se ajustavam à pletora de feitos após aquela Guerra, quando o 

Brasil acelerou o crescimento demográfico e econômico. A vigência do Código Civil em 1917 e das leis novas de 

cambiais, falências, acidentes do trabalho, imprensa, etc., suscitando novos problemas de interpretação, agravou a 

crise no período dos anos 20's. Comentou-se que alguns ministros incorriam, por isso, em grande atrazo, sussu-

rando-se anedotas dos caixões visitados pelas traças, onde era difícil a localização dos autos, sob a pressão de 

pedidos das partes”). 
203 Para outras opiniões de ministros sobre a crise do STF, cf. Min. Moreira Alves (ALVES, 2008, p. 607); Min. 

Edgard Costa (COSTA, EDGARD, 1955, p. 11); Min. Seabra Fagundes (FAGUNDES, 1966, p. 5–6); Min. Alio-

mar Baleeiro (BALEEIRO, 1972, p. 15–20). 
204 Cf. BARACHO, 1978, p. 11; SANTOS, ROBERTO A. O., 1987, p. 121–122. 
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agora [1916] entrasse no Supremo Tribunal, só poderia ser julgado daqui a 6 para 8 annos” 

(CARNEIRO, 1916, p. 67, também p. 8-9 e 12-13). 

Os depoimentos de assessores também dão indicações de como a carga de trabalho afeta 

o cotidiano do Tribunal. Funções são distribuídas entre os ministros e nos próprios Gabinetes, 

de modo que alguns casos são priorizados em detrimento de outros (NUNES, LÍLIAN CA-

ZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 162). Um efeito colateral do controle estatístico da 

produtividade dos ministros é a existência de uma “competição velada” entre eles – situação 

mencionada não apenas por Nunes (2015, p. 162) e Carvalho (2010a, p. 42), mas observada a 

partir do comportamento defensivo de alguns ministros em relação ao tema.205 

Todos os atores envolvidos ressaltam a preocupação com as consequências que a carga 

de trabalho tem para o funcionamento do Tribunal e para as pessoas que nele trabalham (BU-

ZAID, 1960, p. 371). Para a Corte, significa desde medidas básicas como disponibilizar espaço 

físico para os processos e o quadro pessoal necessário para manejá-lo, até problemas de demora 

e qualidade no julgamento dos feitos.206 O cenário também pode contribuir para o posiciona-

mento do colegiado sobre determinadas questões jurídicas (jurisprudência defensiva).207 Para as 

pessoas, significa a constante pressão por resultados e o desgaste para lidar com a quantidade 

de processos. De um lado, isso leva à reclamação dos ministros de que realizam sacrifícios pes-

soais e substituem horas de lazer pelo trabalho; de outro, conduz a um juízo de valor entre “ce-

leridade e conteúdo”, nas palavras do Min. Marco Aurélio (CANTISANO; PEREIRA; MO-

HALLEM, 2017, p. 60), que pode ser traduzido numa discussão sobre quantidade ou qualidade. 

                                                 

205 Foi a impressão do Min. Nelson Jobim quando começou a verificar números no Tribunal: “[F F] — E quando 

essas estatísticas de juiz veloz, juiz lento, juiz eficaz, juiz não eficaz, quando elas começaram a ser produzidas em 

relação a seus colegas do Supremo? [n J] — Ah. Começaram a reagir. [F F] — Como é que foi? [n J] — Come-

çaram a dar explicação, né? Porque, aí, todo mundo... Quando... Dizia: “Ah, o fulano teve mais decisões é porque 

eu não sei o quê, porque o meu caso era o mais difícil.”. Sempre está te explicando. Mas isso tu avança. Essa coisa 

é um processo. Não é uma coisa que tu muda de uma hora para outra” (FONTAINHA et al., 2015, p. 296). 
206 Cf. FONTAINHA; SATO, 2015, p. 50 (depoimento do Min. Aldir Passarinho em que considera as dificuldades 

para fazer ementa atualmente com o volume de processos no Tribunal); SILVA, 2017a, p. 230 (depoimento de 

ministro anônimo considerando a inviabilidade de um debate com os advogados por conta da carga de trabalho).  
207 Discutindo a hipótese de que a sobrecarga de trabalho desempenhou um papel na jurisprudência restritiva ado-

tada pelo STF ao julgar a ADI 2 pela rejeição do controle abstrato contra atos anteriores à Constituição de 1988, 

cf. ARGUELHES, 2014, p. 37–38. 
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As mudanças no funcionamento interno da Corte foram uma tentativa, dentre várias ou-

tras, de conferir capacidade de trabalho ao órgão.208 Mencionam-se, por exemplo, a limitação 

do tempo para sustentação oral dos advogados, a realização de quatro sessões semanais até es-

gotar a pauta (art. 7º, Decreto n. 19.656/31), a adoção das súmulas de jurisprudência e, claro, a 

adoção do serviço de taquigrafia (art. 6º, Decreto n. 19.656/31). Acreditava-se que alterações 

dos procedimentos internos seriam capazes de agilizar o processo e o julgamento dos feitos, 

mentalidade que influenciou o movimento em favor da divisão do colegiado primeiro em duas 

turmas (art. 2º, Decreto n. 19.656/31), depois em três turmas (art. 98, parágrafo único, da Cons-

tituição de 1946, com a redação dada pelo AI-2/1965) e, finalmente, em onze centro decisórios 

por meio da delegação de várias tarefas para relatores (NASCIMENTO, 2017, p. 90).   

A demora na publicação dos acórdãos e o estoque de decisões a serem redigidas foram 

interpretados como um sintoma da incapacidade do Tribunal em cumprir efetivamente o seu 

trabalho. A história de mudanças nos procedimentos para redação dos acórdãos, então, é um 

retrato de tentativas de combater esse sintoma da disfuncionalidade do STF. A comparação dos 

procedimentos ao longo do tempo revela uma constante abreviação dessa etapa. Nota-se uma 

série de decisões que foram tomadas e moldaram a elaboração dos documentos como é hoje: (i) 

a aprovação da redação por todos os ministros deixou de ser obrigatória e passou a ser faculta-

tiva; (ii) a redação do acórdão deixou de ser feita pelos ministros na sessão ou após a sessão e 

passou a ser realizada pela taquigrafia durante o julgamento; (iii) a taquigrafia deixou de regis-

trar os “votos não fundamentados”, que passaram a ser apenas registrados em ata (incorporada 

ao documento), e se concentrou em transcrever os “votos fundamentados”; (iv) a assinatura do 

Presidente no acórdão deixou de ser obrigatória, exigindo-se apenas que o relator o fizesse; (v) 

as rubricas e chancelas dos ministros nos documentos deixaram de ser feitas de próprio punho 

e passaram a ser feitas eletronicamente, inclusive por outros funcionários; (vi) possibilitou-se 

que os documentos não revisados pudessem ser publicados e, atualmente, que o acórdão seja 

                                                 

208 Para levantamentos de algumas dessas soluções, cf. ALVES, 2008, p. 607–608 (após 1958, mencionando, por 

exemplo, a instauração da representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa); SAN-

TOS, ROBERTO A. O., 1987, p. 122–123 (após 1965, sob o título de “reação do STF”); FONSECA, 2011, p. 15–

29 (apontando tentativas de solução para a crise do Judiciário como um todo, de 1939 até 2009). 
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integralmente publicado ainda que não revisado (mesmo pelo relator); (vii) criou-se um ambi-

ente online (Plenário Virtual), no qual os ministros podem votar e anexar os seus votos direta-

mente, sem a necessidade de uma deliberação presencial. A produtividade é a justificativa que 

orientou todas essas reformas e, por isso mesmo, sustenta o processo de elaboração de acórdãos 

como era e como é atualmente.  

Na sua vertente de eficácia, a proposta é garantir que o Tribunal consiga julgar os pro-

cessos que chegam até ele num prazo razoável. A justificativa aparece em discursos que consi-

deram inaceitável que as partes esperem anos e até décadas para que haja uma resposta definitiva 

ao conflito jurídico.  

Esse posicionamento se reflete na postura do Tribunal. Desde a adoção do RITSF 1980, 

o prazo previsto para redação dos acórdãos é de 60 dias. A partir da Resolução 536/14, esse 

prazo foi reforçado, mas se permitiu duas prorrogações de 60 dias, totalizando 180 dias. Apesar 

da verificação de uma tendência de redução na demora para publicação a partir de 2004, princi-

palmente depois de 2008 (seção 2.2.3), em março de 2019 ainda havia 1.290 processos com 

acórdãos pendentes de publicação no Tribunal, quase metade dos cerca de 2.600 acórdãos pen-

dentes de publicação em 2014.209  

A revisão dos votos escritos e das manifestações orais é o principal gargalo para a reda-

ção dos acórdãos, especialmente na hipótese de apartes, que devem ser revisados pelos ministros 

que os fizeram (VALE, 2015, p. 294–295). O problema era ainda maior antes da informatização 

do Tribunal, levando ministros a não se manifestarem durante os julgamentos para não terem 

que revisar as notas, como confessa o Min. Sydney Sanches: 

Então, era raro eu pedir vista, eu estava em condições de julgar todos eles. “Eu estou 

de acordo com fulano de tal”, com o relator ou com o revisor, “por isso, assim e as-

sim.”. E falava o mínimo possível, que era para não ter que corrigir notas taquigráfi-

cas. Porque os que falavam muito levavam pilhas de notas taquigráficas para corrigir 

nas férias, porque saía muita coisa imprecisa, porque a taquígrafa não tinha enten-

dido uma frase, nem ele se lembrava mais do que falou. Dava um trabalho imenso. E 

eu, não, eu falava o mínimo possível, que era para não ter que corrigir notas taquigrá-

ficas nas férias. E, também algumas, eu levava até por escrito. Quando eu estava ou-

vindo o voto lá, confirmava a convicção [termo mais próximo do que foi possível 

compreender], botava por escrito, à mão, e punha dentro dos autos. Já ficava o meu 

                                                 

209 Dados do Acervo Processual do STF, atualizado em 31 de março de 2019, disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=acervoatual 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=acervoatual
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voto ali para ser datilografado, ser digitado. Então... Agora, alguns não só querem pro-

ferir o seu voto como querem convencer os outros de que o seu voto é que está certo. 

Isso eu nunca fiz. Porque aquilo lá... Ninguém dá lição pra ninguém lá.” (FONTAI-

NHA; MATTOS; SATO, 2015, p. 162–163, grifos nossos) 

É possível que o relator queira acrescentar algo a seu voto após a sessão, ou que o relator 

fique vencido ou ainda que várias questões jurídicas tenham vencedores diferentes. Esses even-

tos podem retardar a publicação dos acórdãos e ocorrem com mais frequência em casos com-

plexos, que, por si só, já envolvem uma grande quantidade de manifestações. Vale ressaltar, 

ainda, que quanto mais ministros participam do julgamento e da redação, mais Gabinetes são 

envolvidos e maiores as chances de atrasos. 

Na sua vertente de celeridade processual, a proposta é garantir que o Tribunal não apenas 

termine o processo, mas o faça com velocidade sem perda de qualidade. Ainda que 180 dias seja 

um prazo permitido para publicação de acórdãos e 60 dias seja o prazo regimental, é melhor 

para as partes, para os demais jurisdicionados e para a própria autoridade da Corte se ela conse-

gue divulgar suas decisões poucos dias depois do julgamento. 

Finalmente, na sua vertente de eficiência, a proposta é garantir que o Tribunal consiga 

julgar os casos e fazê-lo rapidamente utilizando o mínimo de recursos para isso. Recursos devem 

ser vistos em sentido amplo, abrangendo não apenas recursos financeiros, quantidade de servi-

dores e infraestrutura, mas também tempo de trabalho dos ministros. Por fim, uma Corte efici-

ente também não exige sacrifícios de seus membros – e sabe-se que isso faz parte do rol de 

preferências pessoais que orientam o curso de ação dos ministros, como retrata a passagem an-

terior da entrevista com o Min. Sydney Sanches. 

A produtividade não é vista como um fim em si mesmo. Ela é um meio para o fortaleci-

mento do Estado de Direito, que congrega, por sua vez, uma série de valores fundamentais: (i) 

a justiça; (ii) o respeito à autoridade; (iii) a previsibilidade e anterioridade das decisões políticas 

(segurança jurídica); (iv) a igualdade; e a (v) liberdade. 

A demora processual é constantemente relacionada com a falta de justiça.210 O conceito 

de justiça pode variar de autor para autor, de ministro para ministro, mas há uma percepção 

                                                 

210 Veja-se discurso do Min. Guimarães Natal: “Justiça prompta e barata foi a que nos prometteu o novo regimen 

politico. Justiça lenta e cara é a que até hoje nos tem dado. E, senhores, a lentidão na Justiça é quasi denegação de 

Justiça, tamanho o damno causado pelo reconhecimento tardío do Direito posto em litígio.” (NATAL, 1918, p. 
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geral de que retardar a solução de um conflito leva a injustiças e, principalmente, à denegação 

de direitos.  

Primeiro, ela pode ser injusta com a parte vencedora, que deve suportar o ônus da ação 

ou da resistência da outra parte durante todo o período em que não há resposta definitiva ao 

processo. A constatação é de que a demora na garantia de um direito corresponde a uma dene-

gação desse mesmo direito ao seu titular, especialmente se verificada uma fragilidade ou uma 

hipossuficiência (por exemplo, no caso de ter idade avançada). É o exemplo de um particular 

(empresa ou pessoa física) que demora anos para reaver dinheiro do Poder Público. A parte 

“ganha mas não leva”, em razão da inefetividade da execução do julgado (FONSECA, 2011, p. 

13).211 

Segundo, ela pode ser injusta com a parte vencida, quando não serve a um uso estratégico 

do tempo, por infundir-lhe um estado de tensão e expectativa durante o período do processo.212 

É o exemplo da prescrição no processo penal em razão da demora no processamento da ação e 

da consequente frustração social decorrente do sentimento de impunidade (FALCÃO, DJACI, 

1976, p. 3). Nessa linha, a demora na definição de um dever corresponde a uma dúvida constante 

sobre a sua existência e a uma dificuldade no planejamento da vida pessoal. 

Terceiro, ela pode ser injusta com outras pessoas não envolvidas diretamente com o pro-

cesso, não apenas por permitir que situações ocorram em afronta ao que for decidido, mas tam-

bém ao dificultar que elas possam planejar suas ações. Enquanto uma decisão sobre a constitu-

cionalidade de um Município não é tomada, por exemplo, sua população continua pagando-lhe 

tributos, elegendo seus governantes e usufruindo dos recursos públicos que lhe são dirigidos. O 

                                                 

196). No mesmo sentido, discurso do Min. Seabra Fagundes: “Os dados estatísticos recentes e o clamor que já vem 

de mais de 20 anos, se nos afiguram tornar tranqüila a idéia de reforma da estrutura do Supremo Tribunal, pois será 

difícil, qualquer que sejam as razões dêsse apego, não sentir que caminhamos para uma crise insuperável, a traduzir-

se na impossibilidade, definitiva, de oferecer a prestação jurisdicional à grande massa dos jurisdicionados que, 

invocando a Constituição da República, pedem à mais alta Côrte do País assegure os seus direitos violados” (FA-

GUNDES, 1966, p. 11). 
211 De acordo com o Min. Djaci Falcão: “A grande deficiência do Poder Judiciário reside no acúmulo de serviço, 

com reflexos negativos na segurança jurídica e na estabilidade social. Como é de fácil percepção, uma sanção penal 

tardia perde, de muito, o seu exato alcance, a extinção da punibilidade pela prescrição constitui outro malefício, a 

falta de rápida solução de litígio, na área do direito de família, agrava os desajustamentos na sociedade familiar, e 

assim por diante, inclusive quando se cuida de reparação patrimonial sem a incidência da correção monetária” 

(FALCÃO, DJACI, 1976, p. 3). 
212 Sobre o uso do processo com o objetivo de atrasar a derrota, cf. FONSECA, 2011, p. 30–31. 
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retardamento da decisão significa que a população do Município original pode deixar de receber 

recursos, que políticos ou funcionários podem ser beneficiados de uma posição que não existiria, 

que a população do Município criado pode pagar tributos que não deveria. A demora na defini-

ção de um processo pode significar, nesse caso, a constituição de deveres e direitos para tercei-

ros que não deveriam existir. 

A repercussão da demora é maior em se tratando de processos de controle abstrato de 

constitucionalidade. Nessa hipótese, a própria lei está em questão, e com ela todos os deveres e 

direitos correspondentes. O problema da consolidação das situações ao abrigo da lei é tão im-

portante que levou à criação de um dispositivo específico para a modulação dos efeitos tempo-

rais da decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade (art. 27 da Lei 9.868/99), possi-

bilitando ao Tribunal ressalvar os efeitos jurídicos e práticos gerados pela lei ou pelo ato nor-

mativo inconstitucional em casos de excepcional interesse social ou segurança jurídica. Nessa 

hipótese, a injustiça e a justiça sustentam os dois lados: ao mesmo tempo, é injusto que as pes-

soas sejam punidas por uma demora na declaração de inconstitucionalidade, mas também é in-

justo que as pessoas sejam beneficiadas por uma lei contrária às normas constitucionais, espe-

cialmente quando elas atendem aos interesses do Poder que as criou. 

A demora processual também se relaciona com a deterioração do respeito à autoridade. 

A força da autoridade depende de sua legitimidade. O tempo é um elemento essencial para a 

capacidade da autoridade em influenciar comportamentos. Assim, se a legitimidade do poder é 

associada ao exercício da força e à imposição de seus comandos, a demora na atuação reforça o 

sentimento de impunidade e deteriora o poder de persuasão dos instrumentos coercitivos. Se se 

entende que a força da autoridade vem da crença da população na sua capacidade em coordenar 

os esforços e dar respostas aos problemas sociais, a demora na atuação reforça o sentimento de 

que ela é incapaz de promover os fins a que se destina. 

Vale ressalvar que não se trata aqui de determinada visão de que a ausência de resposta 

pode servir para a legitimidade das cortes, correspondente à visão de que não decidir pode ser 

uma das virtudes passivas dos tribunais. Na hipótese virtuosa, o julgador que se abstém deixa a 

discussão sobre a questão jurídica para outras instâncias de poder, como o Legislativo e o Exe-

cutivo. A autocontenção judicial é a virtude de deixar a decisão para instâncias mais legítimas. 
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As capacidades materiais da Corte estão intimamente ligadas com a confiança que se 

deposita nelas (ARGUELHES; LEAL, 2014, p. 42). É sintomático da relação entre produtivi-

dade e legitimidade que os índices de confiança nos órgãos do Judiciário estejam atrelados prin-

cipalmente à sua capacidade de responder às demandas em um tempo razoável. Essa confiança 

condiciona a percepção sobre o Tribunal e, portanto, a aceitação das decisões pelo público. 

Reformas constitucionais e legislativas demonstram a preocupação em dotar o Poder 

Judiciário, e o Supremo Tribunal Federal em especial, de instrumentos para concretizar o obje-

tivo de conferir uma devida duração ao processo. A possibilidade conferida ao Senado de sus-

pender ato normativo declarado inconstitucional pelo STF em controle concreto, na Constitui-

ção de 1934, foi uma primeira tentativa de impedir que o Tribunal tivesse que se manifestar 

repetidas vezes sobre uma mesma questão jurídica (RAMOS, ELIVAL DA SILVA, 2010b, p. 

188–198). A criação da representação de inconstitucionalidade aprofundou essa mudança ao 

dotar o Governo, inicialmente, e outros atores sociais, com a Constituição de 1988, da capaci-

dade de questionar as leis e atos normativos em abstrato, conferindo à Corte o poder de resolver 

a questão jurídica com efeitos erga omnes. Foi a mesma justificativa dada para a criação da 

Ação Declaratória de Constitucionalidade, em 1993, e para os rumos dados à Arguição de Des-

cumprimento de Preceito Fundamental, em 1999. A criação do Superior Tribunal de Justiça pela 

Constituição de 1988 foi mais uma medida que tentou desafogar o Supremo, na tentativa de 

conferir-lhe feições de tribunal constitucional.  

A Emenda Constitucional n. 45/2004 talvez seja o exemplo mais significativo desse pro-

cesso. Ela trouxe expressamente o direito a uma duração razoável do processo, somando-se a 

outros diplomas nacionais e internacionais que impõem esse dever às Cortes. O mote da cha-

mada “Reforma do Poder Judiciário” foi justamente reforçar a necessidade de eficiência na fun-

ção jurisdicional e trazer soluções que pudessem reduzir o atraso na prestação desse serviço 

público. Assim, por exemplo, uma das primeiras atitudes do Conselho Nacional de Justiça, ór-

gão administrativo criado pela Emenda, foi fixar metas para a atuação dos juízes e tribunais.  

No âmbito do STF, a reforma criou os instrumentos da repercussão geral e da súmula 

vinculante. A súmula vinculante, inspirada nos assentos da Casa da Suplicação portuguesa, seria 

mais um instrumento à disposição dos ministros para controlar a atuação das instâncias inferio-
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res do Judiciário e da Administração, prevenindo, na origem, o surgimento de conflitos. A re-

percussão geral surgiu como uma tentativa de reviver o filtro da arguição de relevância da ques-

tão federal (introduzido pela Emenda Regimental n. 3/1975), que atribuía ao Tribunal poderes 

semelhantes ao da Suprema Corte americana com o writ of certiorari. A partir desse filtro, seria 

possível selecionar os casos a serem julgados pelos ministros conforme a relevância do pro-

cesso, aferida de acordo com critérios jurídicos, políticos, econômicos ou social. Em 2006, a 

Lei n. 11.418 regulamentou a repercussão geral, prevendo a possibilidade de julgamento de um 

único processo, cuja decisão seria aplicada para os demais (recurso representativo da controvér-

sia, art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973). As modificações reforçaram o processo 

de objetivação do controle de constitucionalidade brasileiro, conferindo às decisões do STF cada 

vez mais poder para repercutir em outros processos. 

O processo judicial eletrônico também é uma forma de agilizar o andamento processual 

e cumprir com o dever de razoável duração do processo. O Supremo procurou se adaptar rapi-

damente à inovação, impondo aos tribunais inferiores e às partes o dever de submeter os recursos 

e as demais ações em formato eletrônico. A tramitação do processo em meio eletrônico signifi-

caria, para os ministros e demais defensores da modificação, redução do “tempo neutro” gasto 

com deslocamentos de autos e espera para atos realizados por servidores.  

Observa-se, então, que o Supremo procura transmitir uma imagem de eficiência e eficá-

cia na prestação jurisdicional para o público. Por ser um tribunal que decide causas em primeira 

ou última instância, recai sobre ele a responsabilidade e a visibilidade de ser o último ator numa 

cadeia processual, razão pela qual aumenta a pressão social para que profira decisões céleres. 

Num cenário em que é chamado a resolver casos de grande repercussão e complexidade moral, 

jurídica, política, social e econômica, e está em constante contestação pública, a demora proces-

sual não pode ser mais um elemento a comprometer a força de sua autoridade.213 

                                                 

213 É o teor do discurso do Min. Seabra Fagundes: “O que, a nosso ver, desprestigia a Suprema Côrte, é deixá-la 

com o presente volume de serviço (que, vimos há pouco, reduz a quatro ou cinco minutos a média de tempo por 

julgamento), o qual não permite, sem embargo do devotado esfôrço dos seus egrégios ministros, o exame o debate 

atento de cada caso, como de desejar por parte dos litigantes e como do dever elementar de todo órgão julgador” 

(FAGUNDES, 1966, p. 8). 
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A produtividade também ajuda a fomentar o valor da segurança jurídica, entendida como 

previsibilidade e anterioridade das decisões políticas. A demora processual é vista como um 

fator de insegurança, porque mantém situações incertas e as relações jurídicas em situação pre-

cária (FALCÃO, DJACI, 1976, p. 3). O próprio sistema de controle de constitucionalidade bra-

sileiro contribui para isso ao adotar a sanção de nulidade dos atos inconstitucionais, com efeitos 

que se iniciam no passado (ex tunc) e desfazem os atos subsequentes (RAMOS, ELIVAL DA 

SILVA, 2010b, p. 295–304). A discussão em torno do mencionado art. 27 da Lei n. 9.868/99 

trouxe à tona a preocupação com os efeitos das decisões do STF quando incidem sobre situações 

consolidadas. 

A segurança jurídica também é garantida em outro sentido. A continuidade da jurispru-

dência depende, em grande parte, da composição dos órgãos judiciais. A demora no andamento 

processual significa, muitas vezes, que questões parecidas poderão ser julgadas por pessoas di-

ferentes. A mudança de composição de um tribunal como o STF entre uma e outra decisão ou 

até entre um e outro ato dentro do mesmo processo pode significar insegurança quanto aos re-

sultados da ação.  

Finalmente, a produtividade fomenta a igualdade e a liberdade, valores básicos do sis-

tema jurídico brasileiro. Em relação à igualdade, as repercussões são variadas. Primeiro, evita-

se que uma parte se beneficie dos ônus suportados pela outra em razão da demora processual. 

Segundo, evita-se que uma pessoa se beneficie de uma decisão mais rápida, enquanto outra se 

prejudique por conta de um processamento mais lento. Terceiro, evita-se a desigualdade entre 

quem ajuizou e quem não ajuizou ação. Em condições normais, a segunda pessoa poderia aces-

sar o Judiciário se, diante de uma resposta positiva à primeira ação, tivesse o interesse. Em 

condições anormais, porém, a segunda pessoa pode ser prejudicada pela prescrição de seu di-

reito, pela dificuldade em produzir provas, dentre outros problemas que inviabilizariam sua ten-

tativa de obter o mesmo direito que a primeira pessoa conseguiu após anos. Isso também vale 

para a mudança na composição do órgão, que pode levar a uma resposta distinta para casos 

iguais ajuizados em momentos diferentes. Quarto, a rápida definição das obrigações jurídicas 

por um Tribunal significa que toda a sociedade conhecerá as regras válidas e ninguém poderá 

se aproveitar da incerteza e da insegurança para se beneficiar às custas dos outros. Finalmente, 
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vale ressaltar que não são todas as pessoas que têm condições de financiar a manutenção de um 

processo.214  

Em relação à liberdade, o exemplo mais evidente da importância da celeridade proces-

sual aparece na esfera penal (CARNEIRO, 1916, p. 9). As recentes medidas do CNJ e do STF 

para agilizar a avaliação dos processos de execução penal, liberando presos que já deveriam 

estar soltos, são uma evidência de como a demora processual está intimamente ligada à perda 

injustificada da liberdade. Mas não é apenas na esfera criminal que essa relação existe. Enten-

dida como capacidade de planejar e desenvolver seu próprio plano de vida, a liberdade de uma 

pessoa é restringida quando ela é incapaz de se desenvolver em virtude da falta de uma decisão 

sobre os deveres e os direitos que ela tem.   

 Ao ser um caminho para concretizar valores tão fundamentais como justiça, segurança, 

igualdade, liberdade e o respeito à autoridade, a produtividade é vista como um bom argumento 

que sustenta o processo de elaboração de acórdãos como ele é. Questionados, os ministros ad-

mitem que a forma como eles são redigidos não é a melhor para dar uma orientação precisa 

sobre o entendimento do Tribunal, mas ressaltam que essa é a realidade possível para dar conta 

da carga de trabalho num período de tempo razoável. Conferir maior velocidade para o anda-

mento processual é o objetivo que norteia as reformas nessa fase, como evidencia a exposição 

de motivos da Resolução n. 536/14: 

Considerando que, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; 

Considerando a pendência de publicação de cerca de dois mil acórdãos proferidos pe-

las Turmas e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal;  

Considerando que a publicação das decisões judiciais constitui parte essencial do pro-

cesso que culmina com a entrega da prestação jurisdicional;  

Considerando o disposto no art. 95, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, 

que determina, salvo motivo justificado, o prazo máximo de sessenta dias para a pu-

blicação do acórdão, a partir da sessão em que tenha sido proclamado o resultado do 

julgamento; e  

Considerando o disposto no art. 96, § 3º, do Regimento Interno, que determina à Se-

cretaria das Sessões proceder à transcrição do relatório e do voto lidos que não tenham 

                                                 

214 Essa preocupação foi externada pelo Min. Guimarães Natal: “E o mal ainda mais se aggrava com as despesas 

judiciaes tão avultadas que, não raro, impossibilitam o pobre de promover a reintegração do seu direito violado, 

burlando-se, assim, na realidade, o grande principio da egualdade de todos perante a Lei” (NATAL, 1918, p. 196). 
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sido liberados no prazo de sessenta dias, contendo a ressalva de que não foram revistos 

[…]. (grifos nossos) 

Vale registrar, ainda, que a defesa da produtividade está intimamente relacionada com 

uma visão que liga a capacidade do STF de responder às demandas sociais com a sua legitimi-

dade. Entende-se que a disfuncionalidade da Corte é motivo para perda de credibilidade e, con-

sequentemente, de legitimidade para tomada de decisões. Em última instância, os ministros se 

enxergam numa luta constante contra a sobrecarga de trabalho e a descrença da população no 

seu trabalho.215 

A justificativa da produtividade atuou diretamente para conferir o sentido que imputa-

mos para a prática de redação e apresentação de acórdãos no STF: uma etapa burocrática subor-

dinada à fase decisória. A rigor, a elaboração de acórdãos não deixa de ser mais uma ação dentre 

um conjunto de ações que formam o processo no STF. Nesse sentido ela não é diferente da 

realização de uma audiência pública, da condução de uma sessão de julgamento ou da publica-

ção dos acórdãos no Diário de Justiça eletrônico. Assim como esses momentos, ela também é 

composta por vários atos que se conjugam para realizar a sua finalidade última: a materialização 

da decisão do Tribunal num documento a ser exposto ao público. 

A divisão em etapas do processo decisório, porém, ressalta momentos significativos para 

a tomada e apresentação da decisão. A redação do acórdão é um desses momentos-chave. Não 

basta que os julgadores sejam capazes de tomar uma decisão conjuntamente. Nossa prática ju-

rídica exige que ela seja transformada em um texto, que será disponibilizado para o público em 

seguida. O Direito tem na linguagem e nos textos escritos uma de suas principais características, 

porque é o que permite não só que “os mortos comandem os vivos” – para usar expressão de 

Thomas Jefferson -, mas também que os vivos possam exigir justificativas para ações baseadas 

no Direito. Não é à toa que as ideias de deixar um voto para a posteridade ou de que os vencidos 

de hoje poderão ser os vencedores de amanhã aparecem em estudos sobre tribunais. 

                                                 

215 Nas palavras de Nascimento (2017, p. 29): “A história do volume de trabalho do Supremo Tribunal Federal, ao 

longo do século XX, é a história de uma ascensão permanente e irreversível. Nenhuma solução institucional foi 

decisiva para fazer recuar esse vetor de crescimento. Os vários arranjos tentados ao longo do tempo jamais tiveram 

a capacidade de interferir de forma efetiva, e solucionar o problema da pauta do Tribunal. Essa incapacidade de 

redesenhar as competências da Corte implicou a necessidade de reorganizar os recursos materiais internos e a 

método de trabalho de seus integrantes”. 
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Ao afirmarmos que a redação dos acórdãos no Supremo Tribunal Federal é melhor in-

terpretada como um simples momento burocrático, levando-se em consideração a prática e a 

sua evolução histórica, não queremos afirmar o truísmo de que ela faz parte do andamento pro-

cessual, mas ressaltar que ela não tem o mesmo significado que tem no processo decisório em 

outros tribunais constitucionais. O termo “burocrático” é utilizado em oposição a “decisório” 

para ressaltar que há, no Supremo, decisões sendo tomadas por outros atores que não os minis-

tros sobre como apresentar a opinião do Tribunal ao público.  

A primeira consequência desse entendimento é a diferença dos atores envolvidos na re-

dação do acórdão. Uma visão burocratizada do processo de elaboração conduziu à maior parti-

cipação – e até protagonismo – de outros funcionários do órgão nessa etapa. Primeiro, vale 

registrar o papel das pessoas responsáveis pela transcrição dos áudios (antiga taquigrafia). A 

estrutura do acórdão não é definida inicialmente pelos ministros, mas por esses funcionários 

enquanto transcrevem os debates e os votos ocorridos na sessão de julgamento. São eles que 

estabelecem pela primeira vez: (i) a sequência dos documentos no acórdão, ao definir as entra-

das de documentos no sistema; (ii) o nome dos documentos, ao nomeá-los a partir da lista de 

títulos da Secretaria; (iii) o conteúdo dos documentos, ao transcrever as falas dos ministros. 

Outras definições mais sutis também são feitas como, por exemplo, a fixação de quando começa 

um documento e termina outro (caso de debates) ou a consideração do que seja voto fundamen-

tado e voto não fundamentado. 

O segundo departamento de destaque é a Seção de Composição de Acórdãos. Seus fun-

cionários são responsáveis pelo acompanhamento dos processos cujos acórdãos estão em ela-

boração. Dentre outras funções, cabe a eles: (i) corrigir a estrutura definida pela Seção de Trans-

crição, caso os ministros peçam; (ii) gerar o documento agregado a partir dos vários documentos 

juntados individualmente pelos Gabinetes, por meio da ferramenta de inteiro teor de acórdão; 

(iii) por meio da mesma ferramenta, encaminhar os acórdãos para publicação no Diário de Jus-

tiça eletrônico e demais meios de comunicação. 

Destaca-se, em terceiro lugar, a Secretaria de Sessões ou a Assessoria do Plenário e das 

Turmas. O secretário, que se senta ao lado do Presidente durante a sessão de julgamento, é a 

pessoa responsável por elaborar o extrato de ata, que atualmente é juntado ao acórdão. Ele 

acompanha a votação com o Presidente, colaborando no registro dos votos e na definição do 
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resultado. Os funcionários da Secretaria elaboram o extrato a partir da decisão proclamada pelo 

Presidente. 

Em quarto lugar, menciona-se a função dos assessores nos Gabinetes. Regimentalmente, 

é dever dos assessores colaborar na revisão das transcrições de áudio (art. 358, III, RISTF 1980). 

Na prática, o maior volume de trabalho é feito por eles. O resultado é que eles devem se com-

portar e pensar de acordo com a expectativa sobre o que seu chefe faria (NUNES, LÍLIAN 

CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 173). E quanto mais próximo do ministro, maio-

res as responsabilidades. Nessa linha, figura importante dentre os assessores é a pessoa respon-

sável pela Chefia de Gabinete. É ela quem tem maior contato com o ministro, podendo, em 

alguns casos, deter a chave para a assinatura eletrônica do magistrado. Dependendo da divisão 

de trabalho nos Gabinetes, a revisão das notas taquigráficas pode ficar a cargo apenas dos as-

sessores, sem participação do ministro, ainda que sua assinatura eletrônica esteja no docu-

mento.216 

Os ministros, então, são apenas mais um ator numa cadeia de pessoas que contribuem 

para a materialização da decisão do Tribunal. É perceptível uma deferência total dos demais 

funcionários em relação às escolhas e instruções dos magistrados. Em tese, os ministros têm 

total controle sobre o processo, podendo solicitar quaisquer mudanças nos acórdãos. Podem 

cancelar participações, anexar voto escrito no lugar de votos orais e até solicitar que seja inclu-

ído no sistema uma entrada para que possam juntar voto escrito. Na prática, com o volume de 

trabalho e a divisão de tarefas nos Gabinetes, são os assessores e o quadro da Secretaria que 

efetivamente redigem os acórdãos (ao menos os casos simples). Os ministros atuam como “edi-

tores” da maior parte dos textos escritos (NASCIMENTO, 2017, p. 138–139).217 

Dessa forma, não é possível entender o processo decisório do STF na sua fase pós-deci-

sória somente a partir da dicotomia entre interlocutores e decisores. Além deles, existem os 

operadores, que são pessoas que tomam as pequenas decisões que, ao final, definirão alguns 

elementos dos acórdãos, como a sequência dos documentos. Decisores e operadores trabalham 

                                                 

216 Criticando essa prática no ambiente do Plenário Virtual, cf. KOATZ, 2015, p. 345. 
217 Apontando quatro problemas dessa posição de edição de texto (problema de controle do produto, falta de apro-

priação do texto, isolamento do processo decisório e diluição da responsabilidade), cf. NASCIMENTO, 2017, p. 

139–140. 
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em conjunto para produzir e publicar as decisões. Essa é mais uma manifestação dos fenômenos 

da “funcionarização” e da “Justiça de Gabinete” mencionados por Fonseca (2011, p. 55). Nas 

palavras do Min. Sepúlveda Pertence, “a partir daí, o assessor se torna uma figura central, por-

que era humanamente impossível supor-se que o ministro tomasse conhecimento, pessoalmente, 

de cada processo” (FONTAINHA; SILVA; NUÑEZ, 2015, p. 49). 

Destaca-se, assim, a atual estrutura dos Gabinetes dos Ministros. Conforme estimativa 

de Nascimento (2017, p. 135), o número de colaboradores aumentou “mais de 1.000%” de 1973 

a 2015. Essa percepção é compartilhada pela maioria dos ministros entrevistados no Projeto 

História Oral do Supremo. Os ministros aposentados destacam a diferença entre a estrutura que 

encontraram no Tribunal em seus períodos de magistratura – que variavam de dois a quatro 

assessores – para um quadro muito maior de funcionários, inclusive com a possibilidade de 

juízes auxiliares.218 O Min. Cezar Peluso comparou a realidade com o gerenciamento de uma 

microempresa de 30 empregados (FONTAINHA; SILVA; ALMEIDA, 2015, p. 123). Mesmo 

ministros resistentes a essa mudança, como o Min. Celso de Mello, foram obrigados a alargar 

sua equipe para dar conta de processos cada vez mais complexos – no caso do atual Decano do 

STF, principalmente por ser revisor de muitos processos da Operação Lava Jato (BRÍGIDO, 

2019, p. 46). E não são apenas os assessores e juízes auxiliares que contribuem – o Gabinete do 

Min. Marco Aurélio, por exemplo, conta com uma equipe de pessoas para transcrever seus votos 

(BRÍGIDO, 2019, p. 45). 

Um segundo elemento que caracteriza a burocratização do processo de elaboração dos 

acórdãos são os prazos regimentais para sua redação. Embora não seja incomum a existência de 

prazos que constranjam os magistrados, vale notar que apenas uma fração deles é acompanhada 

de consequências jurídicas para a inobservância. No caso da confecção dos acórdãos no STF, 

há quatro prazos relevantes: (i) a Secretaria tem até 48 horas para transcrever os áudios (art. 112 

do RISTF 1980); (ii) os Gabinetes têm 20 dias, contatos da sessão de julgamento, para liberar 

os documentos revisados (art. 96, § 2º, RISTF 1980); (iii) o Relator tem 10 dias para elaborar o 

acórdão e a ementa do julgado; e (iv) a Secretaria tem 60 dias para publicar o acórdão no Diário 

                                                 

218 Cf. depoimentos do Min. Rafael Mayer (FONTAINHA; QUEIROZ; SATO, 2015, p. 63); do Min. Sepúlveda 

Pertence (FONTAINHA; SILVA; NUÑEZ, 2015, p. 98); do Min. Célio Borja (FONTAINHA; SILVA; GUIMA-

RÃES, 2015, p. 76); e do Min. Moreira Alves (FONTAINHA; PAULA; ALMEIDA, 2016, p. 73). 
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da Justiça (art. 95, parágrafo único, RISTF 1980). Em caso de demora superior a 60 dias, a 

Secretaria tem o dever de publicar os documentos, ainda que não tenham sido revisados (Reso-

lução n. 536/14). A demora imputável aos funcionários do tribunal, com exceção dos ministros, 

pode levar a penas de advertência e suspensão. 

Não apenas os prazos, mas principalmente a consequência de sua extrapolação, eviden-

ciam um caráter burocrático no momento de redação das decisões. Os Regimentos de 1891 e 

1909 já previam que a sentença deveria ser trazida redigida na sessão de julgamento seguinte, 

então não há novidade na previsão do RISTF 1940 de que o redator teria 48 horas para elaborar 

o acórdão (art. 68, §1º) depois de receber as notas taquigráficas revisadas. O problema consta-

tado no período de vigência da norma foi a demora na revisão das notas pelos Gabinetes, razão 

pela qual o RISTF 1970 previu o prazo de 20 dias para que eles devolvessem as notas revisadas 

depois da entrada das notas no Gabinete, sob pena de serem trasladadas para os autos sem revi-

são (art. 92, § 4º). O dispositivo foi reproduzido no RISTF 1980 (art. 96, § 4º), mas alterado 

pela Emenda Regimental n. 26/2008, que trouxe para o § 2º o prazo para liberação dos docu-

mentos revistos de 20 dias depois da sessão de julgamento, não mais da entrada das notas no 

Gabinete. 

A transcrição dos debates gerou uma tensão inconciliável com a carga de trabalho. De 

um lado, ela diminuía o custo de interação no Plenário. Os ministros poderiam discutir livre-

mente e ao final teriam um voto pronto para revisar sem que precisassem ter redigido o texto 

previamente. Em tese, isso aliviaria a sobrecarga de trabalho e liberaria o Plenário e as Turmas 

para discussões mais construtivas sobre os casos. Contudo, quanto mais participassem, mais 

notas taquigráficas os ministros teriam que revisar. A percepção de que haveria uma pilha de 

notas para conferir nas férias, conforme exposto pelo Min. Sydney Sanches anteriormente, tor-

nou-se um desestímulo muito grande a que os ministros falassem – ao menos até a década de 

2000. Era necessário produzir, e o trabalho se tornou cada vez mais individualizado nos Gabi-

netes. Observa-se, então, que o foco nessa etapa do processo decisório não foi, ao menos depois 

do RISTF 1970, a redação conjunta da decisão, mas a revisão rápida e individual das transcri-

ções dos debates ocorridos na sessão de julgamento.  

A burocratização também é evidenciada pela adoção cada vez mais intensiva da tecno-

logia nesta etapa, com vistas a otimizar tarefas repetitivas e com baixo esforço cognitivo. As 
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várias atualizações dos softwares e suas funcionalidades mostram uma preocupação com a au-

tomação do processo. Observam-se tarefas que passaram por mudanças em razão da tecnologia: 

(i) se antes as notas eram enviadas para os gabinetes e o controle da elaboração dos acórdãos 

era feito manualmente, agora elas são disponibilizadas nos sistemas e-Sessão e e-Decisão do 

Tribunal e seu andamento fica visível para os funcionários responsáveis; (ii) se antes a rubrica 

ou a assinatura dos documentos era feita manualmente pelos ministros, a chancela passou a ser 

feita eletronicamente e atualmente pode ser feita por assinatura eletrônica por meio de aplica-

tivo, sem a necessidade de que o ministro esteja com os autos em mãos; (iii) se antes cada 

acórdão recebia um andamento único, mesmo que seus documentos fossem cópias de outros, 

agora é possível elaborá-los em lote, criando-se e publicando-se um conjunto de acórdãos de 

uma única vez. Até a tarefa de elaboração de votos foi afetada pela tecnologia, com a possibili-

dade de cópia de trechos e passagens de outros votos por meio de ferramentas dos editores 

textuais. 

Um último elemento que caracteriza a burocratização dessa etapa é a verificação de me-

tas a serem cumpridas. Como será visto na próxima seção, a publicação dos acórdãos se afasta 

da ideia de materialização do pensamento do Tribunal como órgão colegiado e se aproxima da 

lógica da gestão e das metas. Os acórdãos se tornam números em relatórios de gestão que pro-

curam mostrar não mais o que foi decidido pela Corte, mas quantos documentos foram publica-

dos e como o passivo está sendo reduzido.219 

Em síntese, reduzir o peso da fase pós-decisória foi uma solução adotada em 1931, dentre 

outras, num contexto de mudanças de funcionamento interno do Tribunal para dotá-lo da capa-

cidade de responder à quantidade de processos que chegavam a ele todos os meses. A continui-

dade da crise do Supremo Tribunal Federal levou os ministros a enfocarem outras medidas, 

principalmente na admissão de recursos e na definição das suas competências, mas eles nunca 

deixaram de olhar para o funcionamento interno do órgão como um fator a mais na crise. Por 

isso, a história do processo de elaboração de acórdãos é marcada por uma contínua tentativa de 

acelerar procedimentos, delegar funções e automatizar tarefas. A redação dos acórdãos, então, 

                                                 

219 A exceção talvez sejam os processos complexos e emblemáticos. No Relatórios de Gestão há seções dedicadas 

especificamente a mostrar o que o Tribunal decidiu nesses casos. 



 233 

 

deixa de ser vista como um momento decisório e passa a ser vista como mais um momento 

burocrático na marcha processual. A burocracia auxiliar (secretários, funcionários do Tribunal 

e assessores) ganha destaque nesse momento em substituição aos ministros (decisores). É pos-

sível até mesmo que um acórdão seja publicado sem que os ministros revisem seu conteúdo. 

4.1.2 A justificativa da publicidade para a estrutura dos documentos 

Se a evolução do processo de elaboração de acórdãos é marcada pela produtividade, o 

estilo formal dos documentos é marcado pela publicidade. A publicidade é o segundo bom ar-

gumento que sustenta a maneira de ser dos acórdãos e norteia as mudanças na sua estrutura e na 

sua composição. O modelo é pensado para dar conta de duas funções principais: a) conferir 

transparência ao processo decisório coletivo, demonstrando como o colegiado chegou a deter-

minada decisão; e b) garantir a responsabilização dos ministros e dos demais funcionários pelos 

atos constantes no acórdão. Essas diretrizes são diretamente relacionadas pelos ministros com 

os princípios do regime democrático e até da gestão pública. Conforme enfatiza o Min. Dias 

Toffoli: “A sociedade não aceita mais gestão pública que não seja eficiente, que não seja trans-

parente e que não preste contas. É o tripé hoje da gestão pública. Gestão pública, ela tem que 

ser transparente, ela tem que ser eficiente e ela tem que ser prestadora de contas” (FONTAINHA 

et al., 2017, p. 121). 

A origem dessa visão está enraizada no direito processual brasileiro (VALE, 2015, p. 

227). Como visto na seção 3.1.1, já era previsto desde 1821 que os juízes vencidos deveriam 

indicar essa condição, sob pena de serem considerados na corrente vencedora. Da mesma forma, 

como regra geral nos Regimentos do STF, as sessões de julgamento sempre foram públicas, 

dando conta da quantidade de pessoas que iam ao Tribunal para acompanhar os julgamentos de 

maior repercussão ou até mesmo as sustentações de Rui Barbosa. Atualmente, são várias as 

medidas dedicadas a concretizá-la, das quais a TV Justiça é apenas a mais comentada e evidente. 
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Os ministros salientam a característica da publicidade do processo decisório como algo 

positivo.220 Os benefícios decorreriam, em primeiro lugar, da visibilidade que ela confere ao 

processo decisório em si. Essa visibilidade (transparência) teria o efeito de permitir a fiscaliza-

ção dos ministros, garantindo o controle social, e aproximar o público da atividade do Tribunal, 

proporcionando um efeito pedagógico (BARROSO; MELLO, 2010; FONTAINHA; MATTOS; 

SANTOS, 2016, p. 123). Em consequência, os ministros se sentiriam responsáveis por suas 

opiniões perante o público, o que lhes infundiria um senso de compromisso com a boa decisão 

jurídica. Essa responsabilidade não seria apenas política, mas também jurídica, uma vez que o 

julgador passa a ficar comprometido com suas posições anteriores em futuros casos. 

A publicidade se une às demais razões apresentadas anteriormente para formatar os acór-

dãos no STF. A sessão de julgamento se tornou o momento mais importante do processo e 

esvaziou a etapa de redação dos acórdãos. A adoção da taquigrafia foi a solução encontrada 

para, ao mesmo tempo, liberar os ministros do trabalho de redigir pela segunda vez seus votos 

escritos e registrar por escrito o que acontecia nos debates ocorridos durante o julgamento. As-

sim, os acórdãos deixaram de ser estruturados e compostos pelos ministros como uma peça de 

apresentação da decisão e dos fundamentos do Tribunal e passaram a ser um registro histórico 

da decisão e dos fundamentos dos ministros apresentados na sessão. 

  A diferença é importante e repercute diretamente na estrutura, na organização, na com-

posição e na clareza dos documentos. Esses elementos ficam sujeitos não apenas a dar publici-

dade aos votos e às razões que os embasam, mas também a dar publicidade para o que aconteceu 

na sessão e como ela se desenvolveu. O problema é que essas duas funções nem sempre convi-

vem harmonicamente, o que leva a dificuldades de compreensão do teor do acórdão e do que 

foi decidido pelo Tribunal. 

Em relação à composição, o acórdão não é composto apenas pela opinião da Corte e 

pelos votos separados, como ocorre em outros países, mas também apresenta debates, apartes, 

explicações, manifestações individuais, enfim uma série de ocorrências durante a sessão. Em 

                                                 

220 Cf. depoimento do Min. Thompson Flôres (FLÔRES, 1978, p. 256); do Min. Gilmar Mendes (MENDES, GIL-

MAR FERREIRA, 2010, p. 11–13); do Min. Rafael Mayer (FONTAINHA; QUEIROZ; SATO, 2015, p. 65); do 

Min. Dias Toffoli (FONTAINHA et al., 2017, p. 140); e do Min. Ayres Britto (FONTAINHA; QUEIROZ; AL-

MEIDA, 2017, p. 103). 
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consequência, o mesmo documento apresenta partes (ou documentos) com características lite-

rárias totalmente diferentes: textos argumentativos (votos) convivem com textos narrativos (de-

bates); os autores se dirigem ao mesmo tempo para o público (votos escritos) e para os colegas 

(debates); marcadores de escrita (votos escritos) convivem com marcadores de oralidade (votos 

vogais e debates); dentre outras. 

Em relação à organização, isso significa que a sequência das partes do documento não 

segue uma lógica argumentativa, mas um fio condutor narrativo.221 No primeiro caso, a sequên-

cia das partes seria definida pela tentativa de construir uma sequência lógica entre argumentos. 

Geralmente, isso significa apresentar a opinião da Corte, seguida dos votos concorrentes e de-

pois dos votos totalmente divergentes. Estruturado dessa maneira, o documento mostra o resul-

tado e as razões, depois as razões concorrentes para o mesmo resultado e, por fim, as soluções 

diferentes para o mesmo caso. Tem-se um modelo de transparência das razões da decisão (RO-

DRIGUEZ, 2013, p. 111–112). 

Não é assim que se organiza o acórdão no STF. Especialmente depois da informatização 

do processo, que conferiu à Seção de Transcrição o poder de criar os campos para inserção dos 

documentos pelos Gabinetes, a sequência de documentos no acórdão é definida por marcadores 

de tempo e espaço. Embora os votos individuais conservem uma estrutura argumentativa, a de-

cisão como um todo desintegra a argumentação na sequência de eventos que se sucederam na 

sessão ou nas sessões de julgamento. Indicamos algumas evidências disso. 

Em primeiro lugar, vale mencionar que mesmo a sequência mais comum, consistente em 

folha de rosto, relatório, voto do relator, votos dos ministros e extrato de ata, pode se submeter 

à sucessão de eventos no processo. Em alguns acórdãos, pudemos identificar que o relatório só 

aparece após a transcrição de um debate na turma – quando o recurso foi remetido para o Pleno 

– ou de uma observação feita por algum ministro antes da manifestação do relator. Esses são os 

casos mais claros de transformação do acórdão num documento que narra uma sequência de 

eventos ocorridos num tempo e num espaço definido – por exemplo, o dia da sessão de julga-

mento na Turma em que houve a decisão de remessa para o Pleno. 

                                                 

221 Nas palavras de um servidor do Tribunal: “G: Essa sequência quem dá é a transcrição? T: É a transcrição. Foi 

literalmente o que aconteceu no julgamento, né, e ela vai… então a ordem quem comanda aqui é a transcrição”. 
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Uma segunda evidência é a distribuição dos votos e dos debates nos acórdãos segundo a 

data da sessão de julgamento na qual ocorreram e a ordem dos eventos nessas sessões. Regi-

mentalmente, a tomada de votos é feita em ordem crescente de antiguidade, do ministro mais 

novo para o ministro mais antigo no Tribunal. Contudo, dificilmente essa sequência é observada 

nos acórdãos, seja porque as votações transcorrem em desconformidade com o Regimento, seja 

porque existem votos vogais registrados apenas em ata.222 Também é comum verificar que essa 

sequência é afetada pelo decurso do julgamento por várias sessões. Nessa hipótese, os docu-

mentos de uma sessão aparecem em conjunto, seguidos de um extrato de ata e das manifestações 

ocorridas na outra sessão, seguidas de outro extrato de ata. Em outras palavras, a organização 

está submetida à sucessão de sessões.    

Um terceiro elemento que corrobora a lógica narrativa são os indicadores de tempo e 

espaço presentes no próprio acórdão. Essas indicações aparecem mais claramente no cabeçalho 

dos próprios documentos que o integram, através do registro da data e do órgão ao qual corres-

pondem. Mas também é possível identificar o tempo e o espaço no conteúdo desses documentos 

como, por exemplo, nas referências às datas e às pessoas presentes na sessão no extrato da ata 

ou em comentários dos ministros em seus votos escritos (especialmente votos-vista), votos vo-

gais, nos debates ou demais manifestações orais. 

O acórdão, então, não é composto e organizado para apresentar uma fundamentação ao 

público, mas para lhe contar aquilo que se passou nas sessões de julgamento. Ele narra uma 

história de quem votou, quando votou, como votou, além de retratar quais discussões ocorreram 

na sessão, quem se contrapôs a quem e até mesmo quando houve trocas mais ríspidas entre os 

ministros. Mas isso não é resultado de uma prática irrefletida ou mantida por inércia. Essa es-

trutura atende aos propósitos da celeridade processual e da publicidade. Segundo servidor da 

Seção de Composição de Acórdãos:  

[…] em tese o Supremo sempre quis que constasse tudo, até mesmo pra estudo, enfim 

né, em tese o corpo do acórdão em si não… não alterou, tirando aquela observação 

                                                 

222 Os próprios ministros admitem que o respeito à regra depende da personalidade dos ministros mais antigos, 

havendo aqueles que tomam a iniciativa de expressar sua opinião antes dos demais e outros que aguardam sua vez 

na sequência (SILVA, 2017a, p. 224). 



 237 

 

que antes assinava o presidente, o relator, mas se você olhar o padrão, continua muito 

o mesmo, ementa, acórdão, relatório e voto e… os documentos que seguem.223 

Trata-se de uma ideia de transparência como publicidade ao processo decisório. As mu-

danças na prática institucional revelam um constante movimento de maior aproximação do acór-

dão ao que aconteceu na sessão seguido por medidas que procuram atenuar os problemas ge-

renciais causados por isso. Há uma tensão entre o acórdão enquanto registro histórico de fatos 

ocorridos num tempo e num espaço definidos e o acórdão enquanto peça de manifestação dos 

ministros. Por isso, ao mesmo tempo em que se notam iniciativas que reforçam o documento 

como espelho da sessão de julgamento, também se percebe um aumento na liberdade dos julga-

dores em editá-lo.  

A primeira evidência do desejo de deixar os acórdãos mais fiéis à sessão remonta às 

próprias discussões em torno da qualidade da taquigrafia. Como relata Mósca (1986, p. 113), o 

Min. Carlos Maximiliano rejeitava o serviço por considerar que as notas taquigráficas não re-

gistravam com fidelidade o que ocorria nos debates, o que lhe exigia repetidas revisões dos 

documentos. A história da taquigrafia no Tribunal demonstra a preocupação em desenvolver a 

qualidade do serviço. Há um constante acompanhamento da quantidade de servidores da Seção, 

da adoção de procedimentos e ferramentas mais modernos e da capacidade de registrar os de-

bates e desenvolver outros trabalhos. Vale ressaltar que a fidelidade do acórdão depende direta-

mente da qualidade do registro pela taquigrafia. 

No entanto, a anotação fiel dos debates e da votação levou ao problema da demora dos 

Gabinetes em liberar todas as notas taquigráficas para composição do acórdão. Como visto, a 

primeira solução encontrada para isso foi a transcrição apenas dos votos fundamentados, alter-

nativa adotada informalmente num primeiro momento e depois prevista no RISTF 1970. Em-

bora acompanhada da incorporação do extrato de ata ao acórdão, com indicação de todos os 

votos no julgamento, a medida afastou os documentos do ideal de retrato fiel de tudo o que os 

ministros falaram na sessão. 

O RISTF 1980 inovou em relação aos regimentos anteriores ao prever que os ministros 

poderiam interromper seus colegas durante o uso da palavra, por meio de apartes solicitados e 

                                                 

223 Informações obtidas em visita técnica ao STF em 25 de setembro de 2018. 
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concedidos (art. 133). Embora os diplomas internos anteriores não previssem os apartes, proi-

bindo que os ministros fossem interrompidos durante sua fala, os acórdãos mostram que essa 

era uma prática existente no Tribunal. A consequência do registro desses debates era a necessi-

dade de que cada participante revisasse e rubricasse sua participação, o que acarretava demora 

na revisão dos votos orais quando aparteados. 

Por esse motivo, Gabinetes simplesmente cancelavam os apartes ou não os revisavam a 

tempo. O cancelamento das interrupções acarretava situações inusitadas nos documentos, como, 

por exemplo, a transcrição apenas de manifestações seguidas de um único ministro, mas se re-

metendo a um interlocutor invisível no acórdão. A Emenda Regimental n. 40/2010 procurou 

disciplinar a situação, prevendo, ao mesmo tempo, que os apartes são partes integrantes do do-

cumento, mas podem ser cancelados, hipótese na qual deverá ser registrada sua exclusão (art. 

133, parágrafo único). A modificação evidencia a tentativa de conciliar a fidelidade do docu-

mento com o que aconteceu na sessão e a liberdade dos ministros de editarem os registros dos 

fatos. 

Outra medida que afasta o acórdão da ideia de espelho da sessão de julgamento é a pos-

sibilidade de cancelamento de votos. Não existe uma previsão regimental sobre isso, mas os 

membros do Tribunal deduzem essa faculdade do art. 133 do RISTF 1980, que permite o can-

celamento dos apartes. Trata-se de um poder de editar o registro histórico da sessão, excluindo-

se do acórdão a manifestação proferida em Plenário. Nesta circunstância, o voto fica registrado 

apenas na ata, com o consequente questionamento sobre a fundamentação por ele adotada. 

Essa faculdade de editar o acórdão é mitigada pelo televisionamento das sessões e pela 

disponibilização dos vídeos na web. Eles significam que, ainda que um ministro edite o docu-

mento para que não conste dele seu voto, a manifestação na sessão poderá ser vista por outros 

meios. Isso tem desdobramentos para a própria racionalidade do acórdão no STF, porque coloca 

em xeque a noção de que o documento deve ser um registro dos debates e das votações ocorridas 

na sessão de julgamento. 

Embora os parágrafos anteriores enfraqueçam a tese de que o estilo formal dos acórdãos 

do STF esteja vinculado ao ideal de publicidade e transparência do que aconteceu na sessão, o 
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art. 98 do RISTF 1980 contém previsão que evidencia a relação entre os dois. De acordo com o 

artigo: 

Art. 98. O acórdão de julgamento em sessão secreta será lavrado pelo autor do primeiro 

voto vencedor, que não se mencionará, e conterá, de forma sucinta, a exposição da 

controvérsia, a fundamentação adotada e o dispositivo, bem como o enunciado da con-

clusão de voto divergente se houver. 

Parágrafo único. O acórdão será assinado pelo Presidente, que lhe rubricará todas as 

folhas, e pelos Ministros que houverem participado do julgamento, na ordem decres-

cente de antiguidade. 

Embora não tenha utilidade no processo constitucional atual, por ter sido revogado pela 

Constituição de 1988, a norma relaciona diretamente a publicidade da sessão com a estrutura do 

acórdão. O sigilo da sessão retira do documento a menção ao autor do voto vencedor e não 

disponibiliza os votos vencedores e vencidos. Também torna o Presidente e os ministros res-

ponsáveis pela integralidade do conteúdo, cabendo ao primeiro rubricar todas as páginas. Nessa 

hipótese, o acórdão deixa claramente de ser um registro histórico da sessão de julgamento e 

passa a ser uma peça de apresentação da decisão e seus fundamentos. 

O que essas práticas revelam é que a publicidade pode nortear o estilo formal dos acór-

dãos do STF de maneiras diferentes, segundo o que se entenda por ela. De um lado, pode ser 

considerada como transparência no processo decisório. Nesse sentido, o acórdão deve mostrar 

ao seu público tudo o que se passou na sessão de julgamento. O documento se torna uma exten-

são da previsão constitucional de que todas as sessões serão públicas, apresentando o desenrolar 

dos eventos por escrito. Além disso, ele se converte num registro histórico que possibilita “ve-

rificar como evoluiu o pensamento do Tribunal a respeito de determinado instituto” (NUNES, 

LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 168–169). 

Essa compreensão da publicidade impacta diretamente a estrutura dos acórdãos. Por 

conta da tentativa de transformar o documento num espelho da sessão de julgamento, as partes 

que o compõem correspondem ao tipo de manifestação observada naquela ocasião (votos, de-

bates, explicações, pedidos de vista, etc.) e a ordenação dessas partes segue uma lógica narra-

tiva, que leva em consideração a sucessão de eventos mais do que a progressão do argumento. 

Por causa dela, é possível saber exatamente quem fez o que e quando. Isso é vantajoso, por 

exemplo, para acompanhar o exercício cada vez maior do poder normativo pela Corte, como na 

compreensão do processo de edição súmulas e teses de repercussão geral. Contudo, ela também 
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proporciona aos leitores brigas entre os ministros registradas em documento oficial, uma nota 

dispensável como fundamentação sob qualquer ângulo que se veja a questão.  

De outro lado, há o entendimento da publicidade como apresentação da decisão final e 

da sua fundamentação.224 Nesse sentido, o que importa não é o retrato do que se passou na 

sessão, mas a publicidade d os votos proferidos e das razões que os ministros consideram perti-

nentes para sustentá-los. Essa compreensão leva à possibilidade de edição do documento por 

meio do cancelamento de apartes e votos ou da juntada apenas dos “votos fundamentados”. O 

acórdão procura, primeiro, possibilitar às partes que conheçam a decisão e seus fundamentos e, 

segundo, apresentar ao público em geral o que o Tribunal decidiu. Essa é a concepção defendida, 

por exemplo, pelo Min. Cezar Peluso: 

[…] A publicidade, o julgamento em público é da tradição da história luso-brasileira 

dos tribunais. É a nossa tradição. O tribunal de São Paulo, qualquer tribunal no Brasil, 

sempre decide em público. Mas antes já se conversou. E ali expõe o voto, ponto final, 

tal. Porque não há necessidade de você criar uma discussão extra pra se justificar pe-

rante a opinião pública porque não tem televisão. Estão lá reunidos os advogados das 

partes, as partes, exponho meu ponto de vista: “Eu penso desse jeito, tal”, acabou. 

“Concorda com o relator?” “Não, não concordo, meu ponto de vista é diferente”, aca-

bou, morreu o assunto. É público; foi conservada, portanto, a garantia da publicidade, 

que é do sistema constitucional brasileiro, sem gerar discussão e sem impedir aquele 

contato anterior à troca de ideias que é fundamental para aparar divergências etc., etc. 

(FONTAINHA; SILVA; ALMEIDA, 2015, p. 107) 

Essa compreensão também tem seus impactos sobre o estilo do acórdão. A necessidade 

de registrar quem votou em qual sentido levou à incorporação do extrato de ata ao documento. 

O modelo básico, composto por ementa e acórdão, relatório, voto do relator e extrato de ata, 

                                                 

224 Cf. VALE, 2015, p. 152–154 (“Na visão dos magistrados [do Tribunal Constitucional espanhol], a publicidade 

deve ser restrita ao texto final da sentença. Isso não apenas por ser um mandamento explícito que decorre expres-

samente das normas do ordenamento jurídico espanhol que regem o tema da publicidade das decisões judiciais, 

mas por corresponder ao próprio significado do princípio da publicidade e sua função especial no âmbito da juris-

dição constitucional. Entende-se que o que ocorre nos momentos deliberativos internos, especialmente os debates 

e as trocas argumentativas no interior da sala do pleno, não deve ser exposto ao público em geral. A publicação do 

texto da decisão final, assinado por todos os magistrados, acompanhado de eventuais votos particulares, já cumpri-

ria a função de esclarecer o público sobre as razões de decidir do tribunal”); SILVA; MENDES, 2009 (“Transmis-

sões ao vivo e acórdãos disponíveis na internet, entre outras medidas, criaram um mito de transparência que precisa 

ser desconstruído. Ao contrário do que muitos tentam fazer crer, publicidade e transparência não têm nenhuma 

relação direta e necessária com a quantidade de julgamentos transmitidos pela TV. [parágrafo] Um tribunal cons-

titucional transparente é aquele que decide com base em argumentos transparentes, que não disfarça dilemas morais 

por trás de retórica jurídica hermética, que não se faz surdo para os argumentos apresentados pela sociedade. Em 

suma, é aquele que expõe abertamente os fundamentos de suas decisões para que sejam escrutinados no debate 

público”). 
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resulta diretamente da compreensão de que bastam esses elementos para que o público e as 

partes conheçam o que a Corte decidiu e as razões que embasaram a decisão. Vale notar que os 

acórdãos que seguem esse modelo básico não são considerados “sem fundamentação” pelos 

ministros, hipótese que, se aceita, implicaria na nulidade da decisão por violação da exigência 

constitucional e processual de fundamentação das decisões. 

Finalmente, na linha do neoinstitucionalismo, é importante que se entenda que a própria 

prática de redação e apresentação dos acórdãos fortaleceu o argumento da publicidade como 

transparência do processo decisório. A publicidade das sessões de julgamento sempre foi a regra 

no STF, então não haveria por que esse argumento fortalecer mais o modelo pós-1931 do que 

pré-1931. O argumento é um exemplo de como o arranjo institucional pode favorecer o desen-

volvimento da prática numa direção específica e oferecer meios para isso: sendo composto pelos 

documentos que registravam o que ocorria na sessão, enquanto o Tribunal mantinha uma postura 

fechada para o exterior, a publicidade por meio do acórdão não era tão relevante. Contudo, 

depois do advento da Constituição de 1988, ela passou a retroalimentar o modelo agregativo, 

conferindo justificativas para os seus defensores, que passaram a adotá-la como um fundamento 

importante para a manutenção da prática. 

4.1.3 A justificativa da deliberação para o processo de redação e para a estrutura dos acór-

dãos 

Talvez a contribuição mais interessante e surpreendente da reconstrução histórica reali-

zada no capítulo anterior seja a indicação de que o potencial de deliberação, entendida em ter-

mos muito similares aos da crítica deliberativista (troca de argumentos entre os julgadores para 

obtenção de uma decisão melhor), também era uma justificativa para a adoção do modelo de 

acórdãos atual. Ela surge como uma resposta ao problema do engessamento das discussões, da 

limitação dos ministros aos votos escritos e do parco diálogo com os advogados da causa – 

críticas que são dirigidas contra o próprio modelo vigente. 
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A justificativa da deliberação é praticamente ignorada nos debates atuais. A partir dela, 

o modelo é pensado para cumprir duas funções: a) deslocar o foco da sessão de julgamento da 

redação da decisão escrita para o debate de ideias entre os ministros e deles com os advogados; 

b) possibilitar melhores decisões por meio da apresentação de diferentes pontos de vista sobre 

o caso a ser decidido. Essas diretrizes estão diretamente orientadas pela percepção de que a 

discussão entre os julgadores aumenta a qualidade dos julgamentos e diminui a chance de erros 

– embora, na época, as remissões pareçam a se referir a erros quanto aos fatos do caso, não à 

solução jurídica determinada. 

Em relação ao primeiro aspecto, as seções 3.1.1 e 3.1.2 indicam algumas críticas à con-

dução dos trabalhos no STF nas décadas de 1900 a 1930. O mais evidente deles era a tomada 

de decisões com participação de menos da metade dos ministros do Tribunal, o que resultava 

em correntes vencedoras formadas por até quatro ministros (menos de um terço da composição 

da época, de 15 ministros). Outras reclamações surgiam, porém, contra o comportamento dos 

magistrados nas sessões de julgamento. Criticavam-se a exposição oral dos relatores, que se 

resumia a uma reprodução das peças processuais, a duração dos debates e o excessivo foco na 

tarefa de redação do acórdão – muitas vezes uma adaptação do voto condutor trazido pelo mi-

nistro relator ou pelos revisores. O resultado eram decisões curtas que muitas vezes não davam 

a exata dimensão dos debates – uma situação mitigada, por exemplo, pela prática da Revista do 

Supremo Tribunal Federal de registrar os debates por meio de taquígrafos que acompanhavam 

as sessões in loco e publicá-los numa seção específica para as “atas das sessões” do STF. 

Nota-se pelo relato de Carvalho Mourão, reproduzido por Carneiro (1953, p. 339), men-

cionado anteriormente (seção 3.2.2), que antes da transformação do modelo ocorrida na década 

de 1930 já havia uma rotina de julgamento que consistia no proferimento de votos individuais 

que não faziam referência entre si. A análise das atas de sessão nas edições da Revista do Su-

premo Tribunal evidencia que já nas décadas de 1910 e 1920 o procedimento poderia atrair as 

críticas formuladas por V. Silva (2017a, p. 219) de que não se observava a intenção de preceder 

a votação com uma rodada de discussões. 

A justificativa da deliberação introduz no debate a tensão entre valorizar o espaço cole-

tivo e colegiado (Plenário, Turmas) e valorizar os textos escritos individuas – rascunhos de de-

cisão, antes de 1931, e votos previamente redigidos, depois de 1931. Essa tensão ficou evidente 
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logo no início da adoção da taquigrafia nas manifestações do Min. Hermenegildo de Barros, que 

era rigorosamente contrário ao apanhamento taquigráfico dos votos e fazia questão de trazê-los 

escritos e entregá-los diretamente para a datilografia. Trata-se da discussão sobre o “voto de 

improviso” – com base em anotações, fichas, resumos etc. –, cuja frequência se esperava au-

mentar a partir da adoção do novo modelo. 

A respeito do voto improvisado, a observação das sessões de julgamento permite dife-

renciar julgadores que leem mais e outros que leem menos; uns que interrompem e debatem 

mais, outros que se manifestam menos; uns que estão mais abertos à interrupção (e a dialogar 

com o interlocutor) e outros menos.225 Os depoimentos dos ministros revelam uma confluência 

de fatores que favorecem ou dificultam a prática, desde questões institucionais até preferências 

pessoais.226 Detalhamos influências institucionais, que são mais importantes para esta tese do 

que as pessoais. São elas: o manejo da pauta do plenário; as rotinas para lidar com a carga de 

trabalho; a publicidade dos julgamentos; a natureza do caso em discussão; e a posição na se-

quência de votação. 

A pauta do plenário estabelece uma relação direta entre a “crise do Supremo Tribunal 

Federal” e a prática de votos de improviso. Como explica o Min. Sepúlveda Pertence, a grande 

quantidade de processos liberados e pautados à espera de serem julgados sempre foi um fator 

de insegurança para os ministros, que poderiam ser surpreendidos com casos que não haviam 

estudado ou não se lembravam (FONTAINHA; SILVA; NUÑEZ, 2015, p. 94–95). A publica-

ção da pauta de julgamentos das sessões da semana se dava na sexta-feira da semana anterior, o 

que conferia, na prática, apenas dois ou três dias para que os ministros e sua equipe de assessores 

estudassem cada processo (NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 

164). Ainda assim, como o gerenciamento da pauta era uma prerrogativa da Presidência e havia 

                                                 

225 Em polêmica reportagem para a Revista Piauí, criticada pelos ministros do STF, Carvalho (2010a, p. 41) apre-

sentou o seguinte cenário sobre a composição do Tribunal: “o Supremo tem quatro ministros capazes de discutir 

uma questão com profundidade e desenvoltura, sem se aterem à leitura de papéis ou de tela de computador: Celso 

de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Cezar Peluso. Os demais, em maior ou menor grau, dependem do 

papel”. 
226 Como exemplo de preferência pessoal, veja-se o exemplo do Min. Dias Toffoli: “Eu gosto mais da fala impro-

visada do que da leitura de texto escrito. Eu prefiro, fica mais desenvolto” (FONTAINHA et al., 2017, p. 125). 
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uma ordem de prioridade dos feitos para julgamento, o Plenário sempre poderia ser surpreendido 

por casos fora da pauta. 

Esse cenário levava a duas respostas contraditórias. De um lado, os Gabinetes tentavam 

antecipar e estudar os casos, registrando por escrito os seus principais aspectos para que, caso 

eles fossem a julgamento, os membros pudessem estar preparados.227 De outro, a imprevisibili-

dade dos processos sob deliberação contribuía para a votação de improviso ou para a utilização 

de pedidos de vista dos autos. A esse respeito, o Min. Nelson Jobim descreve uma rotina de 

julgamento que procurava neutralizar a insegurança e o risco de erros: enquanto era novato no 

Tribunal, sempre que surgia um processo que o Min. Moreira Alves, mais antigo, acreditava 

que deveria ser estudado com mais detalhes e retirado de pauta, este realizava um sinal com o 

rosto para que o Min. Nelson Jobim pedisse vista dos autos (FONTAINHA et al., 2015). 

O Ministro conta que, ao se tornar Presidente, instituiu a pauta temática como uma forma 

de evitar esses problemas e conferir maior celeridade para os julgamentos – os ministros pode-

riam discutir vários casos relativos a uma mesma questão numa única assentada, evitando re-

discussões. A inovação foi aprimorada por seus sucessores, que foram elaborando pautas com 

cada vez mais antecedência – embora com critérios nem sempre tão claros. Atualmente, no site 

do Tribunal é possível encontrar pautas de julgamento com antecedência de mais de um mês. 

 Essa solução, porém, não é um fator decisivamente favorável ao voto de improviso. Da 

mesma forma que é possível aos ministros se anteciparem, estudarem os casos e elaborarem 

anotações para a sessão prevista, também lhes é possível redigir um voto escrito ou mesmo 

solicitar à sua equipe que redija uma minuta de texto-base para o seu voto. Em outras palavras, 

                                                 

227 Vejam-se os depoimentos do Min. Dias Toffoli: ““E o que eu fazia? Eu estudava todos os processos, como até 

hoje estudo, que estão pautados para o Plenário. Então, eu chego ao Plenário, eu sei o que está sendo votado, o que 

está sendo julgado. Mesmo nos casos de que eu não sou relator, porque eu me preparo antes. O gabinete faz uma 

pastinha com todas as principais peças dos processos que os colegas estão levando e eu, na véspera, antevéspera, 

eu estudo os casos. Então, naqueles casos em que eu entendo que preciso me aprofundar, eu peço vista, mas, na 

grande maioria, ou em quase todos, a gente acaba já votando, seja acompanhando o relator ou já levando um voto 

divergente” (FONTAINHA et al., 2017, p. 116); e do Min. Teori Zavascki: “No Supremo, existem 700, 800 pro-

cessos aguardando julgamento. Estão pautados, estão prontos, mas é muito lento, está muito carregada a pauta do 

plenário. Então, na verdade, se faz uma outra pauta. Na sexta-feira, normalmente, sai a relação dos processos que 

vão efetivamente entrar no julgamento na quarta e na quinta seguintes. Então para o relator fca mais fácil, mas para 

os outros Ministros, não. Eles têm esse período de fm de semana e segunda e terça; terça, nós temos sessão das 

turmas, para se preparar para quarta e quinta. Não adianta preparar os 800 processos.” (FONTAINHA; VIEIRA; 

SATO, 2017, p. 82). No mesmo sentido, cf. VALE, 2015, p. 268–269. 
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trata-se de uma mudança institucional importante nas rotinas de trabalho da Corte que se sujeita, 

no tocante ao potencial de dispensar votos escritos, às preferências de cada magistrado. 

A carga de trabalho, por sua vez, é apontada por ministros como um estímulo ao voto de 

improviso. Ela conduz a uma divisão de trabalho no Plenário, segundo a qual os relatores pro-

duzem votos escritos para os processos sob sua responsabilidade, enquanto os demais fazem 

anotações que subsidiarão votos vogais improvisados.228 Essa postura parece explicar as respos-

tas dos ministros obtidas por V. Silva (2016a, p. 222) no sentido de que a sobrecarga de trabalho 

não pode ser uma “desculpa” para consentir e deixar de juntar voto divergente. No STF, os 

custos para divergência em termos de carga de trabalho são baixos, levadas em consideração a 

divisão de trabalho e a possibilidade de voto oral. É o que admitem os próprios ministros em 

entrevistas para o autor (SILVA, 2016a, p. 222–223): 

[…] para afastar a ideia de que divergir sempre é gastar bens escassos como tempo e 

energia de trabalho, alguns ministros insistiram na ideia de que não é preciso investir 

muito tempo ou muita energia para divergir. Assim, o ministro E afrma:  

O voto divergente não precisa ser necessariamente longo, basta dizer, por 

exemplo, 'eu divirjo porque não considero que tenha havido violação [dessa ou 

daquela norma]'. Ponto. Portanto, o tamanho do voto tem mais a ver com a 

prolixidade do juiz.  

No mesmo sentido, de que é possível divergir sem desperdício de tempo e energia, 

foram as opiniões dos ministros O, Q e U:  

Eu acho que isso [excesso de trabalho] não poderia impedir que o juiz elabo-

rasse o seu voto divergente. Ele poderia dá-lo na sessão de julgamento, que vai 

ser taquigrafada e depois basta revisar as notas. Não precisa fazer um trabalho 

de doutrina. 

                                                 

228 Confiram-se as várias entrevistas transcritas por Vale (2015, p. 268–269) em sua pesquisa: “[…] como vogal, 

devido à carga de processos, muitas vezes eu tomava conhecimento ali, na hora. E esta é a realidade. Todos os 

juízes procedem desta forma. Sempre tive o cuidado de ler os memoriais dos julgamentos do dia. Quando sentia 

que podia votar, eu então improvisava os votos. Quando ficava alguma dúvida, eu pedia vista”; “Geralmente levo 

voto escrito quando sou relator; aí eu sou compelido a confeccionar um relatório e também levar um voto conca-

tenado e com uma base, inclusive, doutrinária e de jurisprudência. Agora, quando atuo como vogal, simplesmente 

como vogal, em noventa e nove vírgula nove por cento dos casos eu atuo de improviso”; “Os votos dos casos que 

sou relator, evidentemente, já os levo prontos. Em relação aos processos de relatoria dos colegas, o que faço é 

estudar o tema e no momento eu profiro meu voto. Quando é uma matéria que se sabe que demanda um registro da 

posição, pela sua dimensão, pela sua importância, já levo um voto preparado”. Na mesma linha, depoimento de 

Ministro para V. Silva: “- Fala de ministro sobre busca de consenso: “This is the role of the Chief Justice; it is the 

role of the rapporteur, who has to take the initiative. The other associate justices here are quite passive. You can 

ask 'should it be like this?' My answer is no. And you ask, 'So, why is it like this? Is there an explanation?' There 

is. The number of cases that we have to decide is so cumbersome that we think, 'ah, I am not the rapporteur of the 

case, I am not the chief of the panel, I am not the Chief Justice, I vote how I want to vote; here is my vote, it's done. 

Why would I have to try to find a compromise solution?'. This is the role of the rapporteur, of the justice who first 

dissented, or of the Chief Justice” (SILVA, 2017a, p. 232). 
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No Supremo o voto divergente pode ter três linhas.  

É claro que a gente não vai escrever votos de 40, 50, 60 folhas, mas mostrar 

pelo menos que a divergência se encontra no ponto tal e que ela é fundamental, 

essa é a meu ver a melhor posição. (SILVA, 2016a, p. 222–223) 

A publicidade dos julgamentos é outro fator que pode favorecer ou não o voto de impro-

viso. A opinião do Min. Francisco Rezek reforça que a ampla publicidade pode gerar pressão 

sobre os julgadores para que estejam preparados para votar e, consequentemente, estimular a 

leitura de votos previamente escritos.229 Por outro lado, é comum o diagnóstico de que o televi-

sionamento das sessões estimula os ministros a se manifestarem, ainda que brevemente, para 

concordar com o relator.  

 Outro fator que diferencia a postura dos ministros é a natureza do caso. Utilizando-se 

novamente as palavras do Min. Francisco Rezek, os julgadores podem se sentir menos compe-

lidos a votar de improviso quando o caso é muito emblemático, pode alterar a jurisprudência do 

Tribunal ou suscita alguma polêmica no Plenário.230   

4.2 A hegemonia da justificativa da produtividade 

A história das instituições que condicionam a produção e apresentação dos acórdãos no 

STF é uma história de hegemonia de uma justificativa: a da produtividade. A reconstrução da 

                                                 

229 Nas palavras do Ministro: “A prática das sessões abertas obriga os juízes do Brasil a refletirem melhor sobre o 

que vão dizer, a estarem preparados para o debate. O risco da improvisação recai sobre cada um. [FF] — É por 

isso que eles leem o voto, em vez de proferir o voto oralmente? [FR] — Por isso e porque assim demonstram que 

estudaram o caso. Todos, não só o relator” (FONTAINHA; QUEIROZ, 2016, p. 91–92). Percepção semelhante 

demonstra o Min. Ayres Britto: “Eu diria que se deve a uma ambiência nova, um clima, uma cultura nova, de 

acompanhamento dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, propiciando esse esmero, esse cuidado maior. Nin-

guém quer passar recibo de ultrapassado ali, à luz dos holofotes, ou, eventualmente, digamos, desatualizado” (FON-

TAINHA; QUEIROZ; ALMEIDA, 2017, p. 97). 
230 Segundo o Min. Francisco Rezek: “Sanches votou em determinado sentido, e eu não teria como acompanhá-lo, 

mas não podia, ali mesmo, improvisar meu voto, porque esse voto reverteria uma longa história, de décadas, de 

reconhecimento da imunidade absoluta do estado estrangeiro. Pedi vista, f quei com o processo dois ou três meses 

e trouxe um voto, imenso, que foi o divisor de águas entre a jurisprudência da imunidade absoluta, que se reconhe-

cia ao estado estrangeiro no passado, e a imunidade relativa, que passou a prevalecer desde então, quanto àquilo 

em que o estado estrangeiro se relaciona com particulares locais” (FONTAINHA; QUEIROZ, 2016, p. 116). No 

mesmo sentido, opinião de ministro entrevistado por Vale (2015, p. 268–269): “Quando eu sabia que um tema era 

importante e que ia ser levado a julgamento, estava na pauta, aí eu preparava o voto. Mas, de ordinário, o voto era 

dado na hora”. 
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prática apresenta evidências de que escolhas eram feitas orientadas por essa diretriz. Cada uma 

dessas escolhas foi condicionando as posteriores, num movimento de trajetória dependente 

(path dependence). Esse não foi e não é um movimento sem sentido, porque procura atender a 

um diagnóstico de crise que acompanha o Tribunal desde a década de 1920. 

A produtividade é um bom argumento, na ótica dos ministros e no sentido que conferi-

mos à prática, porque ela conduz à realização de outros valores e aumenta a legitimidade do 

Tribunal. Pode-se dizer que há um trade-off nesse raciocínio: entre estruturar um processo de 

elaboração de acórdãos que exige dos ministros uma segunda redação da decisão, ainda que seja 

para apresentar o posicionamento do colegiado, e estruturar um processo que agiliza a compo-

sição dos acórdãos, escolheu-se a segunda opção. O motivo dessa escolha foi a visão de que 

uma Corte superior que não consegue responder às demandas sociais ou não as responde num 

tempo razoável perde credibilidade e suporte dos destinatários. Em outras palavras, a disfunci-

onalidade do órgão acarreta erosão da legitimidade e perda de autoridade das decisões. 

Contudo, o STF nunca conseguiu realmente solucionar esse problema. A cada nova ten-

tativa de aumentar a capacidade de produzir decisões seguiu-se o fracasso em reduzir o acúmulo 

de processos. Neste ponto, é importante retomar o aporte teórico do institucionalismo histórico, 

a partir de suas ideias de path dependence e manutenção histórica das práticas institucionais, 

para analisar o processo de elaboração e apresentação de acórdãos. 

Desde cedo, a história da Corte mostra um embate entre duas posições principais: de um 

lado, quem considerava que a “crise do Supremo Tribunal Federal” resultava da falta de produ-

tividade dos ministros e dos métodos de trabalho adotados; de outro, quem considerava que a 

crise resultava de competências alargadas (especialmente do recurso extraordinária) ou do sis-

tema de Justiça (especialmente da falta de um Justiça Federal de 2ª instância). Nas décadas de 

1910 e 1920, a crise de quórum e os constantes problemas com relatores e revisores e com a 

quantidade de ministros que tomavam decisões favoreciam a primeira linha de argumentos, 

dando origem, por exemplo, à adoção do relatório escrito por emenda proposta pelo Min. Pedro 

Lessa.  
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O Min. Guimarães Natal já alertava, no início da década de 1910, para o excesso de 

trabalho e a incapacidade dos ministros de manejarem a quantidade de processos, ainda que com 

mudança nos métodos de trabalho: 

O Supremo Tribunal, que realiza 8 sessões ordinárias por mez – 80 nos 10 mezes de 

trabalho, - julgando na média 8 causas por sessão, o que dá meia hora para o relatorio 

e discussão de cada uma, não poderá proferir decisão definitiva sinão sobre 640. O 

atrazo será, pois, neste anno, de 1.496 causas! Estes algarismos são bastante eloquentes 

para que me dispensem de encarecer a urgencia de medidas legislativas, que venham 

alliviar a pesadissima tarefa do Supremo Tribunal e abreviar a decisão final dos pleios. 

(NATAL, 1918, p. 197–198)231 

A favor dessa posição, manifestou-se, por exemplo, o Min. Pires e Albuquerque, que 

mais tarde viria a argumentar no seguinte sentido: 

Logo se deu como axiomatico que toda a culpa deste lastimavel atrazo cabia ao Tribu-

nal: toda ella deveria ser lançada a conta da preguiça e da morosidade dos juizes, que 

desperdiçavam o tempo em inuteis discussões, julgando menos do que convinha. E 

logo, em consequencia, se deliberou que o remedio estava, não em reduzir a tarefa dos 

juizes, mas em dobral-a, reduzindo-lhes o numero; em retalhar o Tribunal em juntas 

de cinco, obrigando-os a trabalhar, como forçados, sob o latego de disposições que os 

deprimem. (ALBUQUERQUE, 1931, p. 98) 

No mesmo texto, o Ministro foi ainda mais enfático contra a opção pela celeridade em 

detrimento do estudo das questões e da ponderação, ainda que mais devagar. Comentando a 

reforma operada pelo Decreto n. 19.656, ele afirma: 

Voltando á reforma: não acredito no exito da reforma, desde que o remedio proposto 

não atalha o mal nas suas fontes: o mal procede não de se julgar pouco, mas de virem 

ao Tribunal mais processos do que um Tribunal póde razoavelmente despachar. 

A celeridade das decisões é, não ha duvida, uma das condições da boa justiça; mas não 

é a única. O que antes de tudo se quer é o acerto e este não dispensa o estudo demorado 

das questões e exige que sejam resolvidas com ponderação, sem impaciencias e sem 

atropelos. (ALBUQUERQUE, 1931, p. 99) 

                                                 

231 O diagnóstico de 1913 pode ser comparado com o diagnóstico de 2019 sobre o que foi pautado e julgado no 

STF durante período da Presidência da Min. Cármen Lúcia: “Nas 28 sessões do plenário que presidiu, a min. 

Cármen Lúcia selecionou 205 casos para inclusão na pauta, dentre os diversos processos já prontos para julga-

mento. Contudo, apenas 108 processos (52,7%) foram efetivamente submetidos a julgamento – ainda que não 

definitivamente julgados –, ou seja, uma média de 3,8 casos analisados por sessão. Isso significa que o pleno da 

Corte deliberou sobre cerca de metade dos casos que pretendia discutir, o que é pouco. O que aconteceu com os 

97 casos que sequer foram apreciados? […] Tão grave quanto a falta de transparência sobre o que não foi decidido, 

é a aparência de eficiência sobre o que foi julgado. Em uma análise ainda mais detida, observa-se que, na gestão 

de Cármen Lúcia, dos 205 processos pautados, apenas 59 receberam uma solução definitiva do plenário, o que 

representa apenas 28,8% do total. O Supremo soluciona pouco mais do que um quarto dos casos que se propõe a 

decidir, após incluí-los na pauta de julgamentos do plenário” (ESTEVES, 2017, p. 80–81, grifos nossos). 
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O STF chegou à década de 1920 recebendo quase quatro vezes mais processos que 20 

anos antes. A própria Corte havia afastado a possibilidade de uma mudança no sistema de Jus-

tiça. Por outro lado, a Reforma Constitucional de 1926 havia se notabilizado por restringir o 

âmbito de atuação do órgão em matéria de habeas corpus – num contexto caracterizado por 

revoltas armadas e o movimento chamado de “tenentismo”. Nesse cenário, os ministros se vol-

taram para seu próprio funcionamento – em 1929, por exemplo, o Min. Godofredo Cunha já 

havia encaminhado para o Governo proposta orçamentária para o Tribunal contemplando uma 

ampliação do quadro de funcionários, inclusive taquígrafos. 

A eclosão da Revolução de 1930 significou uma pressão externa decisiva para mudar as 

instituições do Supremo de maneira mais rápida do que talvez aconteceria se a velha oligarquia 

da Primeira República tivesse resistido. A primeira figura-chave para isso foi Levi Fernandes 

Carneiro, nomeado Consultor Geral da República por Getúlio Vargas. O advogado já discutia a 

crise do STF desde 1916, e via na mudança de alguns métodos de trabalho um caminho de 

reforma, dentre elas a adoção da taquigrafia nos moldes ingleses. A segunda engrenagem foi a 

própria coalizão governante, que chegou ao poder com um discurso de modernização, raciona-

lização e burocratização dos Poderes estatais, dentre eles o Poder Judiciário e seu órgão de cú-

pula. A terceira peça foi a alteração da composição do Tribunal promovida pelo Governo Pro-

visório, tanto por aposentadorias compulsórias, quanto por nomeação de vagas livres – ao final 

de 1937, apenas um dos ministros não havia sido nomeado por ele (DEL RÍO, 2015, p. 312). O 

Min. Hermenegildo de Barros, uma das principais vozes contrárias à taquigrafia no Supremo, 

foi um dos membros que se aposentaram antes da elaboração do novo Regimento (RISTF 1940).  

A adoção da taquigrafia foi a ruptura que alterou completamente a dinâmica de produção 

e formatação dos acórdãos. Seria possível que o Tribunal mantivesse a prática de elaborar votos 

escritos e dispensasse o registro dos debates, como defenderam os Ministros Hermenegildo de 

Barros e Carlos Maximiliano. No entanto, o Tribunal nunca acionou a previsão do parágrafo 

único do art. 5º do Decreto n. 20.106/31 e manteve o serviço. Essa decisão condicionou de várias 

maneiras o desenvolvimento da prática nas décadas subsequentes até hoje. O apoio às mudanças 

foi tão difundido no STF, que o serviço de taquigrafia foi mantido mesmo após ser extinto bre-

vemente em 1937. Por duas ocasiões, então, os ministros decidiram por manter o serviço ao 
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longo da década de 30 – ao não exercerem a faculdade e ao solicitarem a manutenção expressa-

mente. 

O conjunto das opções transformou a elaboração do texto da decisão num momento bu-

rocrático e os sujeitou completamente à lógica da produtividade. Durante 80 anos a tônica de 

desenvolvimento e evolução do processo de elaboração de acórdãos foi norteada pelo diagnós-

tico da crise do Supremo Tribunal Federal e pela necessidade de agilizar procedimentos, reduzir 

deslocamentos processuais, otimizar o trabalho com recursos materiais e humanos escassos e 

mostrar resultados (aumento na quantidade de acórdãos publicados, na quantidade de votos re-

visados, na quantidade de processos julgados, etc.). Escolhas acontecederam e direcionaram o 

desenvolvimento da prática institucional no sentido da diminuição da relevância da fase pós-

decisória e no aumento da importância da fase decisória – ou, no caso de votos escritos previa-

mente à sessão, da fase pré-decisória. 

As reformas, porém, não surtiram o efeito desejado, o que foi reconhecido inclusive por 

Carneiro (1943, p. 3): “A crise atual é bem diversa da precedente. Provém de circunstâncias 

supervenientes e tem maior gravidade, pois exige a emenda da Constituição”. A realidade se 

impôs ao STF com uma série de consequências: o Código de Processo Civil de 1939 tinha sido 

a primeira lei processual federal da República, o que fez desaguar na Justiça Federal (da qual o 

Supremo era órgão de segunda instância) uma série de causas que antes ficavam limitadas às 

Justiças estaduais; as políticas de intervenção social e econômica do Estado varguista deram 

origem a uma série de causas novas; o processo de industrialização levou não apenas a uma 

explosão populacional das cidades, mas também a uma série de problemas coletivos que tam-

bém chegariam ao Tribunal. 

O novo contexto voltou a favorecer a posição daqueles que enxergavam nas competên-

cias do Supremo e no sistema de Justiça as raízes para o problema e os pontos que mereciam 

reforma.232 É sintomático que o próprio Carneiro (1943, p. 4–5), responsável por editar o decreto 

que reorganizou o STF em 1931, tenha afirmado nesse momento que: 

A mim sempre me pareceu - e sempre manifestei essa convicção - que o Supremo 

Tribunal deveria restringir a sua tarefa a um número relativamente pequeno de casos, 

da maior importância, que pudesse estudar aprofundadamente e decidir com inteiro 

                                                 

232 Cf. COSTA, EDGARD, 1955, p. 11. 
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acêrto. Nesse sentido, o seu magnífico esfôrço para aumentar o número de julgamentos 

resulta contraproducente. Nunca me entusiasmaram, portanto, os grandes números que 

o esfôrço do egrégio Tribunal apresenta nas suas estatísticas. Todo o meu interêsse de 

advogado, que deseja ver decididos prontamente os seus casos, não sobrepuja as pre-

ocupações que em meu espírito, votado, ao estudo do Direito, despertam aqueles mi-

lhares de casos decididos. 

A crítica à ideia de produtividade aparece, por exemplo, num cálculo feito por Fagundes 

para mostrar como seria impossível exigir dos ministros que fizessem mais do que já faziam: 

Considerando-se o tempo de duração regular de cada sessão (das 13 às 17 horas, com 

meia hora de intervalo), e sem descontar o tempo consumido por advogados, nessas 

sessões, em sustentação oral, temos as seguintes médias de minutos por julgamento; 5 

minutos e 24 segundos, no Tribunal Pleno; 4 minutos e 45 segundos na 1ª Turma; 4 

minutos e 36 segundos na 2ª Turma. É óbvio que alguma fórmula se impõe encontrar 

para que o mais alto Tribunal do País tenha condições, não sòmente para vencer o 

serviço que anualmente sobe à sua apreciação, como ainda para consagrar ao julga-

mento de todos os casos a êle submetidos, um mínimo de tempo, indispensável à se-

gurança de qualquer julgamento, mesmo nas espécies de aparência jurídica mais sim-

ples. (FAGUNDES, 1966, p. 5–6) 

A operação matemática é recorrente no argumento daqueles que, como ele, defendiam 

mudanças mais profundas que significassem um filtro capaz de reduzir a quantidade de ações e 

recursos ajuizados na Corte, para aumentar a celeridade e a qualidade do trabalho. O Min. Ali-

omar Baleeiro (1968, p. 125) foi um desses nomes, argumentando que: 

[…] computando-se no cálculo [do Min. Seabra Fagundes] o tempo absorvido pelos 

advogados, que nunca faltam ao Pleno e lhe tomam, pelo menos, 30m em cada sessão, 

a média baixará a 3 minutos, aceitando-se que as reuniões se iniciam à hora exata e o 

intervalo nunca exceda de ½ hora. Não é excepcional que uma Turma decida 50 feitos 

ou mais numa única sessão de 3h a 3 ½ horas. Essas observações, sem dúvida, acen-

tuam a impossibilidade de bom padrão de discussão e julgamento nesse afã de decidir 

o maior número de demandas no menor espaço de tempo. Isso, por outro lado, pres-

supõe análoga sofreguidão dos ministros na leitura dos autos, a fim de que nêles po-

nham o visto, tanto mais quanto devem reservar algum tempo para a leitura dos me-

moriais que diàriamente lhes são enviados. É pouco provável que a saúde dum ministro 

suporte por muito tempo o estudo de mais de 100 processos por mês, além das sessões 

e leitura dos memoriais dos feitos de outros relatores. (grifos nossos)233 

                                                 

233 Um cálculo atualizado para 2015 foi feito por Nascimento (2017, p. 44–45): “No ano de 2015, o Supremo 

Tribunal Federal, excluídos os finais de semana e os recessos de janeiro e julho, funcionou durante 194 dias úteis. 

Isso significa que o Ministro padrão, que tomou 20.272 decisões no ano de 2015, proferiu 104 (cento e quatro) 

decisões por dia útil. Supondo que esse Ministro imaginário tenha uma jornada diária de 10 horas de trabalho, 

chegamos à conclusão de que esse magistrado tomou aproximadamente 10 decisões por hora. É dizer, proferiu 

aproximadamente 1 (uma) decisão a cada 6 (seis) minutos. [parágrafo] Se o Ministro hipotético, porém, resolver 

suprimir o recesso de julho e trabalhar seis dias por semana ao longo de todo o ano (aproximadamente 270 dias), e 

aumentar a jornada para 14 horas de trabalho por dia, ainda assim será obrigado a proferir 75 decisões por dia, o 

que corresponderia a 5,36 decisões por hora. [parágrafo] Mas se a suposição for de um Ministro que trabalhe 

não apenas nos dias úteis, mas sete dias por semana, sem recesso ou férias, enfim, em literalmente todos os dias de 

sua vida (sábados, domingos, Natal, Ano Novo, etc.), e em cada um desses dias sua jornada fosse de 16 horas de 
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Nesse contexto de 90 minutos para julgamento de 50 processos (1 a cada 108 segundos), 

seria difícil imaginar o retorno à prática anterior de redação coletiva da decisão. Para essa cor-

rente, porém, também seria difícil imaginar que mudanças como a taquigrafia poderiam resolver 

esse problema.  

Entretanto, como visto, esse diagnóstico não era compartilhado por todos dentro do Tri-

bunal. Como mencionado anteriormente, uma dessas vozes dissonantes era a do Min. Victor 

Nunes Leal, para quem “antes de se pensar em reduzir a nossa competência, devemos esgotar 

as possibilidades de organizar, adequadamente, o nosso trabalho” (LEAL, 1964, p. 15). E pela 

segunda vez essa corrente encontrou eco fora da Corte, desta vez no regime militar que havia 

assumido em 1964 com uma proposta bem explícita de reforma do Poder Judiciário e de seu 

órgão de cúpula.234 Observa-se, assim, que os momentos de maior reforma interna nos procedi-

mentos do Tribunal para elaboração e apresentação de acórdãos ocorreram em 1931, no Go-

verno Provisório, e 1967, com a inflexão da burocratização e da delegação de competências no 

órgão. Uma agenda de pesquisa promissora seria identificar essas afinidades entre o discurso da 

produtividade entre os ministros e o discurso de produtividade nos governos do momento. 

A seção 3.2.2 mostrou o que talvez tenha sido o principal desdobramento da ruptura de 

1931, aprofundada posteriormente pela inflexão da década de 1960 e pelo processo de informa-

tização do final dos anos 1990. A etapa de elaboração de acórdãos, no momento pós-decisório, 

se tornou mais uma fase burocrática do processo constitucional. Paradoxalmente, o registro ta-

quigráfico dos debates poderia reforçar essa etapa, estimulando a colegialidade, ou enfraquecê-

la, reforçando a individualidade no Tribunal. O primeiro caminho dependeria ou da condução 

das sessões de julgamento, sendo uma das intenções originais da adoção da taquigrafia conferir 

maior foco ao debate e à construção colegiada das decisões, retirando dos juízes o ônus de trans-

formar as discussões num texto único, ou do acréscimo de remissões entre os ministros na revi-

são dos votos. O segundo caminho, no entanto, seria o mais propício, tendo em vista que, ao 

contrário do que acontecia antes de 1931, as notas taquigráficas só precisavam ser revisadas 

pelos ministros que proferiram seus votos para que fossem juntadas ao acórdão, dispensando-

                                                 

trabalho (o que provavelmente causaria um colapso físico), ainda assim esse trabalhador sobre-humano seria obri-

gado a proferir 55,53 decisões por dia, correspondendo a 3,47 decisões por hora”. 
234 Para um panorama das propostas no início do governo militar, cf. SCHWAITZER, 2017. 
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os da exigência prática de conferir a opinião do Tribunal, e que as sessões de julgamento não 

podiam ser mais – por impossibilidade fática – momentos para grandes discussões. 

O que se observa, em seguida, é um gradual processo de individualização da elaboração 

dos acórdãos acompanhado de um movimento para delegá-la à burocracia auxiliar. Essas esco-

lhas não foram despropositadas, porque estavam alinhadas com a busca por celeridade proces-

sual que motivou a adoção da taquigrafia. Inicialmente, os ministros poderiam dispensar a jun-

tada de manifestações no acórdão. Depois, os assessores passaram a cooperar no trabalho de 

revisão dos votos vogais e de outras manifestações. Com a possibilidade de chancela virtual e 

de assinatura eletrônica, os assessores poderiam assinar pelos próprios ministros, dispensando-

os da tarefa de rubricar suas manifestações. Finalmente, essa evolução culminou na possibili-

dade de que os acórdãos fossem publicados mesmo sem a revisão pelo relator. 

Essa trajetória cria fortes restrições para qualquer mudança do procedimento. Em pri-

meiro lugar, ela sedimenta uma associação entre o processo de elaboração de acórdãos e a crise 

do Supremo. Na tentativa de solucionar essa crise por meio de mudanças no funcionamento do 

órgão, essa etapa fica sujeita à lógica da celeridade processual e da produtividade. Diante disso, 

restam duas opções: a primeira é romper com a lógica e negar que esse seja o valor mais impor-

tante; a segunda é adotar soluções que a conciliem com outros valores. Discutiremos essa dua-

lidade com mais detalhes na seção 5.2.2. 

Em segundo lugar, ela dá origem a uma estrutura burocrática e a procedimentos que 

moldam como os documentos são elaborados atualmente. Do sistema informático, baseado em 

entradas individuais de documentos, à competência conferida para servidores atuarem no pro-

cedimento, há um conjunto de normas e práticas que impulsionam o processo no sentido da 

individualização de manifestações e da agilização da publicação dos acórdãos.  

Em terceiro lugar, ela reduz os incentivos para alteração do procedimento. Qualquer 

mudança no processo de elaboração de acórdãos deve passar por uma avaliação de custo-bene-

fício também em termos de produtividade do Tribunal. Entram em cena os riscos de uma alte-

ração e como eles podem contribuir para impedir tentativas de reforma. Nesse sentido, a tradição 

pode desempenhar um papel na manutenção da prática. Tendo em vista que a adoção de outros 

procedimentos leva a um cenário de incerteza, manter o que existe se torna a opção mais segura. 
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Existe o reconhecimento de que as decisões perdem em qualidade quando são proferidas 

em lote e sem cuidado na revisão e redação do documento final. No entanto, esse problema 

perde importância frente ao reconhecimento de que, na posição em que ocupa, o Supremo Tri-

bunal Federal deve lidar com o volume de trabalho que lhe é imposto. Obter êxito nessa tarefa 

significa fomentar outros ideais, como a justiça, a autoridade das decisões, a segurança jurídica, 

a igualdade e a liberdade. 

Nesse contexto, a preocupação com a definição de um ratio decidendi, como defendido 

por muitas obras sobre o tema, é passada adiante para os leitores e para os futuros ministros do 

Tribunal.235 Os ministros se desincumbem da tarefa de fixar uma opinião institucional e a dele-

gam, primeiro, para os funcionários do próprio Tribunal responsáveis pela comunicação com o 

público – por exemplo, por meio da publicação de notícias no site, informativos no sistema de 

pesquisa de jurisprudência ou até mesmo por meio de analistas nas sessões de julgamento na 

TV Justiça.236 A delegação não fica limitada apenas aos funcionários. Na verdade, como expli-

cam Vojvodic, Machado e Cardoso (2009, p. 38), os ministros “jogam a decisão sobre qual é a 

ratio decidendi que prevalecerá para o futuro, para outros tribunais e juízes” e, acrescentaría-

mos, advogados e comunidade acadêmica em geral. 

Não se pode ignorar que essa solução se alinha totalmente com a justificativa da produ-

tividade. Como salienta Almeida (2016, p. 79), na ausência de “critérios de determinação dos 

limites da aceitação coletiva”, ou seja, de parâmetros para que os ministros reconheçam e acei-

tem razões conjuntas como razões da coletividade para agir, esses fundamentos devem ser iden-

tificados caso a caso. O emblemático exemplo dos Embargos Declaratórios na ADI 2591/DF 

(Caso dos Bancos e do CDC) demonstra como somente a discussão sobre a ementa do julgado 

                                                 

235 Rodriguez (2013, p. 109–111) também sustenta que haja essa delegação da leitura da decisão coletiva, mas 

fundamenta a posição em outro pressuposto: trata-se de um resultado da jurisprudência opinativa do Tribunal, que 

reforça a ideia de que os juízes podem opinar livremente e aproveitar a agregação para neutralizar a percepção de 

que decidem sem fundamentação. 
236 De acordo com J. Falcão e Oliveira (2013, p. 441) “o sucesso da comunicação das cortes com o público, passa 

primeiro pela relação destas com a mídia (Staton, 2010). Staton (2004) constata que, no ano de 2004, mais de 70% 

dos tribunais constitucionais na Europa e nas Américas produziam comunicados de imprensa em que anunciavam 

resoluções-chave jurisprudenciais”. Agradeço a Luiza Andrade Corrêa pela observação de que os funcionários da 

comunicação do Tribunal também desempenham um papel importante na tarefa de “traduzir” o que o colegiado 

decidiu. 
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já pode ser bastante árdua – o acórdão, cujo decisão objetivava delimitar os pontos de concor-

dância do colegiado no tocante à aplicação do CDC aos bancos, tem 64 páginas com oito votos, 

uma retificação de voto e 13 páginas de manifestações e debates.237 Conforme argumenta o 

autor, “simplesmente deixar o problema em aberto, para ser resolvido pelos posteriores intér-

pretes das decisões, pode ter a vantagem de evitar mais uma instância de conflito no colegiado” 

(ALMEIDA, 2016, p. 79). 

A escolha por um modelo de registro das sessões que valoriza a celeridade teve reper-

cussões profundas também na estrutura formal dos acórdãos. Entre duas interpretações do valor 

da publicidade – como apresentação do processo decisório coletivo ou como apresentação das 

razões de decidir –, a configuração favoreceu a total transparência sobre o que acontecia na 

sessão. A justificativa da produtividade também condicionou os documentos. 

Em primeiro lugar, vale notar a tensão existente entre conferir ao acórdão a natureza de 

espelho do que aconteceu no julgamento e conferir aos ministros o poder de editar as decisões 

posteriormente. A configuração institucional no STF favorece a primeira alternativa em detri-

mento da segunda. Em primeiro lugar, a sessão é o momento em que os ministros proferem seus 

votos e o Presidente declara o resultado, que é consignado em ata. Qualquer mudança no resul-

tado só pode acontecer após o manejo dos recursos possíveis e adequados. Por si só, esse cenário 

limita o poder de edição do acórdão pelos julgadores, uma vez que não podem mudar seu posi-

cionamento. Em segundo lugar, existe um prazo para que os Gabinetes façam as modificações, 

sob pena de que as transcrições da sessão sejam publicadas com a ressalva de que não foram 

revisadas – e, aqui, há uma rara previsão normativa dirigida aos ministros com consequências 

jurídicas da sua não observância. Em terceiro lugar, o televisionamento das sessões torna inócua 

a edição das manifestações feitas nos julgamentos disponíveis para o público. Embora os mi-

nistros tenham a faculdade de cancelar apartes e votos, eles não editam os vídeos das sessões. 

A manipulação da informação ficaria evidente nesses casos. 

Em segundo lugar, assumindo que existe uma força institucional muito grande para que 

os acórdãos tenham a estrutura que têm, as alternativas para mudança dos documentos ficam 

                                                 

237 Para uma discussão da ADI-ED 2591/DF, cf. VOJVODIC; MACHADO; CARDOSO, 2009, p. 33–36. 
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limitadas. A mudança para um modelo institucional (per curiam) de documento seria uma pe-

quena revolução nesse contexto. Inicialmente, ela exigiria que as sessões públicas ou não tives-

sem a proclamação do resultado, para possibilitar a redação da decisão conjunta posteriormente, 

ou tivessem um momento só para a elaboração conjunta, como no procedimento anterior a 1931, 

ou fossem apenas sessões de publicação de acórdãos que concretizassem decisões tomadas em 

reuniões reservadas. Ela demandaria uma mudança na prática de transcrição de áudios e no 

próprio sistema informático de composição de acórdãos, especialmente por meio da criação de 

um canal de construção colaborativa das decisões. 

Não é à toa que várias propostas buscam na ementa o elemento que apresentaria ao pú-

blico a decisão do colegiado. Tendo em vista a estrutura do documento que existe hoje, seria o 

aprimoramento mais factível e rápido de implementar. Novamente, porém, vale ressaltar a prá-

tica histórica do Tribunal. Inicialmente, a ementa era um segmento à parte, elaborado pelo Pre-

sidente e depois pelo relator para acompanhar o acórdão na publicação oficial. Embora sua fi-

nalidade fosse apresentar uma síntese dos princípios afirmados pela Corte, nunca se previu que 

ela fosse produzida pelo colegiado. Assim como o resto do documento, a ementa também foi 

capturada pela lógica da produtividade – não há nada mais rápido do que transformá-la num 

resumo do voto vencedor. A Resolução n. 536/14, por exemplo, previu que a ementa do acórdão 

não revisado pelo relator em 60 dias (máximo de 180 dias) seria o extrato da ata do julgamento 

(art. 2º, parágrafo único).  

Faz sentido que a ementa seja um resumo do voto do relator ou do relator para acórdão. 

A prática da Corte reforça a posição do redator do acórdão na maioria dos casos por dois meca-

nismos principais. O primeiro deles é a própria regra de atribuição da redação do acórdão. Ao 

contrário do que ocorre na Suprema Corte americana, por exemplo, na qual o redator é escolhido 

pelo Chief Justice e deve procurar manter a coalizão que suportou o resultado também na fase 

pós-decisória, no Supremo Tribunal Federal o Regimento define que o redator será o ministro 

que deu o primeiro voto vencedor. Essa definição é protegida e confere ao ministro que redigirá 

o acórdão o conforto de não precisar buscar consensos ou retratar a posição do colegiado. O 

segundo mecanismo é a figura dos votos registrados em ata, que, segundo a prática do Tribunal, 

são considerados aderentes ao voto vencedor. Por mais que se possa questionar a extensão desse 

entendimento, cada voto da corrente vencedora não juntado concentra mais a fundamentação do 
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acórdão no voto vencedor. Nessa hipótese, uma ementa que resuma esse voto não estará distante 

da decisão colegiada.238 

Assim, a ideia de publicidade que orienta o estilo formal dos acórdãos se contrapõe ao 

objetivo de mostrar a ratio decidendi do Tribunal. Isso não aconteceu por acaso, mas como 

resultado de escolhas feitas para aumentar a produtividade do órgão. Por um lado, o acórdão em 

tese já conteria todas as manifestações ocorridas na sessão de julgamento, dispensando o traba-

lho de sintetizá-las num único texto. Por outro, a edição do acórdão por meio de cancelamento 

de votos e apartes ou da juntada somente de votos fundamentados fortalece a visão de que o 

voto vencedor representa a decisão colegiada. A publicidade favorece a dispersão de fundamen-

tos ou a concentração no voto do relator ou relator para acórdão.  

                                                 

238 Outro fator importante é o peso que o voto do relator tem para a decisão final da Corte. Oliveira (2012b, p. 109–

111) aponta que esse voto foi igual ao resultado da decisão final em 99% das ADIs que analisou, apontando como 

um possível fator para isso a carga de trabalho. Assumindo que haja uma divisão de trabalho no STF, pela qual os 

ministros se debruçam mais nos casos em que são relatores, faz sentido que a redação de ementas também seja 

inteiramente delegada aos relatores. Sobre essa divisão, alguns ministros explicitamente admitem essa prática, 

como o Min. Nelson Jobim (“Então, por exemplo, quando vinha um processo qualquer, um recurso extraordinário 

sobre matéria de serviço público e o Gallotti era o relator, aí eu não via. Eu não tomava conhecimento. Eu já me 

preparava para a matéria que vinha, que eu sabia que... que eu recebia... que vinha depois. Eu fcava estudando. 

Quando a gente votava, eu dizia: “De acordo.”. Concordava em matéria sobre serviço público... Matéria, por exem-

plo, tributária, os especialistas, na época, eram o Velloso e o Ilmar Galvão, que eram os dois grandes que domina-

vam isso. Mas matéria tributária, eu mexia com isso” (FONTAINHA et al., 2015, p. 251) 
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5 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS PARA O PROCESSO DE-

CISÓRIO DO STF 

No Capítulo 2, apresentamos um conjunto de objeções ao processo decisório que se acu-

mularam nos últimos anos. Elas levaram a uma série de propostas de mudanças nos procedi-

mentos decisórios e na cultura do Tribunal que não lograram êxito até o momento, como de-

monstra a persistência dessas opiniões. Os críticos atribuem a resistência do Supremo à mudança 

a vários fatores. Esta tese questiona a assunção de que a tradição, percebida como uma inércia, 

é um dos principais fatores para que não haja transformações no processo decisório. 

O Capítulo 3 deu um quadro geral da evolução histórica das normas regimentais e da 

prática de elaboração dos acórdãos. Ele revela que as instituições formais e informais que regu-

lam o processo foram alteradas por fatores exógenos (intervenção do Executivo, por exemplo) 

e fatores endógenos (interpretação do Regimento Interno). Essas escolhas imprimiram um sen-

tido específica para a prática: mais do que ser um momento decisório, ser um momento buro-

crático. O Capítulo 4 mostra como esse desenvolvimento histórico contou com justificativas, 

principalmente uma narrativa oficial de busca por produtividade, em razão do diagnóstico de 

uma crise do Supremo Tribunal Federal. Sintoma disso é a recente e importante modificação no 

Regimento trazido pela Emenda n. 536, de 2014. 

Neste capítulo, apresentamos as contribuições da tese. Como contribuições teóricas, con-

trastamos a nossa interpretação da prática de elaboração e estruturação dos acórdãos com as 

leituras correntes na literatura brasileira. Embora seja possível identificar nas dissertações e te-

ses que tratam do processo decisório do STF uma preocupação em recriar a evolução histórica 

do Tribunal e do controle de constitucionalidade, observa-se que pouca atenção se deu ao de-

senvolvimento do processo decisório em si, principalmente na sua fase pós-decisória. A pri-

meira contribuição que trazemos, então, é reposicionar o debate à luz de uma análise histórica 

dos procedimentos de redação de acórdãos, ainda que panorâmica. Também procuramos criar 

um argumento que se afasta do uso dos modelos ideais de acórdãos (seriatim, per curiam, opi-



 259 

 

nion of the Court) e se volta para a realidade do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, tenta-

mos demonstrar como a contribuição da literatura estrangeira é limitada para a compreensão da 

prática da nossa Suprema Corte, o que acaba por restringir os estudos feitos até o momento 

sobre o assunto. 

Como contribuições práticas, apontamos, em primeiro lugar, algumas medidas do STF 

que contradizem as justificativas para o modelo ser como é. Em segundo lugar, analisamos as 

sugestões presentes na literatura e sua viabilidade, tendo em vista a trajetória histórica do pro-

cesso de redação e apresentação de acórdãos no STF. Finalmente, sugerimos mudanças na ela-

boração e na apresentação dos textos a partir de valores que orientam a própria prática e o dis-

curso dos ministros do STF. Nessa linha, não partimos de uma proposta normativa de processo 

decisório baseada em um valor ou um conjunto de valores definidos a priori – como, por exem-

plo, a deliberação e o respeito aos precedentes. Observamos que enxergar a redação dos acór-

dãos como uma etapa burocrática no andamento processual de uma ação diminui a importância 

de algumas pautas (ex.: melhorar a qualidade deliberativa dos documentos) e aumenta a de ou-

tras (ex.: aumentar a eficiência na elaboração dos documentos). Ela também determina quais 

são os atores que protagonizam esse momento e qual a forma assumida pelo acórdão. 

Isso expõe nossa tese a uma série de críticas. Não questionamos os ideais normativos 

que sustentam outros trabalhos e, por isso, não propomos o melhor modelo de Corte. Em con-

sequência, nosso argumento poderia ficar sujeito à crítica de não fomentar a melhor construção 

do STF. Também não nos alinhamos, em princípio, a nenhuma corrente teórica sobre constitu-

cionalismo ou jurisdição constitucional e, portanto, nosso argumento poderia ficar sujeito à crí-

tica de que ele não se adapta, por exemplo, ao neoconstitucionalismo ou ao pós-positivismo. De 

qualquer forma, esperamos que nossa visão possa trazer elementos novos ao debate ao partir de 

uma leitura própria da prática. 
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5.1 Contribuições teóricas: repensando a literatura a partir da reconstrução histórica 

Em decorrência da centralidade da sessão de julgamento e da submissão do processo de 

elaboração de acórdãos à fase decisória, entendemos que a prática acaba se tornando menos uma 

etapa do processo decisório no Tribunal e mais um momento burocrático processual, como seria, 

por exemplo, a juntada de petições aos autos ou a publicação do acórdão no Diário Oficial. 

Somada às justificativas de produtividade, publicidade e deliberação que sustentam o modelo, 

essa percepção do processo decisório contribui para o refinamento da literatura sobre como o 

STF decide. 

Apontamos quatro contribuições principais. Em primeiro lugar, a noção de que a fase de 

redação e apresentação de acórdãos é um momento burocrático refina o quadro conceitual uti-

lizado para analisar as fases, as tarefas e os parâmetros do processo decisório nas cortes, intro-

duzindo novas tarefas, novos atores e novos parâmetros – por exemplo, a burocracia auxiliar e 

toda a atividade que lhe é atribuída. Em segundo lugar, a observação da prática do STF permite 

refinar o diagnóstico das “onze ilhas” frequentemente associado ao Tribunal. A metáfora não se 

aplica da mesma forma ao processo e ao produto. Em cada um, ela poderia ser vista de uma 

forma diferente – no processo ela seria um conjunto de “onze fábricas”; no produto, um docu-

mento composto por documentos de diferentes naturezas, dentre os quais “onze votos”. Em 

terceiro lugar, refletimos sobre o uso das categorias estrangeiras para explicar a prática brasi-

leira. O principal questionamento diz respeito ao emprego de uma literatura estrangeira que 

toma como parâmetro um documento constituído apenas por votos para explicar um documento 

que se assemelha mais a uma ata de sessão. A quarta contribuição teórica diz respeito à discus-

são sobre legitimidade e sua relação com o processo decisório do Supremo. Nessa linha, aponta-

se que distintas concepções sobre legitimidade das Cortes podem conduzir a diferentes priori-

dades na configuração institucional do procedimento. 
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5.1.1 Reflexões sobre a divisão do processo decisório em etapas e tarefas 

É de uso generalizado na literatura brasileira sobre o processo decisório do STF a distin-

ção em fases do processo decisório, em especial as fases pré-decisória, decisória e pós-decisória. 

Esse quadro conceitual realiza uma distinção conceitual entre momentos do processo que facilita 

a observação e a explicação do fenômeno, contribuindo para as reflexões sobre ele.  

O exemplo mais completo de utilização desse ferramental está na obra de C. Mendes, 

resumida esquematicamente no a pesquisa das fontes jurídicas (doutrinária, jurisprudencial, le-

gislativa, comparada etc.), a eventual redação de peças informativas (relatório, minuta de voto 

etc.), dentre outras. Na fase decisória (não deliberativa), elas consistiriam, basicamente, na pre-

paração do local e da documentação para a reunião e na interação entre os julgadores. No STF, 

outras ações igualmente importantes são o registro das sessões por funcionários especializados 

– que antes sentavam-se em mesas no centro do Plenário e ali ficavam durante toda a sessão de 

julgamento –, a atuação de funcionários para o atendimento dos pedidos dos ministros durante 

a sessão (especialmente assessores), dentre outras. Finalmente, na fase pós-decisória (não pós-

deliberativa), elas consistiriam na concretização de um produto, o que envolveria o processo de 

redação do documento (escrita, revisão, edição), e na sua disponibilização para o público – o 

que envolve manuseio de canais oficiais de divulgação (diário oficial, por exemplo), sistemati-

zação em repositórios de pesquisa (indexação, alimentação de banco de dados) e até mesmo 

elaboração de comunicados de imprensa e sínteses para os veículos de comunicação. Partindo 

de seu referencial normativo de que a qualidade da deliberação confere maior legitimidade aos 

juízes na tomada de decisão, o autor atribui a cada uma das etapas uma tarefa deliberativa, isto 

é, uma ação que devem desempenhar para agir deliberativamente. Associada a cada etapa tam-

bém há uma análise sobre parâmetros específicos de qualidade, valores promovidos com mais 

intensidade, virtudes que os decisores devem demonstrar para desempenhar bem suas tarefas e 

elementos de desenho institucional que devem ser observados para uma boa deliberação – a 

cada um desses elementos se associa um dilema que envolve uma escolha institucional.   
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Quadro 3 - Quadro conceitual das fases decisórias na obra de Conrado Hübner Mendes 

Momentos Tarefas deliberati-

vas 

Parâmetros espe-

cíficos de quali-

dade 

Valores promovi-

dos com mais in-

tensidade 

Principais virtudes dos 

juízes 

Elementos de desenho institu-

cional 

Pré-decisório 
Contestação pública Versatibilidade pro-

cedimental 

Psicológico 

Pedagógico 

Igualdade política 

Curiosidade respeitosa em 

relação aos interlocutores 

(i) Formação da pauta 

(ii) Definição da agenda 

(iii) Perfil dos interlocutores 

(iv) Modo de interação 

Decisório 
Interação colegiada (i) Diversidade dos 

“deliberadores” 

(ii) Deliberação intra-

institucional 

Epistêmico 

Comunitário (interno 

à Corte) 

Colegialidade, modéstia in-

telectual, ambição intelec-

tual e empatia em relação 

aos colegas 

(v) Sessões 

(vi) Modo de interação 

(vii) Modo de tomada de decisão 

Pós-decisório 
Decisão escrita delib-

erativa 

Identidade institucio-

nal, mas aberta à dis-

sidência 

Epistêmico 

Comunitário (externo 

à Corte) 

Psicológico 

Pedagógico 

Igualdade política 

Responsividade, Clareza e 

senso de falibilidade e provi-

soriedade em relação aos in-

terlocutores 

(viii) Apresentação pública da divi-

são interna 

(viii) Produção da decisão 

(ix) Comunicação 

 

 

 

 

 

Fonte: MENDES, CONRADO HÜBNER, 2011a, p. 354, 2012, p. 59, 2013, p. 105,114,126-127,159,164,169.
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Como mencionado anteriormente (seção 3.2.2), o quadro é útil e proporciona uma lente 

para enxergar uma realidade muitas vezes complexa e pouco transparente, mas nossa tese pro-

blematiza algumas questões a seu respeito. Especificamente, argumentamos que: a) tendo sido 

pensada para analisar a deliberação em sentido estrito nos tribunais, ela deve ser vista no cenário 

maior do processo jurisdicional de tomada de decisão; b) tendo sido pensada à luz de uma pro-

posta normativa – pensar as melhores cortes possíveis à luz do ideal da deliberação – ela não 

contempla outras tarefas, virtudes, outros parâmetros e elementos de desenho institucional que 

podem afetar igualmente o processo decisório; c) tendo sido pensada como uma construção 

teórica, a autonomia e a igual importância de cada uma das fases podem não ser verificadas na 

realidade durante uma análise descritiva. 

Começamos pelo primeiro argumento. C. Mendes (2013, p. 105–107) define o que 

chama de fases deliberativas como “três momentos nos quais o desempenho [deliberativo] po-

deriam ser discernidos e avaliados, três camadas de uma empreitada geral”.239 O fenômeno que 

o autor enfatiza é a deliberação, entendida como uma troca especial de argumentos com vistas 

à tomada de decisão. Os juízes participam dela em todos os momentos, porque são as pessoas 

responsáveis pela tomada da decisão – por isso são chamados de “decisores”. Além deles, a 

troca de argumentos acontece com outras pessoas, especialmente as partes processuais, chama-

das de “interlocutores” e participantes principalmente, mas não exclusivamente, das fases pré- 

e pós-decisória.240  

Trata-se de algo distinto da tomada coletiva de decisão, que, como mencionado, pode 

ser conduzida de diferentes formas (votação, deliberação etc.). A diferença entre os fenômenos 

se reflete diretamente na forma de observá-los e analisá-los. Há mais atores do que decisores e 

interlocutores, como auxiliares e destinatários. Para exemplificar, o Regimento Interno do STF 

de 1970 previa, em seu artigo 151, que o Presidente do Tribunal conduziria os trabalhos, mas 

                                                 

239 No original: “three moments in which performance might be discerned and appraised, three slices of an overall 

enterprise”. 
240 Para um exemplo de participação de interlocutores durante a fase decisória, facilitado pelo desenho institucional 

do STF que permite a suspensão das sessões de julgamento, confira-se a repercussão em torno do julgamento dos 

Embargos Infringentes na AP 470 (Caso Mensalão) e a pressão na imprensa sobre o Min. Celso de Mello. 
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só teria voto nos casos constitucionais, em matéria administrativa e em situações de empate. 

Essa figura de alguém que conduz a votação – e, portanto, pode definir os rumos da tomada de 

decisão coletiva –, mas não toma parte no mérito da questão, é uma posição que não tem a 

mesma relevância dos decisores para o resultado, mas é mais influente do que os interlocutores, 

que não podem conduzir o processo. Da mesma forma, os funcionários da Secretaria são pessoas 

que não trocam argumentos com os magistrados, mas atuam diretamente para a preparação, 

condução e materialização do processo decisório. Não são interlocutores nem decisores, mas 

participam tanto quanto eles. 

Dessa forma, o esquema do Quadro 3 poderia ser ampliado se a proposta fosse aplicá-lo 

para o processo decisório como um todo, não apenas à deliberação. Ilustrativamente, as tarefas 

deliberativas seriam tarefas decisórias. Na fase pré-decisória (não pré-deliberativa), elas consis-

tiriam numa série de providências para preparar a tomada de decisão coletiva, dentre as quais 

podem ser citadas: a colheita de informações sobre o caso, a interlocução com as partes proces-

suais, a interlocução com a comunidade em geral, a redução de todas essas informações e par-

ticipações para a forma documental escrita (processo), a pesquisa das fontes jurídicas (doutri-

nária, jurisprudencial, legislativa, comparada etc.), a eventual redação de peças informativas 

(relatório, minuta de voto etc.), dentre outras. Na fase decisória (não deliberativa), elas consis-

tiriam, basicamente, na preparação do local e da documentação para a reunião e na interação 

entre os julgadores. No STF, outras ações igualmente importantes são o registro das sessões por 

funcionários especializados – que antes sentavam-se em mesas no centro do Plenário e ali fica-

vam durante toda a sessão de julgamento –, a atuação de funcionários para o atendimento dos 

pedidos dos ministros durante a sessão (especialmente assessores), dentre outras. Finalmente, 

na fase pós-decisória (não pós-deliberativa), elas consistiriam na concretização de um produto, 

o que envolveria o processo de redação do documento (escrita, revisão, edição), e na sua dispo-

nibilização para o público – o que envolve manuseio de canais oficiais de divulgação (diário 

oficial, por exemplo), sistematização em repositórios de pesquisa (indexação, alimentação de 

banco de dados) e até mesmo elaboração de comunicados de imprensa e sínteses para os veícu-

los de comunicação. 
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Por isso, não parece correta a observação de Nunes (2015, p. 93) de que inexiste no 

processo decisório do STF uma fase pós-decisória.241 O que os depoimentos sobre a atividade 

no Tribunal expõem é a ausência de um momento de deliberação em torno da redação da deci-

são, seja presencial e colegiada, seja por escrito e entre Gabinetes. Fase pós-decisória de redação 

e apresentação das decisões existe e é conduzida principalmente pela burocracia auxiliar (fun-

cionários das seções e dos Gabinetes). 

O enquadramento das fases nesses termos também permite um olhar diferente sobre as 

tarefas e os parâmetros específicos de qualidade, o que constitui nosso segundo argumento. A 

identidade institucional pode ser um parâmetro para aferir a qualidade de uma decisão escrita 

deliberativa, mas outros parâmetros podem ser estabelecidos para o processo de redação, como, 

por exemplo, a rapidez como uma decisão é redigida, os custos materiais e financeiros envolvi-

dos e a transparência sobre como a decisão foi produzida coletivamente. 

A divisão em etapas, portanto, pode ser vista de maneira mais ampla. Como admitido 

por C. Mendes (2013, p. 174), deliberação não é o único propósito a ser considerado no desenho 

de uma corte constitucional. Por isso, ela também não deve ser a única referência para a divisão 

em etapas. Ao contrário, deve ser inserida no conjunto de tarefas, preocupações e valores en-

volvidos na tomada de decisão como um todo. A constatação de que no STF não há um momento 

de reunião para redação da decisão, mas existem procedimentos ancorados em outras justifica-

tivas, reforça esse cuidado. 

Ainda no nível teórico, as fases são apresentadas como etapas igualmente importantes. 

Cada uma delas corresponderia a um conteúdo decisório específico: a fase pré-decisória teria 

decisões sobre como enquadrar e informar a tomada de decisão coletiva; a fase decisória teria 

decisões sobre como agir coletivamente sobre o problema; a fase pós-decisória teria decisões 

                                                 

241 Em suas palavras: “A forma de decidir isolada e a ausência de uma fase pós-decisória propriamente dita, que 

determine a concentração de esforços para formação de um acórdão claro e de fundamentação definida, conduzem 

à impossibilidade de identificar a ratio decidendi das decisões do STF. E vale frisar que esta é uma condição sine 

qua non para a formação do precedente judicial, conforme discutido alhures. Ademais, inviabiliza-se a construção 

de uma voz única dentre os membros do Tribunal, além da comunicação das decisões como emanações de caráter 

institucional, em vez de um conjunto de opiniões de onze julgadores independentes” (NUNES, LÍLIAN CA-

ZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 93). 
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sobre como apresentar a solução para os destinatários da decisão. Como existe um conjunto de 

tarefas para cada uma, faz sentido que “o modelo isole” as três atividades e que a corte possa 

ser “deliberativa em uma, mas não na outra” (MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013, p. 105). 

Nosso terceiro argumento inclui nessa apresentação a ideia de que uma fase pode ser 

desenhada para se submeter a outra, de modo que as decisões específicas dela sejam determina-

das pelo que aconteceu nas fases anteriores. O exemplo disso é o modelo de produção dos acór-

dãos no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é o voto, e sobre ele existe um juízo dos ministros 

ou de sua equipe sobre quais serão as razões, como elas serão apresentadas, dentre outras pon-

derações sobre como apresentar a decisão aos destinatários. Outra coisa é a íntegra do docu-

mento (o acórdão em si), que no desenho institucional do STF procura reproduzir exatamente o 

que se passou na fase decisória. A escolha sobre como apresentar o conjunto de votos está pre-

viamente determinada e não depende de cada caso – ela será um registro da sessão de julgamento 

e aparecerá como tal, ainda que possa conter votos estruturados para apresentar razões com um 

estilo próprio do ministro. Uma consequência prática dessa observação é a seguinte: a forma 

como uma fase se desenvolve pode determinar os resultados de outra fase.  

Não se discute que a distinção entre fases é uma forma pedagógica de analisar um fenô-

meno muito mais complexo na realidade. Os momentos se permeiam e distingui-los pode não 

ser tão preciso (MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013, p. 106). A separação também não 

anula os efeitos que o desempenho numa fase pode ter para a outra. Se a colheita de informações 

é mal executada na fase pré-decisória, a condução da fase decisória ficará prejudicada e poderá 

ser, inclusive, abortada – situação de pedido de vista para obtenção de informações sobre o caso, 

por exemplo.  Da mesma forma, se a fase decisória é malconduzida, os juízes podem não saber 

o que o colegiado decidiu para elaborar uma decisão escrita institucional. E se a fase pós-deci-

sória não resulta num acórdão que exponha uma posição clara da Corte, pode ser que as fases 

pré-decisória e decisória de casos posteriores sejam prejudicadas. 

Esses efeitos, porém, são diferentes dos impactos que nosso argumento enfatiza. Os pri-

meiros constituem repercussões indiretas da execução das tarefas de uma fase sobre a execução 

das tarefas de outra. Em outras palavras, é possível que as falhas numa etapa sejam corrigidas 
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na outra. A falta de informações do momento pré-decisório pode ser compensada por estudos e 

pesquisas individuais dos juízes trazidos para a discussão no momento decisório. Contudo, é 

possível identificar impactos diretos quando uma fase é subsidiária à outra. Esta tese apresenta 

um exemplo disso: ao ser subsidiária à fase decisória, a fase pós-decisória contempla todos os 

vícios e virtudes da anterior. Assim, se a sessão de julgamento é conduzida de uma maneira 

deliberativa, com destaque para as questões em julgamento, manifestações sobre os mesmos 

pontos, apresentação de divergências específicas, tudo isso será contemplado no acórdão. O 

mesmo acontecerá se ministros votarem sobre questões diferentes, acrescentarem comentários 

laterais ao voto condutor e até mesmo brigarem entre si. 

Em suma, quando uma fase é subsidiária à outra, o desempenho da principal impacta 

diretamente a execução das tarefas da acessória. No caso do STF, parte da culpa pelas críticas 

sobre os acórdãos serem “onze ilhas” deve ser atribuída não à redação de votos individuais nos 

Gabinetes, mas ao modo como as sessões de julgamento são conduzidas e como os ministros se 

comportam nelas. Da mesma forma, as soluções não precisam se concentrar unicamente no pro-

cesso de redação que ocorre após a sessão. É possível elaborar um acórdão muito mais claro 

simplesmente organizando melhor os trabalhos em Plenário. 

5.1.2 Reflexões sobre a aplicação metáfora das “onze ilhas” 

Um segundo conjunto de reflexões proporcionadas pela tese diz respeito ao uso da me-

táfora das “onze ilhas”. Como explicado na seção 2.2.2, a metáfora pode se referir a dois mo-

mentos distintos: “onze ilhas” na atividade de redação do texto escrito (processo) e na configu-

ração da estrutura desse texto (produto). A crítica à falta de diálogo entre os ministros para 

redigir uma decisão colegiada difere da crítica à existência de onze manifestações no acórdão, 

que se diferencia, por sua vez, da crítica à falta de remissões dos votos entre si. A partir dessa 

diferenciação, é possível refletir sobre o uso da imagem para os dois fenômenos. 
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No tocante à redação das decisões, se em termos deliberativistas o processo é formado 

por “onze ilhas”, em termos administrativos ele é formado por “onze fábricas” dentro de um 

grande “complexo industrial de decisões”. A representação dos Gabinetes como linhas de pro-

dução está presente no discurso dos ministros.242 Alguns produtos são mais complexos do que 

outros, e algumas atividades congregam tarefas mais personalizadas e intelectuais do que outras. 

Em comum, porém, uma diretriz de produtividade e manejo de carga de trabalho. Por isso, a 

avaliação da qualidade do processo não é feita a partir de parâmetros de deliberação, mas sob a 

ótica da eficiência, da eficácia e da celeridade. 

Essa percepção condiciona o debate público e até a forma como os ministros procuram 

se apresentar. Ao deixar seu acervo para assumir a Presidência do Tribunal, em 2018, o Min. 

Dias Toffoli apresentou um relatório com resultados sobre sua atuação. Nesse documento, o 

Ministro explicitamente indicou “eficiência e transparência” como diretrizes de sua atuação 

(GABINETE DO MINISTRO DIAS TOFFOLI, 2018, p. 6). Em suas estatísticas, não há ne-

nhuma menção a quantidade de votos circulados entre Gabinetes nem ao número de votos di-

vergentes proferidos em outros casos.  

O adversário das “onze ilhas” na redação dos acórdãos, então, são as “onze fábricas”. 

Deliberação e eficiência colidem. Nesse balanceamento de valores – que é típico da elaboração 

de desenhos institucionais243 - o discurso da deliberação não encontra o mesmo respaldo entre 

                                                 

242 Utilizando a imagem de linhas de montagem ou de fábricas, cf. depoimento do Min. Sepúlveda Pertence: “Sexta-

feira, normalmente, não há sessão no Supremo, então, eu reservava para passá-la no gabinete, para dar conta da 

linha de produção daquela semana. […] Quer dizer, dava uma imensa frustração, quando você chegava em casa, 

depois de dez horas no gabinete, e se indagava: “Eu fiz algum raciocínio jurídico hoje?” Você via que não, que 

você passou o tempo todo nesse trabalho quase mecânico de verificação do ajustamento das fórmulas que você 

criara para os processos repetitivos, se era ou não aplicável a cada um daqueles processos” (FONTAINHA; SILVA; 

NUÑEZ, 2015, p. 99); do Min. Ilmar Galvão: “No Supremo, no meu gabinete havia uma espécie de linha de mon-

tagem de uma fábrica. Eu organizei o gabinete assim: havia um grupo de funcionários que se encarregava de uma 

triagem inicial. Examinava os processos que entravam diariamente, em carros de mão (gesticula como se empur-

rasse um carrinho de mão], e efetuava a separação, assim: processos sobre matéria já julgada pelo Supremo, passava 

à assessoria, para adaptação da decisão do plenário; processos para a Procuradoria da República, encaminhamento 

para lá no mesmo dia” (FONTAINHA; ALMEIDA, 2016, p. 59–60); do Min. Victor Nunes Leal: “o que na verdade 

assoberba os tribunais, prejudicando o acurado exame dos temas difíceis, são os casos que se multiplicam, seria-

damente, como se houvesse uma fábrica montada para fazer dos juízes estivadores” (LEAL apud NASCIMENTO, 

2017, p. 86). Retratando o Gabinete do Min. Dias Toffoli da mesma forma, cf. NASCIMENTO, 2017, p. 138. 
243 Nas palavras de C. Mendes (2013, p. 369): “Constitutional courts, in sum, should be designed with, among other 

things, deliberative potential in mind. Deliberation, though, is a multitask exercise and the case for it comprises a 
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os atores do que o discurso da produtividade. Como visto, o modelo poderia favorecer qualquer 

um dos caminhos. O registro dos debates por notas taquigráficas poderia transformar todas as 

deliberações da Corte numa única identidade institucional. No entanto, a trajetória das reformas 

apenas reforçou o caráter fabril de cada um dos Gabinetes. E isso não resultou de inércia ou 

falta de reflexão, mas de decisões conscientes sobre caminhos para solucionar a crise de volume 

de trabalho. 

Nesse cenário, vale ressaltar que as “onze fábricas” não atuam sozinhas. Elas se inserem 

num grande “complexo industrial” formado por outros órgãos que atuam na elaboração do texto 

da decisão. Como os ministros, eles oferecem mais ou menos possibilidades de deliberação no 

processo de redação. As equipes de assessores, por exemplo, podem ser um foco de troca de 

argumentos para construção de uma opinião colegiada. Os servidores podem ser um canal de 

tradução não oficial da fragmentação do colegiado em uma unidade institucional – por exemplo, 

por meio do canal de notícias ou do modo de indexar as informações. Mas não são apenas as 

possibilidades. Esse conjunto de pessoas tem responsabilidades, de acordo com sua capacidade 

e das competências jurídicas, no cumprimento das tarefas do Tribunal, inclusive das tarefas 

deliberativas. O ponto será explorado na seção 5.2.2, na qual sugerimos um maior aproveita-

mento do corpo burocrático da Corte na estruturação do acórdão. 

Um caminho de ataques complementar à imagem de “onze ilhas”, então, seria discutir 

se o STF está sendo realmente “onze fábricas” eficientes. É diferente discutir o que a Corte 

poderia ser em termos deliberativos quando seu modelo concretiza plenamente outros valores, 

e o que ela poderia ser quando ele não corresponde ao que se esperava dele.  

No tocante à estrutura, se em termos deliberativos os acórdãos são “onze ilhas” por conta 

da presença de onze votos ou da falta de remissão entre eles, em termos documentais eles se 

assemelham a um “piano de cauda”. Esse instrumento musical geralmente conta com 88 teclas 

que acionam seus mecanismos de funcionamento para produzir um som. Esse som é a principal 

mensagem que ele transmite, e pode ser um conjunto de notas independentes entre si – por 

                                                 

cluster of promises. Each promise, in turn, can be institutionally articulated in conflicting ways. Unfortunately, 

they are not optimally compossible. Balancing costs and benefits is unavoidable. That is all that design can foster.” 
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exemplo, quando se está aprendendo a tocar – ou encadeadas em acordes musicais (conjunto 

harmônico de notas). Embora em ambos os casos o piano esteja cumprindo sua função (produzir 

som), consideramos que ele a desempenha bem quando produz boa música. Da mesma forma, 

a crítica das “onze ilhas” ataca os acórdãos do STF por serem um conjunto de notas indepen-

dentes e sem harmonia – pertinente à imagem do “tribunal de solistas” evocada por C. Mendes 

(2012, p. 72). 

A especificidade do piano de cauda é a possibilidade de ver seus mecanismos em ação 

enquanto ele funciona. O instrumento transmite, então, uma segunda mensagem sobre como 

cada uma das teclas aciona uma haste de madeira que bate numa corda responsável por produzir 

o som das notas. Dessa forma, ao mesmo tempo em que alguém pode ouvir a música originada 

do piano, também pode observar o seu funcionamento e como ela foi produzida.244 Essa trans-

parência pode contribuir, por exemplo, para que se identifique algum problema nos mecanismos 

do instrumento.  

De maneira similar, os acórdãos do STF não são apenas um documento que apresenta 

uma decisão e uma fundamentação – as notas da música.245 Eles são uma combinação de decisão 

judicial e ata de audiência.246 Por isso, é inadequado afirmar que são “onze ilhas” se isso signi-

ficar resumi-los apenas a onze votos. Como documentos, eles contam com votos, debates, ma-

nifestações orais e vários outros incidentes – o Apêndice - Lista de títulos de documentos no 

STF dá uma amostra de tudo o que pode acontecer numa sessão e ser trazido para o acórdão. 

Ao mesmo tempo, então, transmitem a mensagem do que foi decidido (resultado e razões) e 

apresentam ao seu leitor como isso aconteceu. 

                                                 

244 Para uma visualização da metáfora, com explicação do funcionamento do piano de cauda, cf. MUSICA BRA-

SILIS, 2012. 
245 Para um entendimento sobre fundamentação em decisões judiciais coletivas, cf. ALMEIDA, 2016, p. 52 (“A 

fundamentação de uma decisão judicial pode ser interpretada como o conjunto das razões que o julgador oferece 

para justificar sua decisão (Schauer, 1994). No caso de uma decisão coletiva, as razões são aquelas que o grupo de 

julgadores que compõem a instituição aceitam conjuntamente – ainda que representados por apenas um dos mem-

bros – como razão da instituição”). 
246 Cf. RODRIGUEZ, 2013, p. 63; VALE, 2015, p. 296 (“O acórdão, portanto, designa um texto composto por 

todos os atos da sessão deliberativa, apresentados em sequência, desde o relatório até os votos (individualmente 

considerados) e os debates orais, o que conforma um peculiar modelo de decisão seriatim”). 
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Em virtude da diversidade de componentes, é possível identificar uma multiplicidade de 

interlocutores do documento. Em primeiro lugar, o acórdão como um todo é uma manifestação 

da Corte dirigida ao público externo. Ao contrário do que pressupõe a maior parte da literatura, 

ele não procura apenas comunicar uma decisão coletiva e suas razões, mas também contar ao 

público uma história de como a decisão foi produzida. Em segundo lugar, num voto escrito o 

ministro se dirige a um auditório externo ao colegiado.247 O texto pode ser dividido em partes e 

contar com notas de rodapé, o que evidencia a tentativa de expor um raciocínio e validar suas 

premissas. Em terceiro lugar, há partes dentro das quais os ministros se dirigem não à comuni-

dade externa, mas aos próprios colegas. Em votos orais, eles costumam se referir a pontos de 

suas exposições ou, comumente, ao voto proferido pelo relator, embora procurem “deixar regis-

trada” sua opinião para o público externo. Nos debates e apartes em votos, a interação com os 

pares domina totalmente a participação e deixa em segundo plano a manifestação dirigida ao 

público. A sequência de falas evidencia que o interlocutor dessa parte do documento não é o 

leitor, mas outro ministro. A (Figura 22) evidencia isso pelo uso de vocativos e pela demonstra-

ção de uma situação interessante: o processo de elaboração de uma tese de repercussão geral.  

Há consequências nessa diferença. Em primeiro lugar, ao contrário das decisões em ou-

tros tribunais, os acórdãos do STF podem ser utilizados como material de pesquisa para a com-

preensão do processo de deliberação interna na Corte, ainda que com limitações. Eles podem 

servir a pesquisas acadêmicas sobre mudança de voto, pedidos de vista e outras interações entre 

os ministros. Também podem servir para pesquisas que apoiem a atuação jurídica, por exemplo, 

para se constatar se há algum argumento ou alguma questão jurídica que, embora não tenham 

aparecido nos votos, podem ser levantados futuramente na Corte a partir dos debates ocorridos 

entre os ministros. Nesse sentido, os acórdãos do STF oferecem condições propícias para o 

maximalismo judicial, porque aumentam a presença de obter dicta nos debates juntados ao do-

cumento final e diminuem os custos de menções laterais feitas pelos ministros. 

                                                 

247 Nas palavras de Vale (2015, p. 58), “O auditório, em termos gerais, é o conjunto daqueles que o orador quer 

influenciar com sua argumentação. Nesse sentido, o auditório é uma construção do orador”. O autor enumera os 

possíveis oradores de discurso (magistrados individualmente, grupo de magistrados, colegiado) e os possíveis au-

ditórios (partes processuais, Poderes estatais e opinião pública) (VALE, 2015, p. 356–357). 
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Em segundo lugar, estudos que tenham os acórdãos do STF como material devem levar 

em consideração os diferentes tipos de documentos que os compõem. Por vezes, pode ser útil e 

pertinente considerá-los de maneira conjunta, como fazemos nesta tese, por exemplo. Outras 

vezes pode ser melhor considerá-los separadamente, recortando uma categoria de documentos 

para análise. Essa escolha vai depender se a diferença das características dos documentos influ-

enciará a análise ou não. 

 

Figura 22 - Captura de tela de transcrição de debate no RE 628.658/RS, julgado em 4 de novembro de 2015 

 

Fonte: Captura de tela do Recurso Extraordinário n. 628.658/RS, p. 19. 
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Em terceiro lugar, há implicações teóricas para a maneira como definimos o papel dos 

acórdãos no STF. Entendidas como peças de justificação, decisões judiciais desempenham o 

papel de engajar a Corte num diálogo com seus destinatários, permitindo-lhes criticar seus fun-

damentos (crítica social). Os acórdãos materializam a ideia de representação argumentativa, 

apresentando publicamente os argumentos que foram ponderados, acrescentados, alterados e 

aceitos (ou rejeitados) pelos julgadores. No STF elas fazem mais do que isso. Elas publicizam 

a deliberação interna, conferindo transparência sobre como a decisão foi construída – ao menos 

na esfera pública e coletiva da sessão de julgamento. 

A publicização da deliberação interna potencializa a justificativa do controle social para 

a adoção do modelo agregativo na jurisdição constitucional. Entende-se que esse modelo au-

menta o controle sobre os magistrados ao exigir que eles se responsabilizem pessoalmente pelas 

decisões e razões que apresentam. No caso brasileiro, essa fiscalização abrange o momento de 

deliberação em si, permitindo que os leitores responsabilizem os ministros pelas opiniões e por 

seu comportamento nos debates também. É possível identificar, com alguma limitação, a partir 

de que manifestação o resultado foi alterado, quem mudou de posição, quais argumentos foram 

persuasivos para que isso acontecesse e até se houve algum tratamento desrespeitoso entre os 

ministros. 

A apresentação do processo decisório nos documentos também pode relativizar a ideia 

de que decisões per curiam aumentam a percepção de entitatividade da Corte, enquanto decisões 

seriatim diminuem essa percepção (ALMEIDA, 2016, p. 54). Essa observação parte da hipótese 

plausível de que o acórdão mostre onze votos e, portanto, o órgão não se apresente como uma 

unidade institucional para o público externo. Contudo, outro cenário pode ser aquele no qual o 

documento revele para seu leitor como o colegiado chegou à sua decisão. Se os debates revelam 

que há, no caso específico, um esforço dos integrantes em discutir entre si e chegar a uma solu-

ção, pode ser que o acórdão aumente a percepção de que se trata de um grupo, e não a diminua. 

Em quarto lugar, também existem implicações práticas dessa natureza híbrida. A função 

de uma decisão judicial é diferente daquela de uma ata de audiência. A primeira comunica uma 
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decisão da autoridade sobre o curso de ação a ser tomado pelos destinatários, apresentando as 

justificativas para isso. Sua função será mais bem exercida quanto mais conseguir transmitir 

essa diretiva para o público-alvo e será mais efetiva quanto mais for aceita por ele como razão 

para agir. A segunda registra os acontecimentos que ocorrem num espaço e num tempo deter-

minados. Sua função será mais bem exercida quanto mais fatos trouxer e será mais efetiva 

quanto mais informar os leitores sobre o que aconteceu.  

Em consequência, os caminhos para aprimoramento do processo de elaboração dos acór-

dãos e do seu estilo formal poderão variar e até mesmo conflitar entre si, de acordo com qual 

função se queira desenvolver. Se o incremento do registro pode levar a mais informações no 

acórdão, o incremento da decisão judicial pode significar maior seleção e critério sobre o que 

constará no texto. Reduzir a quantidade de documentos que compõem o acórdão pode facilitar 

a compreensão do que se decidiu e como se justifica a decisão, mas pode dificultar o entendi-

mento de como foi a deliberação e como se chegou a esse resultado. Novamente, chocam-se os 

dois entendimentos sobre o que significa publicidade (transparência no processo ou transparên-

cia nas razões de decidir).  

5.1.3 Reflexões sobre a natureza dos acórdãos no Brasil e o uso das categorias estrangeiras 

As peculiaridades apresentadas anteriormente limitam a importação das categorias de 

análise tradicionais para o exame do processo decisório do Tribunal. São dois os problemas 

principais: (i) imprecisão em razão do objeto a que as categorias se dirigem, uma vez que o 

acórdão do Supremo é estruturado de maneira diferente dos acórdãos dos tribunais estrangeiros; 

e (ii) uso equivocado das categorias no Brasil, uma vez que as ideias de seriatim e per curiam 

são aplicadas indistintamente ao processo de elaboração e ao estilo formal em si. 

O conhecimento da prática e da literatura estrangeiras sobre elaboração e estilo formal 

de decisões da jurisdição constitucional é relevante, mas deve ser importado com cuidado para 

outros sistemas. Por um lado, estudos atribuem um papel à migração de ideias na origem e no 
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desenvolvimento das instituições.248 A adoção de um arranjo institucional num local pode se 

espalhar para países vizinhos e transcender fronteiras. O discurso sobre a adoção do controle de 

constitucionalidade difuso americano no Brasil é um exemplo de reconhecimento dessa migra-

ção.249 No entanto, a importação de arranjos e conceitos não pode ignorar as peculiaridades 

locais e o ambiente no qual são inseridos. O benefício da migração de ideias se contrapõe aos 

malefícios da reprodução acrítica de construções que funcionam em outros lugares ou explicam 

adequadamente a sua realidade, mas não o fazem aqui. 

Antes de explicar os dois problemas na importação das categorias estrangeiras para a 

realidade brasileira, é necessário ressaltar como elas se diferenciam. Barroso e Mello (2010) e 

Nunes (2015, p. 21) distinguem os modelos de construção da decisão final em dois grandes 

grupos: deliberativo, caracterizado “pela construção conjunta do argumento”, e agregativo, ca-

racterizado pelo “somatório de votos individuais”. Mais detalhadamente, o exame do processo 

de elaboração dos acórdãos e do seu estilo formal em tribunais constitucionais estrangeiros se 

pauta por três grandes modelos: seriatim, per curiam e opinion of the Court.250  

Entende-se por seriatim o modelo no qual a decisão é composta pela agregação de votos 

proferidos pelos juízes em sequência (VALE, 2015, p. 115). Os principais exemplos são o mo-

delo da House of Lords inglesa e o da Suprema Corte americana nos primórdios da sua atua-

ção.251 De maneira geral, considera-se que os acórdãos desse modelo se caracterizam por: (i) 

serem compostos por votos individuais dos membros do Tribunal; (ii) identificarem os autores 

desses votos; e (iii) não contarem com uma fundamentação atribuível ao colegiado como um 

todo (VALE, 2015, p. 17). Em razão dos exemplos históricos, o processo de elaboração das 

decisões associado com esse modelo seria de redação e pronunciamento individual de votos. 

                                                 

248 Comentando teorias da difusão de políticas, citando mecanismos de aprendizagem e aculturação, cf. GINS-

BURG; VERSTEEG, 2013, p. 11–12. 
249 Os juristas brasileiros costumam atribuir esse trabalho ao esforço de Rui Barbosa. Cf. SILVA, 2012, p. 215 

(ressaltando a importância também dos votos de Pedro Lessa); BALEEIRO, 1972, p. 14; CAMARGO; ROSAS, 

2002, p. 315–337; NUNES, CASTRO, 1943, p. 168. 
250 As definições e características apresentadas são um resumo de diversas conceituações de modelos de delibera-

ção. Cf. KOATZ, 2015, p. 65–89. 
251 Cf. ANDREWS, 2014; HENDERSON, 2007; JAY; GERBER, 2000; MURPHY; RAWLINGS, 1982. 
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O modelo per curiam é a contraposição do primeiro. Ele é associado com as decisões do 

Conselho Constitucional francês e de tribunais constitucionais europeus, como italiano, austrí-

aco e alemão (em sua origem histórica).252 Os acórdãos se caracterizam por: (i) serem compostos 

por uma decisão atribuída ao colegiado como um todo (texto único); (ii) não identificarem a 

pessoa que redigiu a opinião, atribuindo-a ao Tribunal ou ao seu presidente; (iii) não permitirem 

a apresentação de votos individuais pelos julgadores (VALE, 2015, p. 109–110). O processo de 

redação dessas decisões envolveria, segundo o modelo, um trabalho conjunto dos membros da 

Corte em reunião e/ou pela troca de minutas escritas (SILVA, 2012, p. 210; VALE, 2015, p. 

191–196). 

A evolução histórica desse arranjo institucional levou ao surgimento de um modelo per 

curiam modificado (VALE, 2015, p. 110). Ele é adotado por tribunais constitucionais, como o 

alemão (atualmente), o espanhol e o colombiano, e por cortes internacionais, como a Corte In-

teramericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia.253 Seus acórdãos se caracterizam por: (i) 

serem compostos por uma decisão atribuída ao colegiado como um todo; (ii) identificarem os 

autores responsáveis pela opinião (corrente vencedora); (iii) permitirem a apresentação de votos 

individuais pelos julgadores, inclusive opiniões concorrentes. Assim como o anterior, o pro-

cesso de elaboração envolveria um trabalho conjunto dos juízes. 

Ligeiramente diferente desse modelo per curiam modificado seria o modelo americano 

de opinion of the Court. Ele seria um desenvolvimento do modelo inicial seriatim da Suprema 

Corte americana, resultante principalmente do esforço do Chief Justice John Marshall durante 

o séc. XIX para institucionalizar a decisão. Seus acórdãos se caracterizam por: (i) serem com-

postos por uma decisão atribuída ao colegiado como um todo; (ii) identificarem o(a) autor(a) 

responsável pela opinião do tribunal, à qual os demais podem ou não aderir; (iii) permitirem a 

apresentação de votos individuais pelos julgadores, inclusive opiniões concorrentes (VALE, 

2015, p. 113–114). O processo de elaboração envolve a troca de minutas escritas pelos Justices. 

                                                 

252 Cf. LASSER, 2009; ROMBOLI, 1996. 
253 Cf. LASSER, 2009; SEGADO, 2009. 
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Os modelos de decisão se diferenciam, portanto, a partir de alguns aspectos principais: 

primeiro, a existência ou não de uma decisão que representa a opinião do colegiado; segundo, a 

responsabilidade dessa decisão; terceiro, a permissão ou a proibição de votos individuais; 

quarto, a permissão ou proibição de identificação de autoria dos votos. O Quadro 4 apresenta a 

distinção esquematicamente: 

 

Quadro 4 - Distinção entre modelos de elaboração e estruturação de acórdãos 

 Decisão cole-

giada 

Autoria da 

decisão 

Votos indivi-

duais 

Identificação 

de autoria 

Seriatim 
Não - Sim Sim 

Per curiam 
Sim Tribunal ou 

Presidente 

Não Não 

Per curiam 

modificado 
Sim Corrente 

vencedora 

Sim Sim 

Opinion of 

the Court 
Sim Redator Sim Sim 

Fonte: elaboração própria. 

 

Vale notar que nos órgãos nos quais se adotam modelos com decisão colegiada, o texto 

da decisão ganha proeminência no processo. Vale (2015, p. 159) aponta que “o texto representa 

o eixo central por onde gravita toda a prática deliberativa do Tribunal Constitucional da Espa-

nha”. As trocas de textos começam antes mesmo da sessão de deliberação.  

O modelo brasileiro é categorizado como um modelo seriatim.254 Não há um voto ou 

uma opinião atribuída ao colegiado, embora seja necessário ressalvar a existência de uma 

                                                 

254 Classificando o modelo brasileiro como seriatim, cf. VALE, 2015, p. 16; SILVA, 2013, p. 568; GRESTA, 2016, 

p. 17; VIEIRA, JOSÉ RIBAS; ANDRADE, 2016; ALMEIDA, 2016, p. 67 (“É comum que cortes supremas ou 

tribunais constitucionais33 produzam uma decisão única de seus membros, algo que podemos chamar de opinião 

da corte (opinion of the court). Como vimos, não há tal coisa no STF; suas decisões são seriatim. Na corte brasileira, 

as decisões das turmas ou do pleno são publicadas em acórdãos, que são compostos pela agregação em sequência 

dos votos de cada ministro, precedidos por uma ementa”); ALMEIDA; BOGOSSIAN, 2017, p. 1402 (“O STF é 

uma corte seriatim. Isso significa justamente que, em seu processo decisório, não há uma etapa posterior ao julga-

mento em que um ministro, em nome de toda a corte, anuncie o resultado, enunciando as razões que os ministros 

coletivamente aceitam como fundamentos para a decisão”). Em sentido contrário, cf. KOATZ, 2015, p. 68 (“No 
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ementa que sintetiza os princípios firmados no julgamento e de um acórdão que estabelece o 

placar de julgamento (SILVA, 2013, p. 568). Apesar da “função unificadora” das ementas (RA-

MOS, LUCIANA DE OLIVEIRA, 2014, p. 65), há diferenças entre elas e uma opinião da Corte 

que afastam a categorização das decisões do STF no modelo opinion of the Court. Em primeiro 

lugar, a redação da ementa nunca foi atribuída ao colegiado, mas ao Presidente ou ao relator. 

Em segundo lugar, não se pretende que a ementa seja uma peça de fundamentação, um voto, 

mas uma síntese dos principais fatos e fundamentos que embasaram a decisão. Nesse sentido, a 

ementa é uma peculiaridade do modelo brasileiro em relação aos demais. Os acórdãos do STF 

ainda apresentam outras características do modelo seriatim. Os votos são individuais, a compo-

sição do acórdão é por agregação e os autores dessas opiniões são identificados. 

 Entretanto, o uso dessas categorias para o modelo brasileiro é impreciso por comparar 

documentos com estruturações e, em última instância, papéis distintos. Os acórdãos da Suprema 

Corte americana, do Tribunal Constitucional alemão, do Conselho de Estado francês, da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e demais exemplos são estruturados como peças de apre-

sentação de decisões pelos juízes desses tribunais. Não é à toa que os modelos são construídos 

tendo como referência os votos, as opiniões e as decisões. O documento da Suprema Corte dos 

EUA, por exemplo, se estrutura a partir da apresentação do resultado do recurso, da opinion of 

the Court, do voto representante dessa opinião e dos votos separados (concorrentes e divergen-

tes). O documento do Tribunal Constitucional alemão se estrutura a partir da sentença proferida 

“em nome do povo” (In Namen des Volkes) pelo órgão, do voto fundamentado adotado pela 

corrente vencedora e pelos votos separados (concorrentes e divergentes). Mesmo as decisões 

seriatim da House of Lords e da atual Suprema Corte do Reino Unido se estruturam a partir da 

agregação dos votos individuais proferidos pelos Lords. 

                                                 

Brasil, não é possível afirmar, categoricamente, que adotamos um modelo de deliberação seriatim, embora, como 

se verá adiante, essa forma de deliberação venha se mostrando mais frequente na Suprema Corte brasileira. O 

modelo que vigora no País, de longa data, é um modelo institucional misto, no qual é possível a prolação de deci-

sões convergentes e divergentes, mas no qual, via de regra, na falta de manifestação expressa, presume-se que os 

demais juízes aderiram aos fundamentos adotados pelo relator.”). 



 279 

 

 

Os modelos se referem, então, às decisões como peças de decisão e fundamentação. Elas 

são compostas por votos, e estes são as referências para os critérios que diferenciam os modelos. 

Examina-se se os votos são individuais, se a sua autoria é identificada, se eles podem ser junta-

dos em separado ou não. Os textos se dirigem para os leitores, por mais que os votos possam 

fazer remissões entre si para denunciar uma falha ou ressaltar um ponto. Um apanhado das 

conceituações de diferentes autores demonstra que a referência é feita a “votos”: 

O resultado da deliberação é apresentado em texto composto pelos diversos votos e 

suas respectivas ratio decidendi, tornando bastante complicada em algumas ocasiões 

a tarefa de definir com precisão o fundamento determinante da decisão do tribunal, a 

qual normalmente pode ser realizada pela extração do “mínimo comum” entre os dis-

tintos argumentos individuais. (VALE, 2015, p. 115)  

Decisão seriatim: cada juiz elabora seu julgamento independente e a decisão publicada 

contém todos os entendimentos, com identificação de seus autores individuais 

(GRESTA, 2016, p. 15) 

Há basicamente três modelos de deliberação: o primeiro é o de votos individuais, tam-

bém denominado de seriatim, cuja origem remonta à tradição adotada na Câmara dos 

Lordes britânica, que se caracteriza pela prolação de votos individuais e pela ausência 

de uma opinião da Corte. Nesse modelo, cada juiz profere seu voto, de acordo com 

suas próprias razões, sem se preocupar com a formação de uma posição institucional. 

(KOATZ, 2015, p. 65) 

No modelo seriatim, cada Ministro divulga seu voto, mas a decisão final, tomada pela 

soma dos votos da maioria, é “do Tribunal”. Esse modelo de votação seriada expõe ao 

público os entendimentos individuais de cada Ministro e, consequentemente, as diver-

gências existentes no interior da Corte, o que permite identificar eventuais incongruên-

cias e concluir, não raramente, pela precariedade do julgado. (VIEIRA, JOSÉ RIBAS; 

ANDRADE, 2016)  

O modelo de redação da decisão adotado pelas cortes brasileiras é conhecido como 

seriatim. Nele, cada membro julgador da corte publica sua opinião ou voto separada-

mente. […] O que caracteriza esse método é a publicação do conjunto das opiniões 

individuais dos membros como o resultado do processo decisório. A decisão da corte 

– o resultado final do julgamento – é formada através da agregação das atitudes indi-

viduais dos membros, que são publicadas ao final. Ou seja, cada membro redige um 

documento contendo sua posição sobre como solucionar o caso; a corte não redige tal 

documento. (ALMEIDA, 2016, p. 52–53) 

As decisões colegiadas podem ser veiculadas em série, sendo expressadas como o pro-

duto da soma dos votos isolados, ou como um escrito único que expresse a voz unís-

sona do colegiado. Tal é a distinção traçada pela doutrina entre as decisões in seriatim 

e per curiam. No primeiro caso, as decisões são publicadas contendo a íntegra dos 

votos de cada magistrado, redigidos (e também concebidos) isoladamente. Na segunda 

hipótese, o produto final do processo decisório é um documento único, que expressa 

uma opinião institucional apta a, por si só, substituir a de cada um dos julgadores in-

dividualmente. (NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 28) 
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Em termos de publicidade, pode-se dizer que o modelo de acórdão no STF está para 

outros assim como o modelo de sessões no Supremo está para os demais tribunais estrangei-

ros.255 Categorizam-se os modelos em deliberação secreta, realizado por meio de reuniões a 

portas fechadas que envolvem apenas os julgadores, deliberação aberta, realizado em sessões 

públicas de julgamento, e deliberação ultra-aberta, adotado pelo STF, em que as sessões não 

apenas são públicas, mas são televisionadas ao vivo para o público em geral.256  

Na comparação, os acórdãos da Corte representam um modelo seriatim ampliado, já que 

agregam não apenas votos individuais, mas todo o tipo de manifestações orais, como debates, 

apartes, explicações, dentre outras. Seu papel não se limita a apresentar a decisão e sua funda-

mentação para o público, mas revelar o que se passou na audiência com vistas a mostrar as 

divergências e concordâncias, as explicitações, as ressalvas e o caminho até a tomada da deci-

são. Por isso, ele também é composto por documentos que não apresentam a mesma estrutura 

de um texto dissertativo e argumentativo – é o caso dos debates, cujo texto consiste num diálogo 

com indicação de atores e suas falas (inclusive com uso de travessões) e com tempo e espaço 

definidos (narração). 

Na hipótese dos acórdãos, tem-se o modelo per curiam como o menos transparente de 

todos, porque não revela a autoria da decisão do Tribunal nem permite o conhecimento das 

posições individuais (VALE, 2015, p. 110). Segue-se o modelo per curiam adaptado e o modelo 

americano, que permitem a identificação de autoria e a juntada de votos separados. No fim do 

espectro, o modelo seriatim seria um pouco mais transparente por dar publicidade aos votos na 

ordem em que foram proferidos. Os acórdãos da Corte brasileira representariam uma categoria 

de seriatim ainda mais transparente, por mostrar não apenas os votos, mas também a sequência 

de eventos que aconteceu na sessão de julgamento – ressalva a possibilidade de revisão dos 

documentos. 

                                                 

255 Estabelecendo uma comparação entre os modelos de deliberação fechada ou secreta e deliberação aberta ou 

pública, cf. VALE, 2015, p. 98–108. 
256 Cf. VALE, 2015, p. 230 (“modelo extremamente aberto de deliberação pública”); BARROSO; MELLO, 2010 

(“Dentre as cortes constitucionais do mundo, é provável que o Supremo Tribunal Federal brasileiro seja o que 

pratica de forma mais radical o modelo externo e agregativo”). 
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Essa diferença tem implicações para a reprodução da metodologia de pesquisas estran-

geiras no exame do Supremo. Um exemplo são os métodos empregados para análise dos tama-

nhos dos acórdãos e a acusação de que houve um aumento no tamanho das decisões publicadas 

pelo Tribunal nos últimos anos. A contagem de páginas, além de não levar em conta diferenças 

nas formatações dos documentos que formam o acórdão, inclui na mesma operação votos escri-

tos, votos orais e debates.257 Se a comparação entre votos de cinco e 50 páginas evidenciam uma 

fundamentação mais ou menos extensa, a comparação entre debates de cinco e 50 páginas evi-

denciam uma deliberação interna mais ou menos demorada. A contagem de palavras ou carac-

teres não tem melhor sorte. Ela inclui na mesma comparação textos escritos e falados, descon-

siderando eventuais características da oralidade e até mesmo de formatação – por exemplo, a 

quantidade de caracteres acrescida pela indicação de quem está falando nos debates. Por isso, 

os resultados apresentados na seção 3.1.6 devem ser vistos com essa ressalva. 

A comparação de estudos brasileiros e estrangeiros deve ser feita com cuidado. No STF, 

o aumento no tamanho dos acórdãos pode resultar de uma variedade de fatores que podem ou 

não se conjugar. Autores associam a tendência de documentos maiores a fenômenos relaciona-

dos com a redação da fundamentação.258 No Brasil, isso pode resultar de maior fidelidade na 

transcrição de debates, maior quantidade de votos orais juntados ao acórdão, deliberações mais 

demoradas e maior interação entre os julgadores, maior quantidade de eventos ocorridos durante 

a sessão (por exemplo, manifestações dos juízes e até de advogados), dentre outros fatores rela-

cionados não apenas à fundamentação, mas ao próprio procedimento de deliberação em si. 

O segundo problema no uso das categorias estrangeiras diz respeito à distinção entre 

processo de elaboração de acórdãos e estilo formal das decisões. Muitas vezes, a menção a um 

modelo seriatim ou per curiam se refere tanto a como se decide, quanto a como se redige, quanto 

ainda à estrutura do documento.259 Afirma-se que seriatim é o modelo no qual os juízes proferem 

                                                 

257 Koatz (2015, p. 240–241) apresenta tabela na qual compara a média de páginas de acórdãos “emblemáticos” e 

“não emblemáticos”. O primeiro grupo apresenta em torno de três vezes mais páginas que o segundo. Nunes (2015, 

p. 151) encontra uma média de 45,8 páginas nos acórdãos que analisa. 
258 É a opinião, por exemplo, do Min. Roberto Barroso (FONTAINHA; SILVA; NUÑEZ, 2015, p. 108–109). 
259 Citando o termo “seriatim” para forma de decisão e publicação, cf. SILVA, 2013, p. 571 (“all opinions are read 

and later published. The form of decision and publication is thus seriatim”); GRESTA, 2016, p. 15 (“Decisão 
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seus votos em sequência260, os acórdãos são compostos pela agregação de votos individuais ou 

a redação é feita individualmente por cada julgador. Da mesma forma, per curiam é o modelo 

no qual os juízes apresentam uma decisão que representa a opinião do colegiado, redigem o 

acórdão em conjunto ou deliberam reservadamente. 

É importante definir com precisão as categorias, para que se saiba exatamente como 

aplicá-las ao Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, é necessário apontar a qual fenômeno 

essas categorias se referem. Ele pode ser, em primeiro lugar, o próprio processo de tomada de 

decisão (fase decisória). Quem afirma que seriatim é o modelo no qual os votos são proferidos 

sequencialmente enfoca esse fenômeno. A categoria abrangeria modos específicos de tomada 

de decisão (por votação) e de condução desse momento (sequencialmente).261 Seu oposto seria 

um modelo de deliberação, no qual a decisão é construída por construção de consensos e sem 

uma sequência de manifestações. 

É importante ressaltar esse sentido para esclarecer possíveis confusões. O Tribunal 

Constitucional espanhol, por exemplo, segue processo de tomada de decisão semelhante ao do 

Supremo Tribunal Federal. Os juízes espanhóis começam a analisar o caso por uma proposta de 

decisão do relator, seguindo-se uma discussão e a tomada dos votos de cada um, na ordem in-

versa de antiguidade (VALE, 2015, p. 174–175). Vale notar que o RISTF 1980 também prevê 

que após o relatório segue-se o debate oral e depois a votação, na ordem inversa de antiguidade 

(art. 135).262 Nesse sentido, poder-se-ia dizer que os dois tribunais seguiriam um modelo seria-

tim de tomada de decisão. Silva (2017a, p. 223–224) também ressalta a semelhança na tomada 

                                                 

seriatim: cada juiz elabora seu julgamento independente e a decisão publicada contém todos os entendimentos, 

com identificação de seus autores individuais”). 
260 Mencionando “procedimento de votação seriatim” cf. VALE, 2015, p. 264–265; relacionando “o modelo de 

seriatim” com o momento decisório cf. KOATZ, 2015, p. 368; afirmando que é os julgamentos “seguem o modelo 

seriatim de decisão” cf. VIEIRA, JOSÉ RIBAS; ANDRADE, 2016. 
261 De acordo com Vale (2014): “Nos tribunais que adotam esse modelo, a deliberação comumente não se desen-

volve com o objetivo de produzir um texto final com uma única ratio decidendi que possa representar a posição 

institucional da Corte – unívoca e impessoal –, mas como uma proclamação sucessiva das decisões individuais dos 

membros do tribunal, normalmente precedidas de um discurso que cada juiz tem o direito de fazer, seja por meio 

de um texto escrito por ele preparado previamente ou por meio da improvisação oral, para apresentar publicamente 

sua própria argumentação e seu julgamento”. 
262 Questionando o fato de o STF não seguir o RISTF 1980, cf. SILVA, 2017a, p. 219. 
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de votos segundo a ordem inversa de anterioridade nas Cortes brasileira, do Reino Unido e dos 

EUA, mas salienta a diferença que nas últimas esse procedimento ocorre em sessões prelimina-

res e secretas, cujos resultados poderão ser alterados posteriormente – uma diferença no pro-

cesso de redação, portanto. Evidentemente, não parece ser esse o uso que os autores têm em 

mente quando se referem a essas categorias, embora façam menção ao pronunciamento sequen-

cial de votos. 

Em segundo lugar, é possível tratar do processo de redação da decisão, uma etapa pro-

cessual realizada na fase pós-decisória.263 Ele pode ser: (i) mais individual ou mais coletivo, 

conforme os juízes trabalhem em textos de autoria própria, nos textos dos colegas e/ou em textos 

de autoria coletiva; (ii) síncrono ou assíncrono, conforme a redação ocorra em conjunto no 

mesmo momento ou se distribua em diferentes momentos; (iii) por escrito ou oral, conforme a 

redação ocorra por troca de minutas ou num diálogo entre os julgadores; e (iv) feito pelos pró-

prios juízes, por funcionários do Tribunal ou por ambos.   

Os modelos podem ser analisados segundo essas características. O modelo seriatim de 

redação da decisão consiste num processo mais individual, no qual cada julgador redige ou tem 

registrada sua própria opinião, mas nada impede que haja a elaboração conjunta de votos.264 Ele 

pode ser síncrono, por exemplo, quando os votos são registrados assim que proferidos, ou as-

síncrono, no caso de votos escritos individuais agregados no documento final. Pode ser oral, 

conduzido em uma reunião de discussão de minuta de decisão ou concretizado por redução por 

escrito de uma discussão, ou pode ser por escrito, quando cada julgador redige seu voto no 

Gabinete e o anexa ao acórdão. Pode ser feito pelos julgadores ou por funcionários do Tribunal 

– por meio de taquigrafia, por exemplo. O modelo per curiam, por sua vez, consiste num pro-

cesso mais coletivo, uma vez que demanda a construção de uma decisão colegiada. Isso pode 

ser feito numa reunião (processo síncrono) ou por troca de uma minuta de pronunciamento do 

                                                 

263 Referindo-se ao processo de redação, cf. MENDES, CONRADO HÜBNER, 2013, p. 172–173. 
264 Mencionando a prática de redação conjunta (votos em coautoria) no modelo seriatim da Suprema Corte inglesa, 

cf. ANDENAS; FAIRGRIEVE, 2014, p. 374. A distinção é importante porque elaborar um documento em autoria 

coletiva não significa elaborar um documento em nome do Tribunal como um todo. Essa restrição não precisa 

existir. 
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Tribunal (processo assíncrono). No primeiro caso, a construção será oral; no segundo, será por 

escrito. Dificilmente, porém, será feita por outras pessoas que não os julgadores – e provavel-

mente será criticada se isso acontecer. 

Em contraste, é possível identificar como objeto da categorização o estilo formal do do-

cumento. Trata-se, nesse caso, de definir as características formais e até mesmo literárias das 

decisões e agrupá-las nas categorias segundo essas características. Os acórdãos podem ser: (i) 

formados por um agregado de documentos ou por um texto único; (ii) compostos por partes de 

autoria coletiva, de autoriza individual e/ou de autoria impessoal, conforme seja possível iden-

tificar textos escritos por um grupo de pessoas identificadas, por um julgador definido ou pelo 

Tribunal enquanto organização; e (iii) compostos por partes que manifestam uma opinião cole-

tiva ou individual. 

Os modelos se diferenciam quanto à estrutura dos acórdãos também. O modelo seriatim 

proporciona decisões formadas por um agregado de documentos de autoria individual (votos 

individuais). Essa é a composição, por exemplo, dos julgados da House of Lords britânica e do 

Supremo Tribunal Federal brasileiro. O modelo per curiam, na sua versão original, conduz a 

um texto único de autoria institucional, como se observa, por exemplo, nos julgados do Conse-

lho Constitucional francês ou do Tribunal Constitucional italiano. O modelo per curiam adap-

tado e o modelo americano, por sua vez, agregam documentos que podem ser de autoria insti-

tucional, coletiva e individual, como votos separados assinados por vários juízes, votos separa-

dos elaborados por um único magistrado e opiniões da Corte. 

Embora os dois fenômenos possam ser separados, existe uma estreita relação entre pro-

cesso e produto. Teoricamente, quanto mais oportunidades de elaboração coletiva do texto, mai-

ores as chances de que o julgado tenha partes de autoria institucional ou coletiva. Ao contrário, 

quanto mais individual a elaboração da decisão, maiores as chances de que contenha partes de 

autoria individual. Contudo, é importante diferenciar redação enquanto atividade, um conjunto 
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de ações dos julgadores, e redação enquanto produto, um documento apresentado ao público 

pelo Tribunal.265  

O Supremo Tribunal Federal adota claramente um modelo seriatim de redação das deci-

sões. Os votos proferidos são transcritos por funcionários durante a sessão e se somam a votos 

individuais redigidos nos Gabinetes antes e depois do julgamento. Vale ressalvar a produção de 

votos apartados e dos debates, documentos sobre os quais há a revisão conjunta por todos os 

que participaram daquele momento. Contudo, por não haver uma efetiva ingerência de um mi-

nistro sobre o conteúdo das manifestações dos colegas, pode-se dizer que mesmo esse trabalho 

é individual. Finalmente, as redações da ementa e do acórdão são ambas tarefas individuais 

conduzidas pelo ministro relator. 

A categorização também vale para o modelo de estrutura dos acórdãos, embora, neste 

caso, seja equivocado dizer que não há partes coletivas.266 Ele é composto por um agregado de 

documentos. A maioria deles é de autoria individual e identificada, mas também há documentos 

de autoria coletiva. Da ementa ao extrato de ata, todas as partes que compõem o acórdão são 

rubricadas e/ou assinadas por seus autores. A ementa e o acórdão são, atualmente, assinadas 

apenas pelo ministro relator, assim como o relatório e o voto inicial. O extrato de ata é assinado 

pela pessoa responsável pela Secretaria das Sessões. Os demais votos sem apartes e as manifes-

tações orais individuais são assinados por seus respectivos autores. Os votos com apartes e os 

debates, por outro lado, são redigidos e revisados por todos aqueles que participaram, sendo de 

autoria coletiva. A possibilidade de autoria coletiva será retomada na seção 5.2.2, ao sugerirmos 

que os ministros comecem a fazer votos conjuntos. 

                                                 

265 No mesmo sentido, cf. NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 28–29. 
266 Mencionando que não há partes coletivas no acórdão, cf. ALMEIDA, 2016, p. 78–79 (“Outro aspecto do pro-

blema é que os componentes individuais e os componentes coletivos nem sempre estão claramente distintos nos 

acórdãos. Nos EUA, há uma prática de redação de opinions of the courts nas quais as atitudes coletivamente aceitas 

como atitudes da corte são explicitamente apresentadas e o que não pertence a esse documento não deve ser tratado 

como coletivamente aceito. No caso brasileiro não há essa prática, o que pode ser fonte de frustração para o intér-

prete”). A passagem leva à necessidade de distinção entre partes de autoria coletiva e partes que representam as 

razões coletivas de agir – enquanto existem as primeiras, inexistem as últimas. 
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Em síntese, vale notar que o pronunciamento sequencial de votos não é o que distingue 

o processo decisório do STF do processo de tomada de decisão de outras cortes constitucionais. 

Da mesma forma, não se pode negar que haja partes de autoria coletiva nos acórdãos do Su-

premo, embora a elaboração dos votos seja essencialmente individual. O que distingue efetiva-

mente o Tribunal dos demais é, primeiro, a ausência de uma efetiva construção de uma decisão 

colegiada, seja por escrito ou oralmente, e, segundo, a falta de uma parte de autoria coletiva ou 

institucional que comunique uma mensagem sobre as razões coletivas adotadas pelo colegiado.   

5.1.4 Reflexões sobre a relação entre processo decisório e legitimidade 

Distintas visões de legitimidade subjazem ao processo de redação e apresentação de 

acórdãos e às suas críticas. Essa divergência sobre o que confere sustentação para o trabalho do 

STF pode estar na origem da aparente resistência do Tribunal em relação às propostas trazidas 

na literatura sobre o tema. A contraposição entre os estudos mais recentes sobre processo deci-

sório no STF e a reconstrução da prática proposta nesta tese com base nos documentos oficiais, 

nos discursos dos ministros e na literatura mostra uma divergência de premissas que se ramifica 

para as críticas e as propostas de mudança da prática. Observa-se um choque entre duas visões 

de legitimidade que conduzem os argumentos em direções diferentes. Esta seção procura evi-

denciar que a crítica atual se fundamenta numa visão de legitimidade associada a uma compre-

ensão do papel da jurisdição constitucional e da autoridade dos tribunais que é distinta daquela 

que fundamentou a origem e o desenvolvimento da prática do Supremo. 

A legitimidade é uma característica das autoridades e de seus atos consistente no estabe-

lecimento de um vínculo de aceitação de suas ordens pelos destinatários.267 Esse vínculo pode 

ser constituído por várias razões. No caso do Poder Legislativo, o vínculo de aceitação pode ser 

                                                 

267 Nesse sentido, é um pouco mais ampla que o sentido dado por Nunes (2015, p. 19), que conceitua legitimidade 

como “disposição generalizada para aceitar decisões de conteúdo ainda não definido, dentro de certos limites de 

tolerância”. 
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estabelecido por conta da representação política – aceita-se a decisão porque foi tomada por 

representantes do corpo coletivo; do processo majoritário de tomada de decisão – aceita-se a 

decisão porque ela foi tomada pela maioria; da representatividade – aceita-se a decisão porque 

o Parlamento representa diferentes grupos na sociedade, dentre outros motivos. No caso do Po-

der Executivo, o vínculo de aceitação pode ser estabelecido também por conta da representação 

política – aceita-se a decisão porque foi tomada por alguém eleito; do conhecimento técnico – 

aceita-se a decisão porque foi tomada por alguém com conhecimento especializado para isso; 

ou até do comando da força pública (Forças Armadas, polícia etc.) – aceita-se a decisão porque 

se deseja evitar as consequências da desobediência. 

 Nos trabalhos sobre processo decisório do STF, a legitimidade do Poder Judiciário apa-

rece intimamente ligada à fundamentação, isto é, à apresentação das razões que o levaram a 

decidir de determinada maneira (ALMEIDA, 2016, p. 49). As críticas atuais ao STF se baseiam 

principalmente na importância da fundamentação para a legitimidade das decisões judiciais 

como uma forma de estabelecimento de diálogo entre os juízes e os destinatários da ordem.268  

A visão tem raízes mais profundas na filosofia política e na filosofia do direito. Politica-

mente, ela decorre principalmente da emergência da crença de que o poder estatal só pode ser 

exercido contra os indivíduos de maneira justificada (paradigma da justificação).269 Nessa li-

nhagem de pensamento, da qual são expoentes filósofos como Rawls, Arendt e Habermas, a 

política é essencialmente comunicativa, e a autoridade se assenta na capacidade de justificar as 

decisões na esfera pública a partir de argumentos racionais. A democracia não exige apenas um 

procedimento majoritário (democracia majoritária), mas a troca de argumentos em busca das 

                                                 

268 Cf. VALE, 2015, p. 38 (“Os argumentos e/ou os discursos produzidos pelos Tribunais Constitucionais consti-

tuem um dos aspectos cruciais de legitimação de sua atividade institucional”). 
269 Sobre a distinção entre paradigma de autoridade e paradigma de justificação, cf. KUMM, 2010, p. 144–152. 
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melhores decisões (democracia deliberativa).270 Em consequência, os Tribunais ganham desta-

que por serem uma arena na qual conflitos políticos se convertem em diálogos constitucionais 

(SILVA, 2012, p. 209; VALE, 2015, p. 34). 

Juridicamente, ela decorre da visão de que o Direito é uma prática argumentativa e que 

a verdade do discurso jurídico se assenta na correção e na coerência das razões e que sustentam 

o raciocínio. Nessa linhagem de pensamento, destacam-se jusfilósofos de diferentes matrizes 

teóricas, como Alexy, Dworkin e MacCormick. A validade das normas jurídicas não é apreciada 

com base apenas em critérios formais – edição por autoridade competente segundo a forma 

prevista –, mas também por critérios de substância, ou seja, de acordo com o conteúdo da própria 

norma (VALE, 2015, p. 72). Por isso, saber se uma obrigação jurídica existe (ou não) depende 

de construções argumentativas coerentes e corretas feitas a partir do material jurídico. A juris-

dição constitucional se incumbe da tarefa de fazer uma avaliação não apenas formal, mas tam-

bém material das normas, engajando-se numa tarefa de justificação do direito.  

As visões políticas e jurídicas dessa linhagem de pensamento se combinam na atribuição 

de papéis à jurisdição constitucional e aos Tribunais.271 Como explica C. Mendes (2013, p. 82–

91), as construções mais difundidas nesse sentido são as de que as cortes são curadoras do debate 

público, ou seja, responsáveis por manter abertos os canais de comunicação política entre as 

pessoas e fomentar os debates, e de que elas são provedoras de razões para decisões políticas. 

Nesta linha, destaca-se a ideia de que tribunais representam argumentativamente a sociedade.272 

A legitimidade da jurisdição constitucional e sua consequente capacidade política para levar as 

pessoas a aceitarem suas decisões provêm da qualidade de seus argumentos, da apresentação de 

fundamentos corretos e coerentes e do próprio processo constitucional, que possibilita às ques-

                                                 

270 Estabelecendo a relação entre tribunais constitucionais e democracia deliberativa, cf. VALE, 2015, p. 91 (“A 

perspectiva que enxerga os tribunais constitucionais como instâncias deliberativas está fundada essencialmente no 

ideal da democracia deliberativa”). 
271 Cf. VALE, 2015, p. 16. 
272 Adotando essa posição no Brasil, cf. VALE, 2015, p. 45 (“instituições não majoritárias ou contramajoritárias, 

como as Cortes Constitucionais, podem ser dotadas de representação democrática, se esta for repensada ou recon-

figurada como uma representação de tipo discursivo ou argumentativo”). 
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tões serem decididas juridicamente. O tribunal é uma “caixa de ressonância dos discursos pre-

sentes na comunidade política” e suas decisões são “justificadas por argumentações que possam 

ser amplamente consideradas como razões plausíveis” (VALE, 2015, p. 384).273 

O problema com essas várias imagens de legitimidade das cortes é representar essa dis-

cussão política a partir de uma visão monolítica e maniqueísta, como se somente os tribunais ou 

os Poderes majoritários pudessem ser legítimos para tomar determinadas decisões - "todo poder 

aos juízes" ou "todo poder ao legislador" (SILVA, 2012, p. 204).274 Em virtude disso, outros 

autores salientam que a “última palavra” só existe enquanto término de uma rodada de debates 

entre os Poderes políticos (e entre eles e a sociedade) ao qual se seguem outras rodadas de 

discussão. Nessas rodadas, as autoridades políticas têm diferentes níveis de legitimidade e se 

comunicam principalmente por canais institucionais, dentre eles as decisões judiciais (SILVA, 

2012, p. 211–212). 

Desenvolvendo essa ideia, C. Mendes (2012, 2013) propõe que a legitimidade não é só 

um atributo que depende do diálogo interinstitucional, mas algo que também depende do diálogo 

intrainstitucional.275 A legitimidade é um atributo aferido de maneira comparativa – um Poder 

é mais ou menos legítimo em relação a outro para tomar determinada decisão política e dirigir 

o comportamento das pessoas –, e a comparação entre as autoridades se dá a partir de seu de-

sempenho deliberativo. O padrão de referência da comparação é a qualidade da deliberação nos 

órgãos, ou seja, a qualidade da troca de argumentos entre os membros no processo decisório.276 

Os tribunais constitucionais serão mais legítimos para dirigir as ações dos destinatários quanto 

                                                 

273 No mesmo sentido, cf. MENDES, GILMAR FERREIRA, 2010, p. 12 (“A ampla publicidade e a peculiar orga-

nização dos julgamentos fazem do Supremo Tribunal Federal um foro de argumentação e de reflexão com eco na 

coletividade e nas instituições democráticas”). 
274 Para uma visão completa de todas as representações desse dualismo, cf. MENDES, CONRADO HÜBNER, 

2011b. 
275 No mesmo sentido, indicando a necessidade de que as teorias da argumentação levem em consideração aspectos 

institucionais, cf. VALE, 2015, p. 96. 
276 Silva (2013, p. 560) ressalta que essa “deliberação interna”, ou seja, entre os membros do tribunal, é a única que 

consegue cumprir com as exigências para legitimar o exercício da jurisdição constitucional. 
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mais deliberativo for seu processo decisório em todas as suas fases (pré-decisória, decisória e 

pós-decisória).277 

Essa concepção de legitimidade pode ser resumida na fórmula apresentada por Silva 

(2013, p. 559): “quanto mais as regras de organização interna e as práticas costumeiras de uma 

dada corte funcionam como incentivos para a deliberação racional, mais legítimo será o exercí-

cio do controle de constitucionalidade [judicial review] exercido por essa corte”.278 O autor res-

salta que esse entendimento avança a concepção de que “cortes são o fórum de deliberação e 

razão pública” porque demonstra que, em concreto, a configuração institucional que condiciona 

a deliberação tem um papel para reduzir ou aumentar o desempenho deliberativo desses órgãos 

(SILVA, 2013, p. 566–567). Em outras palavras, ainda que abstratamente se conceba a legiti-

midade das cortes a partir da apresentação de argumentos racionais, é possível identificar, em 

concreto, que os órgãos têm características que diminuem a qualidade e a racionalidade dessa 

fundamentação por prejudicarem a deliberação. 

Entretanto, o tipo de deliberação esperado para cada Poder pode ser diferente. V. Silva 

(2012, p. 217, nota 77, 2013, p. 564–565) é enfático em afirmar que as cortes se legitimam por 

meio de um diálogo entre os seus membros com vistas a obter uma melhor solução – a chamada 

“deliberação interna” –, enquanto se deslegitimam em relação ao parlamento quando dialogam 

com vistas a persuadir o público externo – a chamada “deliberação externa”. O motivo para isso, 

segundo o autor, é que os parlamentos já são estruturados para a deliberação externa, uma vez 

que tomam decisões por voto e seus membros procuram se comunicar com seus eleitores e o 

                                                 

277 No mesmo sentido, cf. SILVA, 2017a, p. 216 (“the better the deliberative performance of a court exercising 

judicial review, the better the court itself is. […] Thus, the assumption that courts are (or at least can be) institutions 

with a distinct deliberative potential is paramount to their legitimacy”, com edição na formatação). 
278 No original: “The more the internal organizational rules and customary practices of a given court function as 

incentives for rational deliberation, the more legitimate the judicial review exercised by this court”. 
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restante do eleitorado. Sem agregar nada de novo a esse processo decisório, as cortes só substi-

tuem a vontade de um Poder pela sua, sem contar com outros mecanismos que legitimem essa 

sua decisão perante o público – como a representação política e eleitoral.279 

A partir dessa linhagem de pensamento, surgem críticas: (i) contra a baixa qualidade da 

fundamentação das decisões; e (ii) contra a baixa qualidade deliberativa do processo decisório 

do STF. No primeiro caso, a legitimidade do Tribunal para tomar decisões restaria comprome-

tida porque ele não exerceria efetivamente seu papel de representante argumentativo da socie-

dade, ou seja, não representaria múltiplos discursos nem elaboraria uma argumentação aceitável 

pela comunidade (VALE, 2015, p. 57).280 No segundo caso, a legitimidade restaria comprome-

tida porque o arranjo institucional e os comportamentos dos ministros não mostram um com-

promisso pela efetiva troca de argumentos em busca dos melhores resultados e do diálogo com 

as partes e o público em geral.281 

Os ataques contra os acórdãos do STF são uma manifestação desse pensamento. A crítica 

contra a falta de uma ratio decidendi clara nas decisões se remete à incapacidade do Tribunal 

de se comunicar com os destinatários das decisões, falhando na sua função argumentativa.282 O 

diagnóstico de que os votos não se remetem uns aos outros ou que os ministros não dialogam 

na redação da decisão serve a uma crítica contra a qualidade do processo deliberativo no órgão. 

Em jogo está a baixa qualidade dos pronunciamentos e a consequente erosão da autoridade da 

Corte. 

                                                 

279 Leite e Brando (2016, p. 160) também consideram que “embora atualmente se possa questionar a verdadeira 

representatividade do parlamento; e embora se reconheça o importante papel das Cortes constitucionais nas demo-

cracias contemporâneas, certo é que nada disso justifica que onze ministros – operando como onze ilhas – possam 

derrubar com base em onze razões diferentes uma norma criada pelo parlamento cuja inconstitucionalidade seja 

duvidosa”. 
280 No mesmo sentido, cf. LEITE; BRANDO, 2016, p. 151 (“Abstraindo-se a polêmica metaética entre cognitivistas 

e não-cognitivistas que está por trás da tese da “resposta certa” nos casos difíceis moralmente carregados, é difícil 

sustentar que o STF “acerta” ou “erra” quando não é possível determinar em torno de que os ministros acordaram”). 
281 HORBACH, 2013; C. MENDES, CONRADO HÜBNER, 2010a. 
282 Cf. PÜSCHEL, 2014, p. 16 (“um problema de legitimidade das decisões dos tribunais brasileiros existe, caso se 

suponha que tal legitimidade está relacionada ao fundamento das decisões e sua coerência argumentativa. Além 

disso, os argumentos acima nos permitem concluir que tal déficit de legitimidade é uma decorrência direta da forma 

como se estrutura o processo de agregação dos juízos individuais para formar a decisão do tribunal”). 
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Isso não significa que todos os autores que adotam essa posição só vejam desvantagens 

no modelo de acórdãos do STF, nem que as únicas críticas sejam feitas por essa posição delibe-

rativista. Exemplificando a primeira hipótese, Vojvodic, Machado e Cardoso (2009, p. 38) en-

xergam nos onze votos a oportunidade de incorporar na decisão argumentos defendidos por 

diferentes atores – o que aumentaria a representação argumentativa na decisão –, além de deixar 

em aberto para a arena pública a definição de qual é a ratio decidendi prevalecente. A construção 

das autoras reforça, então, a importância de debates como aquele trazido na seção 2.2.2 sobre 

critérios para demarcação da decisão coletiva. Ilustrando a segunda hipótese, Almeida e Bogos-

sian (2017, p. 1406) diferenciam a crítica deliberativista da crítica não-deliberativista e afirmam 

que “procedimentos decisórios das cortes podem ser perfeitamente legítimos mesmo que não 

haja discussão entre os membros”. 

Os fundamentos da legitimidade judicial por argumentação e por deliberação, então, não 

são os únicos. Convivem com eles outras chaves de leitura para a aceitação das decisões das 

cortes. Algumas delas são “orientadas pelo resultado”, no sentido de que buscam na realidade a 

sustentação do poder judicial, como o argumento da proteção de direitos fundamentais ou da 

aceitação social (SILVA, 2013, p. 558, nota 3).283 Outras partem da composição dos tribunais e 

da noção de que seus membros demonstram um saber técnico específico (“notável saber jurí-

dico”) para sustentar que suas decisões são tecnicamente legitimadas e livres de interesses po-

líticos (NASCIMENTO, 2017, p. 14).284 

Outra noção de legitimidade que parece ter orientado a construção do arranjo institucio-

nal do Supremo até hoje diz respeito ao mandato constitucional conferido à Corte para realizar 

                                                 

283 Afirmando que o STF se legitimou historicamente ao conciliar a proteção da unidade nacional com os direitos 

individuais dos cidadãos, cf. DIREITO, 2012, p. 281. Já o argumento da aceitação social das decisões aparece no 

discurso de assessores do STF: “Alguns entrevistados entenderam, mais resignadamente, que se trata de questão 

típica da cultura jurídica brasileira a fidelidade somente à Constituição e aos seus termos. Apontou-se, ainda, que 

tal não repercutiria para a legitimidade do STF perante a sociedade, já que, para esta, não seriam relevantes os 

fundamentos invocados para a decisão, mas somente a decisão em si. Um entrevistado apontou que a ‘percepção 

social sobre a Corte restaria intacta’ mesmo diante da divulgação de decisões de fraco caráter institucional quanto 

aos seus fundamentos – denotando que a formação de consenso não seria relevante para a sociedade, já que ‘a 

legitimação não poderia se basear em critérios não dominados pela massa’” (NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO 

ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 169). 
284 Apontando a fundamentação ao lado da qualidade dos membros do tribunal, cf. QUEIROZ, 2013.  
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o controle de constitucionalidade. De acordo com ela, o que confere legitimidade para a autori-

dade é a dotação de poder por um poder superior, que surge para organizar a sociedade. A au-

toridade tem o poder de tomar decisões enquanto atuar nos limites dessa dotação, isto é, nos 

limites de sua competência.  

Aplicada à jurisdição constitucional, isso significa que os tribunais constitucionais atu-

arão legitimamente enquanto agirem dentro do espaço de atuação conferido pela Constituição 

ao poder jurisdicional e suas decisões forem efetivadas e respeitadas pela sociedade (RAMOS, 

ELIVAL DA SILVA, 2010a, p. 111–120). A fundamentação também é importante, mas porque 

é uma obrigação imposta pela Constituição para que se possa saber se o poder é exercido dentro 

dos limites do mandato constitucional e legal. Caso contrário, é possível manejar os recursos 

processuais disponibilizados pelo sistema jurídico para que a decisão seja revista – o que, no 

caso dos tribunais constitucionais, levam ao clássico problema do Poder responsável por con-

trolar o controlador. 

Esse paradigma da autoridade, em contraposição ao paradigma da justificação, pode ser 

encontrado em manifestações no Supremo Tribunal Federal. O Min. Djaci Falcão ressalta “a 

responsabilidade que recai sobre o juiz, a quem, em última instância, cabe fazer prevalecer com 

serenidade, mas com firmeza, a supremacia do direito positivo, em resguardo ao equilíbrio da 

vida na sociedade” (FALCÃO, DJACI, 1976, p. 2). O Min. Dias Toffoli articula explicitamente 

essa visão com a legitimidade: “O juiz julga vinculado. Vinculado à Constituição e às leis do 

país. Ele não pode fazer a sua vontade. Ele não é um justiceiro. O juiz tem que ser juiz. Isso é 

que garante a legitimidade do Poder Judiciário” (FONTAINHA et al., 2017, p. 158). 

É no debate em torno da crise do Supremo Tribunal Federal que se encontra a repercus-

são prática da visão de legitimidade na configuração dos procedimentos decisórios. A efetivi-

dade das decisões da autoridade política surge como uma condição para que a autoridade conti-

nue dirigindo as condutas dos cidadãos. A grande quantidade de causas a serem julgados e a 

demora em respondê-las levaria a uma série de problemas, dentre os quais o desgaste físico e 

mental dos juízes e, claro, a não realização da sua função de garantidor de direitos. 
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O foco do debate sobre a funcionalidade do Supremo sempre foi a tomada de decisões e 

a contraposição entre quantidade e qualidade. Em relação ao primeiro aspecto, percebe-se a 

preocupação dos ministros em que o Tribunal solucione os processos. Uma justiça tardia signi-

fica a não proteção dos direitos. Um órgão judiciário que não consegue julgar as causas é uma 

autoridade que não exerce seu mandato constitucional e, portanto, sofre com uma crise de legi-

timidade.285 Em relação ao segundo aspecto, a necessidade de julgar grande quantidade de re-

cursos e ações compromete a qualidade das discussões e das decisões. É importante destacar 

que o discurso não é de que a deliberação confere legitimidade à Corte, mas de que os ministros 

precisam julgar menos casos para que possam se dedicar ao estudo dos casos e proferir decisões 

(tecnicamente) melhores.286 

Apesar das lamentações sobre a perda da qualidade das decisões, os ministros parecem 

querer se legitimar frente à comunidade jurídica e ao restante da população adotando o discurso 

dos sacrifícios pessoais, do trabalho incessante e da produtividade.287 Mais do que isso, essa 

também parece ser uma exigência da própria sociedade.  

A busca por produtividade se tornou posição interna no STF que se refletiu em medidas 

externas alinhadas com esse ideal. Esses fatores exógenos empurraram mais ainda para a lógica 

da produtividade a trajetória dos procedimentos de elaboração dos acórdãos. Como explicitado 

                                                 

285 Vejam-se os depoimentos dos Ministros Guimarães Natal, Seabra Fagundes e Djaci Falcão nas notas 210 e 211. 
286 Cf. os depoimentos do Min. Aliomar Baleeiro: “Evidentemente, êsse trabalho de Hércules prejudica a qualidade 

dos julgamentos, impossibilitando o estudo aprofundado e a fundamentação mais convincente ou persuasiva dos 

acórdãos, nos assuntos de maior relevância.” (BALEEIRO, 1972, p. 35); do Min. Seabra Fagundes: “E o esforço 

inaudito para muito julgar, se merece exaltado como contribuição de trabalho, comporta reservas por preterir a 

qualidade pela quantidade, o que, se em matéria de administração da justiça é sempre inaceitável, mais o é, ainda, 

quando se trata, como no caso, de Côrte cujas decisões, pela eminência ímpar em que ela se situa na vida instituci-

onal do País, devem ser lastreadas por um alto teor de estudo, de debate e de segurança conclusiva.” (FAGUNDES, 

1966, p. 5); do Min. Edgard Costa: “O esfôrço dos Juízes, multiplicando as suas decisões na louvável preocupação 

de não demorar a decisão dos feitos que lhes tocam – embora, como dizia Filadelfo Azevedo ‘essa quantidade no 

rendimento do labor seja alcançada em detrimento da sua qualidade’” (COSTA, EDGARD, 1955, p. 12); do Min. 

Djaci Falcão: “Não é possível manter esse ritmo de trabalho, trabalho forçado, com risco de sacrificar-se a quali-

dade doutrinária de decisões que devem servir de modelo” (FALCÃO, DJACI, 1976, p. 19). 
287 Cf. FALCÃO, DJACI, 1977, p. 197; FLÔRES, 1978, p. 256; FONTAINHA; PAULA; ALMEIDA, 2016, p. 74, 

além de discursos mencionados anteriormente na tese. 



 295 

 

 

nos consideranda do Decreto n. 24.370, de 1934, que tinha o funcionamento do Tribunal como 

objeto de modificação: 

O Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando 

das atribuições que lhe confere o art. 1,º § único do decreto n.º 19.398, de 11 de no-

vembro de 1930; 

Considerando que existem no Supremo Tribunal Federal numerosos feitos antigos, 

cujo julgamento vem sendo retardado pela necessidade de se completar a revisão; 

Considerando que alguns dos ministros, de cuja revisão depende o respectivo julga-

mento, estão impossibilitados de o fazer em prazo breve, por extraordinário acúmulo 

de trabalho, devido ao serviço eleitoral ou ao recebimento de grande número de autos, 

ao entrarem em exercício; 

Considerando que, ao indefinido retardamento, é preferível se efetue o julgamento sem 

a revisão completa, o que equipara os aludidos feitos a muitos outros, que são normal-

mente examinados apenas pelo relator; 

Considerando que, se o julgamento fôr em primeiro grau, a deficiência da revisão será 

corrigida pela revisão completa, nos embargos que porventura sejam opostos: 

DECRETA: […]288 

As críticas atuais miram a falta de deliberação no STF, mas ela é vista como necessária 

para que o Tribunal possa responder à quantidade de processos à espera de julgamento. Entre 

aumentar a qualidade das decisões e aumentar o estoque de processos não julgados e reduzir a 

qualidade das decisões e diminuir o estoque de processos, os ministros fizeram a opção pelo 

segundo caminho, pelo menos em se tratando única e exclusivamente de funcionamento no Tri-

bunal. Essa escolha revela prioridades, e essas prioridades estão orientadas pela visão de que o 

mandato constitucional já é suficiente para conferir legitimidade ao órgão. A efetividade das 

decisões é condição para mantê-la, e a demora processual significa, como destacam os ministros, 

inefetividade do provimento jurisdicional. Uma jurisdição constitucional incapaz de garantir os 

direitos é uma jurisdição que perde sua legitimidade.  

Nessa linha, vale trazer um argumento levantado na literatura que, aplicado ao cenário 

brasileiro, reforça a leitura que fazemos da prática nesta tese. Afirma-se que a adoção do modelo 

                                                 

288 Corroborando o diagnóstico a partir do Decreto, cf. NASCIMENTO, 2017, p. 72. 
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per curiam tem a vantagem de reforçar a autoridade do Tribunal, uma vez que fortalece a im-

pessoalidade, a coesão e a clareza da decisão, ao menos em tese.289 Ao se identificar como uma 

única instituição, o órgão se capacita para estabelecer diálogos constitucionais com outros Po-

deres, orientar comportamentos com mais certeza e segurança e aumentar a credibilidade de 

seus pronunciamentos perante o público.290 

A história do Supremo Tribunal Federal mostra um órgão que sempre resistiu a esse 

modelo, não obstante as constantes ameaças à sua autoridade. O Supremo teve embates com os 

primeiros Presidentes, enfrentou o Executivo durante intervenções e estados de sítio nas décadas 

de 1910 e 1920, sofreu ingerência de Getulio Vargas na década de 30 e sofreu interferência do 

governo no início da ditadura militar e após confrontá-lo.291 Atualmente, sofre questionamentos 

nas redes sociais e é alvo de manifestações nas ruas.292 Ao mesmo tempo, porém, a evolução no 

processo de elaboração dos acórdãos e no seu estilo formal caminhou para a individualização e 

a burocratização. Mesmo que ministros tenham sido aposentados compulsoriamente por sua 

atuação, a Corte não abandonou o modelo de apresentação individual e identificada de votos. 

Pelo contrário, observa-se que muitas vezes os ministros utilizaram o espaço de seus votos para 

denunciar e se contrapor a atos de outros Poderes, em especial o Executivo. 

Atualmente, é comum entender-se que a transparência garante legitimidade para o Su-

premo, como visto em manifestações dos ministros citadas anteriormente (seção 4.1.2). Conhe-

                                                 

289 Cf. VIEIRA, JOSÉ RIBAS; ANDRADE, 2016 (“Acreditava-se que a ocultação das divergências internas e a 

manifestação pública de um entendimento único eram estratégias para a formação de uma decisão com suficiente 

força institucional para fazer frente a atos abusivos dos demais Poderes. Naquele período de construção das insti-

tuições americanas, acreditava-se que deixar evidente a fragmentação da Corte poderia comprometer sua força e 

autoridade”). 
290 Nessa linha, cf. VALE, 2015, p. 375 (“A unidade institucional é encarada na prática como um requisito funda-

mental para a autoridade e a credibilidade do tribunal e de suas decisões. Os magistrados são conscientes desse fato 

e, portanto, entendem que a pretensão de eficácia e de efetividade de seus atos e decisões depende diuturnamente 

da percepção do mundo exterior quanto à unidade institucional do tribunal”). 
291 Cf. ALENCAR, 1978, p. 263–264; LINS E SILVA, 2002; TRIGUEIRO, 1981, p. 48–52. 
292 Acusações de corrupção e falta de idoneidade dos membros não são novas, como o episódio da Revisa do 

Supremo Tribunal Federal, de 1924, o demonstra. Na ocasião, o Tribunal “enfrentou críticas acerbas, provenientes 

do Legislativo, do Executivo e da opinião pública” por favorecimentos injustificados a empresas privadas que 

faziam a publicação dos seus acórdãos (ALENCAR, 1978, p. 267).  
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cer não apenas os votos divergentes, mas como a Corte funciona, como os ministros se expres-

sam e até como eles discutem entre si pode, para uns, aproximá-los do público e aumentar a 

aceitação social de suas decisões pela sua humanização293, enquanto, para outros, pode aumentar 

a exposição das pessoas aos rituais e aos símbolos do Judiciário, aumentando a aceitação social 

pelo reforço de sua imagem de saber técnico, imparcialidade e distanciamento político.294 

Essa é mais uma evidência de que não há uma única percepção sobre legitimidade e 

autoridade de tribunais constitucionais. A prática indica que a noção predominante sobre o Tri-

bunal é que sua autoridade não provém da capacidade de se pronunciar como uma única voz ou 

apresentar uma fundamentação coesa e impessoal, mas do mandato constitucional que recebeu 

de “guardião da Constituição” e dos direitos dos cidadãos, explícito no art. 102 da Constituição 

de 1988. Isso já deveria bastar para que os votos dos ministros e a decisão da Corte, ainda que 

agregada, fossem capazes de dirigir o comportamento dos destinatários do julgamento. 

5.2 Contribuições práticas: repensando o processo decisório do STF a partir das esco-

lhas passadas e da estrutura presente 

Uma das propostas desta tese é aprimorar as críticas ao processo decisório do STF por 

meio de uma releitura da prática que leve em consideração a construção histórica dos procedi-

mentos e os argumentos que o embasam. Na seção anterior, procuramos salientar como essa 

reconstrução poderia contribuir para os estudos que já existem sobre a matéria. Nesta seção, 

aplicamos nossa interpretação para fazer uma crítica interna da prática do próprio Tribunal. Essa 

crítica é “interna” porque parte da trajetória da prática e dos valores que a orientaram para ques-

tionar a coerência das decisões e da configuração atual do procedimento. Em seguida, apresen-

tamos nossas próprias sugestões de mudança no processo de redação e na estrutura dos acórdãos, 

                                                 

293 Pela primeira hipótese, cf. FONTAINHA; MATTOS; SANTOS, 2016. 
294 Pela segunda hipótese, cf. FALCÃO, JOAQUIM; OLIVEIRA, 2013, p. 452. 
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tendo em vista o sentido da prática e as justificativas historicamente oferecidas para o desenvol-

vimento das instituições formais e informais que os regulam. 

5.2.1 Reflexões sobre as justificativas do modelo e sua aplicação na prática pelo Tribunal 

No capítulo 4, apresentamos três justificativas que, a nosso ver, orientam a prática de 

elaboração e apresentação dos acórdãos no STF. Ela se norteia pelas justificativas da produtivi-

dade, da publicidade e da deliberação. A primeira corresponde ao argumento de que o trabalho 

deve ser eficaz, célere e eficiente. A segunda corresponde ao argumento de que ele deve apre-

sentar para o leitor todo o processo de criação da decisão coletiva. A terceira corresponde ao 

argumento de que o procedimento deve possibilitar aos ministros serem livres para discutir e 

construir uma decisão que resulte do esforço da coletividade. 

Nesta seção, questionamos algumas práticas do STF que contrariariam as próprias justi-

ficativas para a criação e manutenção do modelo vigente no Tribunal. São elas: a) a transforma-

ção da sessão de julgamento numa sessão de leitura de votos escritos previamente pelos minis-

tros; b) a possibilidade de juntada de votos escritos revisados no lugar dos votos originais; c) a 

possibilidade de edição e até mesmo de cancelamento das informações contidas em votos, de-

bates e apartes; e d) a sobreposição entre acórdão e transmissão do julgamento na função de 

apresentar o que aconteceu na sessão para o público externo. Terminamos por apresentar um 

cenário sobre se e como as justificativas são concretizadas pela configuração institucional do 

processo decisório. 

A primeira observação diz respeito às práticas de elaboração e juntada aos autos de votos 

escritos previamente por ministros que não são relatores dos casos e, portanto, não teriam ne-

nhuma obrigação de fazê-lo. Na verdade, nem mesmo o relator tem essa obrigação, na medida 

em que pode votar apenas a partir de apontamentos a serem registrados pela taquigrafia. A ela-

boração de votos prévios é uma rotina de trabalho dos Gabinetes – e não uma norma (formal ou 

informal) – que estrutura o processo de decisão e, consequentemente, de redação dos acórdãos. 
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Essa prática tem consequências para o momento decisório em si, que se torna uma sessão de 

leitura de votos (MENDES, CONRADO HÜBNER, 2010b). 

A adoção do modelo agregativo tinha como mote a deliberação com produtividade. Em 

outras palavras, ele procurava conciliar a exigência de produção e celeridade com a necessidade 

de ponderação e diálogo coletivo liberando os ministros da tarefa de terem que refletir sobre o 

texto escrito, uma vez que ele seria produzido a partir do que eles discutiram em sessão. Para 

que isso acontecesse, seria esperado que o Plenário seguisse a ordem regimental dos trabalhos 

nas sessões – iniciar pelo relatório e sustentações orais, prosseguir com debates e finalizar com 

a tomada de votos e declaração de resultado. O acórdão resultante desse procedimento seria um 

documento composto por ementa e acórdão, relatório, um conjunto de transcrições dos debates 

e uma sequência de pequenos votos indicando quais os pontos de divergência (quanto aos fun-

damentos e ao resultado). Cada vez que os ministros do STF leem as peças no julgamento (re-

latório ou votos), então, eles se afastam da proposta inicial do modelo. 

Os ministros parecem concordar que esse realmente é a melhor forma de desenvolver o 

processo decisório. Nas palavras de V. Silva (2017a, p. 239): 

Entretanto, uma prática muito comum, analisada ao longo deste artigo, parece desper-

tar uma certa rejeição entre os ministros: o costume de trazer votos escritos, às vezes 

bem grandes, às sessões de deliberação e julgamento. Embora virtualmente todos os 

ministros sigam esta prática, que não está estabelecida pelas regras de procedimento 

da Corte, todos ele afirmaram que se eles pudessem definir as regras e as práticas da 

Corte sozinhos, eles prefeririam que apenas o ministro relator apresentasse seu voto 

escrito, o qual seria debatido livremente pelos outros ministros.295  

Como a pesquisa documental revelou (seção 3.1.6), porém, a prática atual ainda não se 

encaminha para algo próximo disso, ao menos nos julgamentos de recursos extraordinários com 

repercussão geral. A quantidade de antecipações de voto indica uma postura de apresentação de 

uma síntese do voto na sessão (antecipação) e, no acórdão, a juntada do documento escrito 

                                                 

295 No original: “However, a very common practice, analysed throughout this article, appears to trigger a certain 

rejection among the justices: the custom of bringing written opinions, at times lengthy ones, to the deliberation and 

judgement sessions. Although virtually all justices follow this practice, which is not established by the Court's rules 

of procedure, all of them stated that if they could define the rules and practices of the Court on their own, they 

would prefer that only the justice rapporteur present his written opinion, which would be debated freely by the 

other justices”. 
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(voto). Trata-se de uma conduta adotada especialmente pelos novos ministros (Min. Edson Fa-

chin, Min. Alexandre de Moraes, Min. Roberto Barroso e Min. Rosa Weber) e pela Min. Cármen 

Lúcia. 

Embora ela signifique um avanço em termos de condução das sessões, com menos leitura 

de votos do que se acusa os ministros de fazerem, ela significa que os ministros continuam a 

redigir votos previamente e implica na multiplicação de documentos juntados ao acórdão final. 

Essa duplicidade (antecipação de voto e voto escrito) se torna ainda mais significativa quando 

o julgador tece considerações na sessão – por exemplo, interagindo com o voto do colega –, que 

resultam em argumentos diferentes em um e outro documento. Nessa hipótese, o leitor deverá 

ficar atento não apenas para a compreensão do voto, mas para como ele foi apresentado no 

Plenário. 

A questão envolvida nessa prática é, novamente, a elaboração de votos escritos previa-

mente. Essa duplicidade evidencia com mais força que os ministros chegam ao julgamento com 

votos prontos. Em termos de condução da sessão, isso pode não significar muitos problemas se 

na prática eles sintetizarem suas manifestações e manterem uma postura de diálogo aberto com 

os demais colegas. Mas em termos de configuração de acórdão, a juntada dos votos escritos 

previamente pode levar a uma divergência entre o que se disse e o que se escreveu. Para evitar 

essa divergência, os ministros devem revisar os seus votos, o que resulta na mesma situação que 

a mudança de 1931 procurou resolver: a necessidade de trabalhar duas vezes sobre o voto. Ainda 

que não se trate da redação de uma nova decisão, mas de revisão, e ainda que a tecnologia ajude 

a editar o texto com maior rapidez, a prática acaba aumentando uma etapa na produção do texto 

que poderia ser suprimida. 

A segunda observação diz respeito à possibilidade de juntada de votos escritos revisados 

no lugar dos votos prévios proferidos durante a sessão na mesma posição no acórdão. A questão 

não é a possibilidade de revisão das notas ou dos votos, mas o fato de que os ministros podem 

comprometer a compreensão do acórdão ao juntarem uma manifestação revisada num momento 

– considerando que o acórdão é uma narrativa de acontecimentos – em que ela ainda não tinha 

acontecido. Essa possibilidade existe porque, como visto, o acórdão é confeccionado a partir de 
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campos de entrada abertos durante a sessão de julgamento. Para cada campo os ministros juntam 

um documento, que pode ser um voto escrito ou as notas revisadas.  

O que pode ocorrer na prática é o seguinte: um julgador profere seu voto e, em seguida, 

adere a alguma posição que surgiu no debate; ao indicar seu voto no acórdão, ele o revisa para 

contemplar esse novo posicionamento; contudo, ao juntá-lo ao acórdão, essa opinião se situará 

topologicamente antes de outros documentos (transcrição de debates ou votos de colegas, por 

exemplo) que foram responsáveis pela sua nova posição. Um exemplo disso é o julgado da ADI 

4029/DF (Caso do Instituto Chico Mendes). Um leitor atento perceberá que o voto anexado pelo 

Relator, Min. Luiz Fux, o primeiro voto do acórdão, termina com a improcedência da ação, com 

a declaração de inconstitucionalidade incidental de dispositivos da Resolução n. 1, de 2002, do 

Congresso e uma decisão sobre modulação de efeitos (BRASIL, 2012, p. 29). Contudo, o extrato 

de ata da primeira sessão e as discussões subsequentes a esse voto mostram que o Plenário, 

naquele primeiro momento, havia decidido pela procedência parcial da ação, havendo apenas o 

Min. Ricardo Lewandowski decidido pela improcedência.  

Como o primeiro voto do acórdão poderia divergir do que o extrato de ata e os debates 

indicavam? A resposta está na revisão do voto originário dado pelo Min. Luiz Fux na primeira 

sessão de julgamento, no dia 7 de março de 2012. Como o Ministro indica nos debates, quase 

no final do acórdão, ele incluirá no voto a solução preconizada pelo Min. Cezar Peluso, Presi-

dente, e construída na interação colegiada: “Declarar incidentalmente a inconstitucionalidade 

desses dispositivos […] com eficácia ex nunc” (BRASIL, 2012, p. 81). Por meio do acórdão, 

somente é possível saber a posição original do Ministro por meio de outros documentos, como 

outros votos. 

O problema da possibilidade de se juntar um voto revisado é a vulneração da ideia de 

publicidade e transparência subjacente à estrutura do acórdão. Como um todo, o documento 

procura apresentar ao leitor uma narrativa dos eventos da sessão – qual foi o primeiro voto, 

como foram os desdobramentos dele e como se encerrou a discussão. No entanto, os ministros 

podem juntar votos que não refletem o que aconteceu naquele exato momento narrado pelo 

documento. Essa situação causa uma incoerência no desenvolvimento do documento em razão 
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de ele contar com partes que foram elaboradas em momentos distintos – embora o acórdão dê a 

entender que aquele voto do Min. Luiz Fux foi proferido antes dos demais, na verdade ele foi 

elaborado após todas as discussões.296  

Essa realidade revela que a tensão entre os dois sentidos de publicidade envolvidos na 

concepção de uma decisão judicial – como transparência do processo e transparência das razões 

– afeta diretamente o encadeamento das partes do documento. De um lado, o acórdão é estrutu-

rado a partir da ideia de conferir publicidade a como a decisão coletiva foi produzida, o que 

implica saber as posições originais dos ministros e eventuais alterações e aditamentos. Possibi-

litar que um voto revisado seja colocado no lugar do voto original no acórdão viola essa ideia 

de publicidade e compromete o entendimento do que se passou realmente no caso. De outra 

sorte, o voto revisado é o que realmente importa para conferir publicidade ao resultado e às 

razões que sustentaram esse resultado no voto juntado. Possibilitar que o voto originário não 

seja juntado ao acórdão significa eliminar do documento razões que, ao final, não foram adota-

das pelo julgador. 

Uma terceira observação relacionada com a segunda é a possibilidade de cancelamento 

e edição de votos, apartes e participações nos debates. Como visto, embora menos frequente, 

ainda é possível verificar cancelamentos de falas nos acórdãos. Em não havendo indicação de 

que um texto foi editado – o que só pode ser aferido por uma comparação entre o texto e a 

transmissão da sessão via TV Justiça –, não se sabe quanto do acórdão realmente espelha o que 

aconteceu na sessão. Essa postura contrasta com a justificativa de publicidade ampla do pro-

cesso decisório coletivo do Tribunal e conduz a críticas sobre incoerência de debates registrados 

na decisão escrita (VALE, 2015, p. 294). 

É necessário distinguir o que são edições de estilo e edições de conteúdo. Existem dife-

renças entre a linguagem de um texto oral e de um texto escrito. Uma possibilidade para a edição 

dos acórdãos, então, é converter um texto com uma linguagem informal e oral para um texto 

com uma linguagem mais formal e própria da escrita. Isso envolve, por exemplo, mudança na 

                                                 

296 Sobre a característica dos acórdãos do STF de serem elaborados em momentos distintos e os efeitos disso para 

a confiabilidade do texto, empregando o exemplo da ADI 4.029/DF, cf. KLAFKE, 2015, p. 18–21. 
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pontuação e inserção de elementos entre parêntesis (número de artigo ou citação). Essas altera-

ções são diferentes de supressões inteiras de participações de diálogo ou de mudança no conte-

údo. Na primeira hipótese, ainda que o documento não retrate exatamente o que foi dito na 

sessão, ele expõe a mesma mensagem; na segunda hipótese, ele retrata menos do que aconteceu 

naquela ocasião. 

A segunda e a terceira observações conduzem, dessa forma, a uma reflexão sobre que 

tipo de função se deseja atribuir para o acórdão e qual a ideia de publicidade que a sustenta. 

Qualquer uma das duas concepções de publicidade é possível, mas é necessário perceber que se 

as duas forem perseguidas, o documento pode ter problemas. Assim, se se deseja que o acórdão 

seja um espelho do que aconteceu, traduzindo um ideal de publicidade como transparência do 

processo decisório, não parece adequado que os ministros possam juntar textos revisados no 

lugar de textos originais ou cancelar participações. Ao contrário, se se deseja que ele exponha 

claramente o que a Corte decidiu e quais as razões para isso, o melhor pode ser mesmo suprimir 

todos esses elementos que só contribuem para desviar o foco do que importa para a compreensão 

das razões coletivas. 

Isso conduz o argumento à quarta observação: a sobreposição de funções entre o acórdão 

e a transmissão dos julgamentos por meio da TV Justiça, da Rádio Justiça e de outros meios de 

comunicação. Atualmente, as sessões de julgamento do Plenário são acompanhadas ao vivo por 

qualquer interessado e ficam disponíveis para consulta posterior por quem desejar assistir ao 

que aconteceu. Como não existe edição (supressão de trechos) da gravação, esses recursos aten-

dem plenamente ao ideal de publicidade e transparência entendido como apresentação do pro-

cesso decisório coletivo. Nesse sentido, há uma clara sobreposição de funções em relação aos 

acórdãos. 

Uma justificativa para se ter dois meios para desempenhar a mesma função é reforçá-la 

ou cumpri-la de maneiras diferentes. A proposta de se ter o mesmo registro por escrito e em 

material audiovisual pode se justificar por algumas razões. Em primeiro lugar, existe uma dife-

rença no armazenamento das informações. A infraestrutura necessária para armazenar e dispo-

nibilizar para o público textos escritos é diferente daquela para vídeos e áudios, ainda que em 
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formato digital. Em segundo lugar, ambos os recursos apresentam vantagens e desvantagens 

diferentes: enquanto o texto escrito possibilita uma leitura mais rápida e a busca por palavras e 

trechos específicos, a gravação possibilita visualizar mais aspectos do que aconteceu (por exem-

plo, linguagem corporal e ênfase nas palavras). Em terceiro lugar, os materiais podem desem-

penhar diferentes funções também dentro do direito. O processo judicial é constituído essenci-

almente pela forma escrita, o que é evidenciado pelo brocardo “se não está nos autos, não está 

no mundo”. Reduzir os acontecimentos da sessão para texto escrito é possibilitar que esse con-

teúdo seja formalmente inserido no processo e, portanto, no cenário jurídico. Essa é uma visão, 

porém, que cada vez mais se encontra desafiada por meios alternativos de constituição do direito 

– por exemplo, por meio de petições em formato de vídeos. 

O problema da existência de dois meios para desempenhar a mesma função é a avaliação 

de sua eficiência. Questiona-se: é eficiente, em termos procedimentais, manter dois recursos 

para atender à mesma justificativa (publicidade do processo decisório)? Num juízo de prioriza-

ção de recursos materiais e humanos, ambos contam com prioridade para que os dois sejam 

mantidos? Retomaremos o ponto na próxima seção, ao sugerirmos que o acórdão pode ser mo-

dificado para aproveitar melhor a existência da gravação em áudio e vídeo da sessão de julga-

mento. 

As questões apresentadas formam um quadro sobre como as justificativas da produtivi-

dade, da publicidade e da deliberação contribuem ou não para moldar a prática no Tribunal. Em 

relação à produtividade, existem algumas rotinas de trabalho que se contrapõem à ideia de que 

o órgão deve atuar com eficácia, eficiência e celeridade. A primeira delas é a elaboração de 

votos previamente à sessão quando não se é relator do processo. O trabalho de elaborar um texto 

escrito e articulado dispensa as vantagens de se ter um procedimento de registro síncrono da 

sessão (transcrição de áudio). Essa rotina, porém, não é inédita – a história tem exemplos de 

ministros que preferiam trazer todos os seus votos por escrito, como o Min. Hermenegildo de 

Barros. A novidade é a manutenção da prática a despeito da crescente carga de trabalho do 

Tribunal. 
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A segunda questão relativa à produtividade diz respeito à elaboração de votos cada vez 

maiores. Isso não significa apenas que mais tempo das sessões será consumido para a leitura de 

sínteses ou resumos, mas que os ministros gastam parte considerável de seus recursos humanos 

e materiais, inclusive tempo, para redigirem longos votos individuais. Como nota V. Silva 

(2013, p. 578), a carga de trabalho, que é um argumento contrário à produção de votos escritos 

(concorrentes ou divergentes) em outros tribunais, não parece se aplicar ao STF. Sustentamos 

anteriormente que isso se relaciona com menores custos para juntar um voto ao acórdão, resul-

tado do modelo de taquigrafia, mas essa explicação não contribui para a compreensão dos mo-

tivos pelos quais os ministros elaboram votos extensos se poderiam, com muito menos esforço, 

justificar sua posição na sessão de julgamento. Esse entendimento deve passar pela introdução 

de elementos culturais, como a percepção de que uma posição jurídica bem fundamentada é 

aquela que cita vários doutrinadores, ou a noção de que o Poder Judiciário se legitima pela 

apresentação de um saber específico. 

5.2.2 Sugestões para o modelo de elaboração e apresentação dos acórdãos 

Apresentamos no capítulo 2 as críticas contra os acórdãos enquanto produtos do processo 

decisório do Supremo Tribunal Federal. Os questionamentos mais contundentes se voltam con-

tra a estrutura e a organização desses documentos, especialmente o vício chamado de “onze 

ilhas”, isto é, a anexação de votos individuais sem referências entre eles. Eles se tornaram mais 

frequentes no debate público nos últimos anos, em razão da crescente preocupação da comuni-

dade jurídica com o tema. Alguns fatores contribuíram para isso, sendo os principais deles o 

alargamento dos destinatários das decisões, o estímulo a uma cultura de precedentes e mudanças 

teóricas na concepção de legitimidade e legitimação do Tribunal. 

Como era de se esperar, os diagnósticos foram acompanhados por propostas de mudan-

ças nos procedimentos da Corte. Assim como as críticas, as sugestões se referem a diferentes 
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momentos do processo decisório.297 Em razão dos impactos de uma fase sobre a outra, mudanças 

na etapa pré-decisória e decisória influenciariam o produto. No tocante à etapa pós-decisória, 

também é importante diferenciar as propostas de mudança para o processo de elaboração de 

acórdãos e para os documentos em si.  

De maneira breve, as propostas de modificação para o processo de redação dos acórdãos 

são as seguintes: a circulação prévia de votos e ementas, com vistas a estimular a troca de ideias 

sobre o texto entre os ministros antes, durante e depois da sessão de julgamento, evitando prin-

cipalmente a juntada de votos separados (HORBACH, 2013; SILVA, 2016b, p. 198–199; BAR-

ROSO; MELLO, 2010; KOATZ, 2015, p. 323);298 e a aprovação da ementa (NUNES, LÍLIAN 

CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 180) e de um rascunho pelo colegiado (SILVA, 

2017b, p. 664, nota 30; KOATZ, 2015, p. 373). 

Há ainda propostas sobre o produto: adoção de uma parte do texto que represente a opi-

nião institucional do Tribunal (HORBACH, 2013; VALE, 2014; 2015, p. 304; VIEIRA, OS-

CAR VILHENA, 2008, p. 459); a apresentação de uma ementa que apresente fundamentos e 

conclusões da maioria e tese jurídica que constitui o princípio de direito afirmado pela Corte 

(BARROSO; MELLO, 2010; NUNES, LÍLIAN CAZORLA DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 

180; VALE, 2015, p. 375–376; KOATZ, 2015, p. 375);299 e a apresentação das notas taquigrá-

ficas como um anexo no acórdão (KOATZ, 2015, p. 377). 

                                                 

297 As propostas para melhorar o processo decisório não se referem exclusivamente aos procedimentos. Horbach 

(2013), por exemplo, menciona que uma composição que mescle tecnocratas com pessoas com políticos ou juízes 

com experiência política pode contribuir para aumentar o nível de deliberação no colegiado, já que são juristas que 

fogem da fundamentação baseada na técnica e em deduções formais. 
298 Embora apoie a proposta enquanto a carga de trabalho continuar intensa, Koatz (2015, p. 324) oferece contra-

pontos à prática de circular votos previamente: “Apesar de a resistência do Ministro Marco Aurélio Mello não 

deixar de revelar uma certa vaidade e demonstração de independência em relação à opinião pública, não se pode 

desconsiderar os riscos que a proposta de troca de votos antes da sessão acarreta. A medida pode, de fato, (i) tornar 

as sustentações orais ainda mais simbólicas e irrelevantes do que já são atualmente; (ii) ensejar a manipulação dos 

demais ministros pelo relator, na medida em que aqueles que não tiveram contato direto com os dados do processo 

acabariam tendo que se fiar, no mais das vezes, na análise empreendida pelo relator; e (iii) empobrecer o debate 

público das razões, transferindo-o para esferas privadas (o conforto dos gabinetes), inacessíveis às partes e a seus 

advogados”. 
299 A proposta do Min. Luís Roberto Barroso de transformação da ementa encontrou resistências no STF: “Contudo, 

em que pesem seus méritos, a preocupação com uma tese consensual do tribunal está, ela mesma, longe de ser 

consensual no tribunal. O ministro Teori Zavascki, por exemplo, chamou atenção para a impossibilidade técnica, 
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Nosso objetivo não é repetir propostas que já foram ditas e repisadas no debate sobre o 

tema. Pretendemos, ao contrário, oferecer um conjunto de sugestões que consideramos mais 

pragmáticas e incrementais, tendo em vista a prática do STF. Elas são pragmáticas porque pro-

curam resolver problemas bem específicos da realidade decisória do Tribunal. Elas são incre-

mentais porque a principal diretriz que as orienta é aproveitar ao máximo o que as instituições 

que já existem e fazer pequenas alterações que, a nosso ver, podem ter grandes consequências 

para a redação e a estruturação dos documentos. Sobre isso, vale mencionar a ressalva de C. 

Mendes (2014) de que o aperfeiçoamento da corte parte da consideração de cinco dimensões: 

“a política, a jurídica, a procedimental, a ética e a gerencial”. As propostas indicadas procuram 

agir principalmente sobre as dimensões procedimental e gerencial, sem descuidar, porém, das 

demais. 

Basicamente, apresentamos alternativas para aumentar a celeridade na elaboração dos 

acórdãos, conferir maior publicidade para a decisão e harmonizar a prática com outros valores 

defendidos na literatura. São elas: a) aprofundar a distinção de modelos de acórdãos com base 

na natureza dos casos; b) separar, na estruturação do acórdão, a parte argumentativa (fundamen-

tação) da parte narrativa (ata); c) alterar a referência a votos e manifestações orais por meio do 

emprego dos produtos das transmissões das sessões; d) reforçar mecanismos de redação cole-

tiva; e) padronizar o documento para facilitar o manejo por ferramentas de inteligência artificial. 

A primeira inovação é aprofundar a distinção de modelos de acórdãos com base na na-

tureza dos casos. De um lado, é possível alargar as hipóteses de julgamento no Plenário Virtual, 

que não apenas dispensa as constrições físicas e temporais, como acelera o processo de julga-

mento e composição dos acórdãos. Combinando-se um filtro formal (repercussão geral) com 

um filtro informal (Plenário Virtual), pode-se deixar para o Plenário os processos cujas decisões 

possibilitarão alimentar mais ainda os dois filtros. De outro lado, é possível criar mecanismos 

                                                 

nos termos da jurisprudência do Supremo, de incluir os fundamentos da decisão na parte dispositiva. Já Marco 

Aurélio se opôs à própria formulação da tese, sem entrar no mérito de seu conteúdo, por considerar que ‘não cabe 

emitir tese, como se onze supremos: o supremo em 2016 estivéssemos em um RE com repercussão [geral]. Esse 

papel cabe ao legislativo porque o pronunciamento em ADI não vincula o Legislativo’” (CANI, 2017, p. 113–114). 

A questão mostra o quanto a manutenção de práticas e as mudanças podem ser mais refletidas e disputadas do que 

o argumento da inércia transparece. No mesmo sentido, cf. FERREIRA; LANGENEGGER; SILVA, 2015, p. 16. 



 308 

 

 

facultativos que serão acionados pelos ministros apenas nos casos relevantes. Não é interessante 

que o sistema exija, por exemplo, que todos os ministros revisem ou assinem uma peça. Mas é 

conveniente que eles tenham a possibilidade de acessá-las e redigi-las em conjunto, se assim o 

quiserem nos casos mais relevantes.  

A segunda sugestão diz respeito à mudança na forma como os acórdãos são organizados. 

Ao contrário da lógica narrativa que define e organiza os documentos que compõem o acórdão, 

consideramos que o texto poderia ser organizado a partir das funções que desempenham cada 

uma dessas partes. A primeira função é apresentar ao público a decisão e os fundamentos que a 

embasam. Ela atende principalmente à comunidade jurídica, mas também é relevante para o 

controle institucional e social da atuação da Corte, interessando à sociedade em geral. A segunda 

função é registrar para a posteridade o que aconteceu na sessão de julgamento. Ela atende prin-

cipalmente às partes, aos acadêmicos e a todos aqueles que procuram identificar futuras posições 

do Tribunal em questões semelhantes. 

O documento seria dividido em duas partes: a dos votos e a do registro da sessão. A 

primeira parte seria organizada a partir de uma lógica argumentativa que procura mostrar o voto 

vencedor, os votos que concordam com ele e, por fim, os que divergem dele. Sua organização 

seria diferente da atual em três aspectos: a) os votos seriam ordenados por resultado em vez de 

seguirem a sequência de votação (ordem inversa de antiguidade); b) votos no mesmo sentido 

estariam agrupados em vez de espalhados pelo documento; c) a parte dos votos conteria apenas 

peças que dialogam com o público e procuram afirmar um argumento. A segunda parte consis-

tiria no registro da sessão. O fio condutor seria a apresentação da sequência de eventos ocorridos 

na sessão de julgamento. Sua organização seria semelhante à atual, com a disposição das ocor-

rências segundo a ordem em que elas aconteceram. 

Essa proposta revive a prática da Revista do STF, na década de 20, conforme mencio-

nado na seção 3.1.2. A organização seria possível por meio de ajustes no sistema do Tribunal e 

nas atividades dos servidores. A Seção de Transcrição seria transformada em Seção de Trans-

crição e Estruturação de Acórdãos. A função dos servidores desse departamento não seria ape-
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nas transcrever os votos e as outras manifestações orais, abrindo os campos de entrada no do-

cumento conforme esses eventos se sucedem na sessão, mas efetivamente estruturar a organi-

zação do documento.  

O sistema dividiria o acórdão nas duas partes. Na primeira, os funcionários da Seção 

abririam a entrada do voto vencedor, atribuindo-o ao relator ou relator para acórdão, e os outros 

campos para votos na quantidade de ministros participantes. Em caso de voto não fundamen-

tado, os próprios funcionários poderiam selecionar uma opção “voto não fundamentado”, que 

juntaria uma manifestação padronizada ao acórdão com os dizeres “voto com fundamentação 

nos termos do relator” ou acrescentaria a menção ao nome dos respectivos julgadores no voto 

vencedor, à semelhança do que acontece nos EUA. Na hipótese de voto escrito, eles abririam o 

campo para a juntada pelo Gabinete; na hipótese de voto oral, eles indicariam a existência de 

voto oral, nos termos que sugerimos adiante. Na segunda parte, referente ao registro da sessão, 

ficariam registradas todas as ocorrências na sessão de julgamento. Os funcionários continuariam 

utilizando os títulos da lista de nomes de documentos dos acórdãos. Neste item da decisão, po-

rém, não seria anexada a transcrição dessas manifestações. 

A terceira inovação procura solucionar algumas dificuldades apontadas pela mudança 

sugerida. A primeira delas é o trabalho que a nova tarefa atribuiria para a Seção de Transcrição 

e Estruturação de Acórdãos. A segunda é não solucionar a demora na revisão de apartes em 

votos ou de debates e manifestações orais. A questão que surge é: como conciliar a publicidade 

dada à sessão de julgamento no acórdão com a organização dos votos numa linha argumenta-

tiva? A resposta leva a uma modificação de como essas partes serão trazidas para o julgado. 

Primeiro, sugerimos uma mudança na juntada dos votos vogais. Como votos, eles seriam 

anexados na primeira parte do acórdão. Duas medidas aprimorariam o que já é feito atualmente: 

a primeira seria prever que apenas o “dono do voto” seja responsável por revisar os votos vogais 

aparteados, inclusive os apartes feitos por seus colegas; a segunda seria juntar uma referência 

padronizada com dizeres semelhantes a “voto vencedor [ou vencido] com fundamentação nos 

termos da manifestação em vídeo [indicação do minuto]”. Na primeira hipótese, não há neces-



 310 

 

 

sidade de que o ministro aparteante revise seus apartes, e o ministro votante pode se responsa-

bilizar integralmente pela revisão do conteúdo do voto perante seus colegas. Na segunda hipó-

tese, entendemos que existe uma sobreposição entre acórdãos e televisionamento na busca por 

conferir publicidade às discussões. Embora a opção por indicar apenas o material audiovisual 

seja problemática para algumas tarefas, como indexação e busca por palavras, ela economizaria 

o trabalho de transcrição e traria o benefício de mostrar exatamente como foi o voto oral profe-

rido. A ideia subjacente a ambas as sugestões é de que não seria possível editar o que aconteceu 

na sessão – o que foi dito e a forma como foi dito não podem ser alterados. 

A organização dos votos orais seria feita da seguinte forma: em primeiro lugar, os fun-

cionários abririam todos os campos de entrada para votos, colocando-os em ordem de resultado 

(voto vencedor, demais votos da corrente vencedora e votos vencidos). Em seguida, indicariam 

os votos não fundamentados, que seriam tratados automaticamente, e colocaria todos os demais 

como votos vogais, exceção feita ao voto do relator, que seria escrito. Os Gabinetes, então, 

teriam duas escolhas para fazer: (i) primeiro, indicar se o voto concorda integralmente, concorda 

com ressalva ou discorda dos fundamentos do voto da mesma corrente (vencedora ou vencida); 

(ii) segundo, indicar se o voto anexado é escrito ou vogal. A primeira escolha serviria para 

realocar o voto no acórdão, agrupando votos que concordam integralmente e, na sequência, os 

votos que fazem ressalvas e os que discordam. A segunda escolha serviria para, no caso do voto 

vogal, disponibilizar a transcrição para revisão ou gerar automaticamente a referência ao vídeo 

do julgamento. 

Na segunda parte, de registro de julgamento, seriam indicadas todas as manifestações, 

de voto escrito a votos orais com apartes, de debates a manifestações individuais dos ministros. 

Nesse caso, não haveria a necessidade de transcrição, bastando a indicação dos momentos em 

que tais ocorrências aparecem no vídeo do julgamento. Por um lado, a solução valorizaria a 

transmissão dos julgamentos. Por outro, atribuiria o ônus da transcrição para o leitor do acórdão. 

Entretanto, por se tratar de uma anotação de fatos históricos, não seria necessário realizar inde-

xação ou buscas jurisprudenciais, razão pela qual a necessidade de que haja texto escrito dimi-

nui. Em casos de necessidade, os Gabinetes teriam sempre a possibilidade de recorrer à Seção 

de Transcrição e Estruturação de Acórdãos. 
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Além de alterar o modo como os votos vogais são juntados ao acórdão, a reestruturação 

demandaria total clareza quanto ao voto vencedor e a posição dos demais. Por esse motivo, seria 

conveniente reforçar os mecanismos de redação coletiva das partes do documento, nossa quarta 

sugestão. Esse objetivo poderia ser alcançado de diferentes maneiras. 

Em primeiro lugar, assumindo que essa é uma tarefa que historicamente não é discutida 

na fase pós-decisória no STF, seria possível destacá-la na etapa decisória. Seria necessário criar 

uma oportunidade na sessão de julgamento para que os ministros apontassem o voto que contém 

os fundamentos vencedores. A primeira parte do acórdão seria construída em torno dele.  

Nossa proposta consiste em atribuir para a Presidência, e para o momento de elaboração 

do extrato de ata no julgamento, a decisão sobre qual voto contém os fundamentos vencedores. 

A ideia é que, ao final da tomada de votos, e antes da proclamação do resultado, a Presidência 

da Corte coloque em pauta a indicação de qual voto será a referência para a elaboração do acór-

dão. Acreditamos que essa determinação só precise ser feita para os casos mais complexos, 

sendo dispensável naqueles em que só o relator votou. Assim, os funcionários da Seção de 

Transcrição e Estruturação de Acórdão poderiam colocar os votos na sequência de vencedores 

e vencidos. Essa indicação poderia ser posteriormente alterada durante a revisão do acórdão 

pelos Gabinetes, mas orientaria os trabalhos da Secretaria e dos ministros.  

Em segundo lugar, se existe dificuldade para que os ministros revisem as ementas feitas 

pelos colegas depois da sessão de julgamento, seria conveniente que a Presidência trouxesse a 

própria elaboração da ementa para discussão em Plenário (ou nas Turmas). Um julgamento que 

exemplifica essa sugestão é o da constitucionalidade da união homoafetiva. O final da sessão 

foi dedicado a discutir o que seria declarado na ementa, especialmente por pressão da minoria 

que, embora de acordo com o resultado, divergia nos fundamentos. 

Uma terceira proposta seria aumentar as oportunidades de aderência ao voto dos colegas. 

Essa é a intenção que anima a proposta do Min. Luís Roberto Barroso de que o relator do pro-

cesso circule previamente uma minuta de voto para os demais, que poderiam simplesmente con-

cordar com ela na sessão de julgamento. A troca evitaria que os ministros elaborassem votos 
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escritos que apenas concordassem com o relator sem acrescentar novos argumentos ou que di-

vergissem em aspectos laterais da fundamentação. A proposta também serviria ao valor da ce-

leridade processual, porque diminuiria a quantidade de manifestações orais e de votos juntados 

ao documento final, reduzindo o número de pessoas que precisariam revisá-lo. 

Se o autor enfoca a fase pré-decisória, acreditamos que seja possível estimular a adesão 

a votos e a autoria coletiva de opiniões na fase pós-decisória também, ainda que ela tenha menor 

peso no processo decisório da Corte. A primeira alternativa seria criar uma caixa de seleção no 

sistema de elaboração de acórdãos que permitisse ao ministro (ou responsável no Gabinete) 

aderir ao voto de outro ministro. Nesse caso, o sistema automaticamente poderia incluir na ma-

nifestação a ressalva de que houve adesão de algum colega, à semelhança do que é redigido 

quando não há revisão de alguém. 

Também seria possível estimular a autoria coletiva de votos. Nesse caso, aproveitar-se-

ia os procedimentos utilizados atualmente para revisão simultânea de votos aparteados. O mi-

nistro que desejasse aderir ao voto de outro teria acesso à opinião e poderia acrescentar a sua 

assinatura digital, aparecendo em coautoria. Vale mencionar que votos de autoria coletiva já 

foram elaborados na Suprema Corte britânica, que apresenta uma tradição de processo decisório 

seriatim, como a brasileira. 

Uma prática que pode contribuir para uma maior adesão dos ministros à opinião dos 

colegas é a divisão dos votos em itens. Torna-se possível a um ministro indicar com quais tópi-

cos ele concorda e com quais ele discorda. Nesse sentido, seria conveniente que os ministros 

uniformizassem a forma de divisão dos votos, ao menos quanto à definição de uso de títulos, 

itens e numeração de parágrafos. Se a ideia é possibilitar que os julgadores definam sobre quais 

partes do voto vencedor eles concordam, a clara separação do texto a partir de títulos numerados 

é alternativa muito melhor do que a simples numeração de parágrafos, ainda que ela introduza 

apenas parágrafos específicos. 

Finalmente, a quinta proposta leva em consideração os recentes desenvolvimentos em 

inteligência artificial para processamento e julgamento de ações judiciais. A ideia é simples, 

porém tem potencial para aumentar a produtividade do Tribunal: é possível padronizar várias 
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características dos acórdãos, com vistas a facilitar a leitura por máquinas e, posteriormente, o 

emprego desse processamento para agilizar ainda mais a tomada de decisões judiciais. 

O termo inteligência artificial pode se referir a diversos fenômenos, mas em geral eles 

fazem remissão à capacidade de computadores tomarem decisões com base em parâmetros pré-

definidos de programação. O grande mérito das máquinas é a possibilidade de realizar uma 

grande quantidade de tarefas repetidas em um curto espaço de tempo, como, por exemplo, a 

realização de cálculos ou o reconhecimento e a aplicação de padrões. A maneira mais simples 

de criar uma solução com inteligência artificial é desenvolver um algoritmo (fórmula matemá-

tica que permite a reprodução de atividades iguais) capaz de reconhecer padrões de decisão num 

banco de dados e aplicá-las a casos semelhantes. A ferramenta pode ficar cada vez mais com-

plexa e poderosa quanto mais as informações desses bancos de dados forem qualificadas – por 

exemplo, pela atribuição de pesos maiores a determinadas decisões em certas circunstâncias ou 

pela atribuição de maior relevância a decisões tomadas por determinados agentes em certas cir-

cunstâncias. 

Uma etapa prévia obrigatória para a introdução de inteligência artificial em qualquer 

atividade que envolva o uso de documentos é garantir que eles sejam legíveis pelo computador. 

A legibilidade não envolve apenas a possibilidade de que a máquina reconheça todos os carac-

teres utilizados no texto, mas que seja capaz de se “localizar” nele por meio de palavras-chave 

ou seções. Quanto mais padronizado um conjunto de documentos num banco de dados, menos 

custoso será o desenvolvimento de um algoritmo capaz de construir informações a partir dele. 

O Supremo Tribunal Federal deu dois passos importantes para a introdução da inteligên-

cia artificial em sua atividade ao implementar o processo eletrônico e empregar o sistema Victor 

para triagem de recursos. 

A implementação do processo eletrônico foi precedida pela digitalização do acervo de 

processos do Tribunal. Ainda que alguns acórdãos possam oferecer dificuldades para a sua lei-

tura automatizada em razão de problemas de legibilidade, é fato que as peças processuais se 

tornaram totalmente legíveis por softwares de reconhecimento de texto depois da implementa-

ção dos sistemas de processamento eletrônico. Observa-se, por exemplo, que os acórdãos de 
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Recurso Extraordinário publicados pelo Tribunal em 2019 são documentos construídos eletro-

nicamente e, por isso, facilmente editáveis, enquanto os acórdãos de 1980 são digitalizações de 

documentos físicos e, por isso, devem ser convertidos para formato eletrônico por meio de sof-

twares de reconhecimento de texto. 

O sistema Victor, por sua vez, é um software que separa recursos extraordinários prove-

nientes de Juizados Especiais em categorias, distinguindo-os quanto ao tipo de questão jurídica 

envolvida. Em sendo um sistema de triagem, ele economiza o trabalho da equipe de assessores 

que anteriormente deveria ler processo por processo para distinguir casos com teses já consoli-

dadas (e dentre estes, quais as teses) de casos com teses não formuladas.  

Mas a inteligência artificial pode fazer mais do que simplesmente separar processos. O 

software Ross, da IBM, é capaz de processar os bancos de dados dos repositórios de jurispru-

dência norte-americana e sugerir em poucos minutos precedentes capazes de subsidiar a cons-

trução de uma peça. Seu diferencial é a interação com o advogado por meio de linguagem natu-

ral, à semelhança dos assistentes inteligentes de smartphones como a Siri (Apple), a Cortana 

(Microsoft) ou o Google Assistant (Google). Outra ferramenta de destaque é o Sistema Sapiens, 

da Advocacia-Geral da União, é um software que integra ao editor de texto utilizado pelos mem-

bros uma ferramenta de sugestão de peças, teses e até partes de textos com base em um banco 

de dados de peças elaboradas pelos próprios advogados da União. Enquanto o advogado escreve 

seu texto, o sistema reconhece teses e sugere formas de complementar a peça com textos de 

doutrina, jurisprudência e legislação. Ele é capaz, inclusive, de sugerir parágrafos inteiros de 

textos idênticos aos de peças que obtiveram sucesso anterior no Judiciário.  

Um futuro interessante para a atividade jurisdicional no Supremo seria automatizar a 

aplicação dos modelos, assim como já vem ocorrendo em alguns tribunais, iniciativa encampada 

pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia. Em tese, 

seria possível até mesmo criar um software de elaboração automática de acórdãos que fosse 

aplicado para determinados casos, como fez o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas ainda 

que não se queira dar esse passo, a simples possibilidade de um sistema que sugira precedentes 

e súmulas para assessores e ministros já pode ser um incremento de celeridade e eficiência a um 
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trabalho artesanal que hoje se baseia na experiência de quem o realiza e no armazenamento de 

modelos para casos similares. 

Para isso, é importante que os acórdãos que alimentarão o banco de dados sejam padro-

nizados. Com base na análise documental realizada, sugere-se especial atenção para os seguintes 

aspectos: cabeçalhos, nomes de ministros e partes, nomes de seções e divisão dos textos. 

Atualmente, cada documento conta com seu próprio cabeçalho. As informações, porém, 

não são as mesmas. Alguns documentos contam com cabeçalhos completos (data, órgão, iden-

tificador da ação, nome das partes), enquanto outros não apresentam todas as informações. No 

modelo proposto nesta tese, esses cabeçalhos seriam suprimidos. Na parte de votos, não faria 

sentido identificar cada um deles de maneira diferente; na parte de registro da sessão, não have-

ria múltiplos documentos. Essas informações eram importantes para os deslocamentos proces-

suais e a correta juntada dos documentos nos autos. Hoje, são apenas uma demonstração de que 

o acórdão é um agregado de partes diferentes. Bastaria um único cabeçalho completo no espelho 

de ementa do acórdão (folha de rosto) para todo o documento. 

A padronização de nomes de ministros e de partes é imprescindível. Como visto, o sis-

tema já restringe possibilidades para os ministros – como demonstra o episódio do Min. Luís 

Roberto Barroso e seus três nomes, num ambiente que só aceitava dois. A automatização do 

cadastro de partes e demais documentos é uma maneira de evitar problemas com erros de digi-

tação e menções diferentes a uma mesma pessoa ou órgão. 

 Outro elemento que varia de documento para documento é o seu nome. A escolha sobre 

qual nome dar a cada documento recai, muitas vezes, sobre o funcionário que transcreve o áudio 

da sessão – exceção parece ser o Min. Marco Aurélio, cujo Gabinete adota a rotina de apagar os 

títulos das manifestações orais. O fato de haver mais de 200 nomes diferentes dá uma dimensão 

da complexidade de incidentes que podem acontecer durante um julgamento e da tentativa de 

transmiti-la para o leitor do acórdão – por exemplo, diferenciando um debate de um esclareci-

mento, um voto sobre preliminar de um voto sobre mérito. No modelo proposto nesta tese, a 

parte de votos seria totalmente simplificada – bastaria a menção a votos vencedores e votos 

vencidos ou, então, utilizando a nomenclatura do Plenário Virtual, “voto com o relator”, “voto 
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com o relator com ressalva de entendimento”, “voto divergente” e “voto com a divergência”. A 

parte de registro da sessão poderia empregar uma lista simplificada de nomes para os incidentes, 

mas, de qualquer forma, ela não precisaria ser varrida pela solução de inteligência artificial. 

Finalmente, seria conveniente padronizar as divisões de texto dos votos dos ministros. 

Essa tarefa envolveria a definição de uma estrutura básica ao qual todos os Gabinetes adeririam 

– uma sugestão seria um modelo formado por “Contextualização do processo”, “Conheci-

mento”, “Mérito” e “Dispositivo Decisório”. Essas quatro divisões estariam presentes em todos 

os votos juntados à primeira parte do acórdão e contribuiriam para uma comparação mais fácil 

entre votos. Ela também proporcionaria um ponto de partida para que a solução de inteligência 

artificial capturasse com mais facilidades os fatos, os fundamentos e os resultados dos votos. 

As soluções apresentadas para a redação e estruturação dos acórdãos do STF procuram, 

em conjunto, atender às justificativas de manutenção e modificação do modelo. Seu principal 

objetivo é não aumentar a carga de trabalho e, se possível, diminui-la. Para isso, elas reduzem a 

necessidade de transcrição de áudios e revisão de textos, sem incluir uma rodada de construção 

coletiva da decisão na fase pós-decisória. Ela também segue o movimento de delegação de ta-

refas e centralidade conferida à sessão de julgamento, ao delegar a estruturação do documento 

a servidores de uma eventual Seção de Transcrição e Estruturação de Acórdãos, que executariam 

seu serviço a partir dos pronunciamentos feitos em sessão. As modificações sugeridas no sis-

tema, especialmente com o emprego de caixas de seleção e textos padronizados a partir disso, 

também teriam a virtude de uniformizar as declarações e reduzir a necessidade de revisão. 

Em relação à publicidade, acreditamos que as modificações reforçariam a publicidade 

nos acórdãos em seus dois eixos. Primeiro, elas aumentariam a transparência das razões, indi-

cando explicitamente as opções dos ministros, inclusive quando alinhadas com as do relator ou 

da divergência. Elas também facilitariam a comparação dos votos ao evitar a dispersão física 

(ao longo do documento) das opiniões dos ministros, concentrando-as de acordo com uma linha 

argumentativa, não de acordo com um fio condutor narrativo. Segundo, elas aumentariam a 

transparência do processo decisório em si ao fazer remissão para as gravações das sessões. Essas 

gravações contam com mais elementos, como entonação e linguagem corporal, além de não 
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serem editadas pelos ministros. Elas representam o que foi dito e quando foi dito. Servem, assim, 

como registro histórico mais fiel do que aconteceu no julgamento. 

Em relação à deliberação, um potencial risco das propostas seria a intensificação da ro-

tina de elaboração de votos escritos. Não é possível saber se, com a ausência das transcrições 

por conta da remissão aos vídeos, os ministros procurariam elaborar mais votos escritos com o 

objetivo de deixar registrada sua participação na parte de votos do acórdão. Como visto, essa é 

uma característica que varia de julgador para julgador e não foi suprimida com a reforma de 

1931. Espera-se, porém, que com a possibilidade de deixar clara a aderência ao voto do relator 

(ou da divergência), inclusive pelos seus fundamentos, e pela maior facilidade de elaboração de 

um julgado por meio de remissões à gravação da sessão, os ministros se sintam estimulados a 

se manifestar menos por escrito.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese foi concebida a partir de uma inquietação com uma série de afirmações na 

literatura sobre a inércia como fator de manutenção das práticas decisórias do Supremo Tribunal 

Federal. Da forma como o argumento era apresentado, o processo decisório do Tribunal se tor-

nou um alvo fácil de críticas, enxergado como algo irracional, irrefletido e inadequado. Diante 

desse diagnóstico, não se encontrava na literatura um adversário estruturado para fazer frente a 

ataques como o de que os ministros agem como “onze ilhas” ou de que seus acórdãos são uma 

“somatória de onze votos”. 

A hipótese não parecia plausível por dois motivos principais. Primeiro, porque os minis-

tros constantemente opinam sobre o que acham melhor para o processo decisório do STF, seja 

na mídia, seja em trabalhos acadêmicos, seja em entrevistas de pesquisa. Segundo, porque é 

difícil que essas mesmas críticas já não tivessem sido feitas antes e esses embates não tivessem 

sido travados dentro do próprio Tribunal, quando das suas mudanças regimentais (instituições 

formais). 

Ao contrário, parecia mais adequado, observando o processo decisório pelas lentes da 

literatura sobre manutenção e mudança das instituições, considerar que o desenvolvimento ins-

titucional do processo decisório na Corte era marcado por uma continuidade dinâmica. Ela se 

originaria, de um lado, da hegemonia de alguns atores que defendiam o modelo e, de outro lado, 

da incapacidade de outros atores de desestabilizarem esse modelo, seja pela sua substituição, 

seja por meio da aplicação dessas instituições na prática.  

A tese procurou fazer uma reconstrução histórica da prática com foco no processo de 

redação e na estrutura dos acórdãos. A trajetória pode ser basicamente separada em dois perío-

dos de relativa continuidade e uma ruptura. O primeiro período de continuidade perdurou du-

rante a Primeira República e se caracterizou por um processo de redação com uma etapa própria 

de escrita e apresentação dos acórdãos – um modelo no qual o Tribunal apresentava uma decisão 
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institucional para o público. A ruptura ocorreu em 1931, resultado do alinhamento de forças 

entre o Governo Provisório que acabava de derrubar o regime e um grupo de ministros que 

enxergava nos métodos de trabalho uma solução para resolver a chamada “crise do Supremo 

Tribunal Federal”. A mudança se assentou durante a década de 1930, um período de grandes 

mudanças no Tribunal, nos Poderes do Estado e na sociedade brasileira. Abriu-se, naquele mo-

mento, duas possibilidades de caminho institucional. Contudo, o aumento exponencial do vo-

lume de trabalho ao longo das duas décadas seguintes levou a Corte a consolidar uma opção 

pela produtividade, com reflexos para a produção das decisões. Um primeiro momento de in-

flexão dessa trajetória ocorreu na década de 1960 com a expansão do quadro de pessoal, que era 

em 1970 mais de 1.000% maior do que era no início do Tribunal. A partir desse momento, o 

trabalho começou a se tornar cada vez mais burocrático. O momento de redação da decisão 

esvaziou-se, tornando-se uma atividade mais de editoração do que de tomada de decisão. Um 

segundo momento de inflexão ocorreu a partir da década de 2000 com a adoção dos sistemas 

informatizados. Essa inovação não apenas possibilitou a redução dos deslocamentos processuais 

observada nos anos seguintes, como consolidou a burocracia auxiliar do Tribunal como uma 

das principais responsáveis pela estrutura e redação dos acórdãos. A Resolução n. 536/14, que 

possibilitou a publicação de acórdãos sem revisão de nenhum ministro, é o ponto culminante 

dessa trajetória. A justificativa da produtividade foi, então, a principal razão oferecida pelos 

atores para as mudanças e os aperfeiçoamentos institucionais.  

Contudo, ela não agiu sozinha. Ao lado dela, na origem do marco institucional vigente 

hoje, havia duas outras razões que recomendavam a mudança e a adoção de novos métodos de 

trabalho. A primeira é a publicidade. No início, essa pauta era menos importante, inclusive por 

conta das limitações tecnológicas, o que ocasionava falhas de registro e, portanto, erros que 

eram denunciados pelos ministros que não aceitavam a taquigrafia. Ressalta-se que, embora os 

debates pudessem ser registrados, a Corte era muito fechada para o público externo. Ainda as-

sim, observa-se uma grande preocupação dos servidores em demonstrarem a fidelidade do seu 

trabalho. A pauta da publicidade avançou, primeiro, com o avanço da tecnologia, que proporci-

onou melhores condições para os servidores, e, segundo, com o advento da Constituição de 
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1988, que, em seu art. 93, IX, contemplou fortemente o valor da transparência no processo de-

cisório dos tribunais. O surgimento da TV Justiça e de outros meios de transmissão das sessões 

exacerbou, porém, uma distinção entre concepções de publicidade que havia ficado latente até 

então – de um lado, a publicidade enquanto apresentação do processo decisório coletivo; de 

outro, a publicidade enquanto apresentação de razões claras. A partir do televisionamento, pas-

sou a haver uma sobreposição de funções entre esses veículos e o acórdão escrito. 

A outra razão é a deliberação. A mudança para um modelo de redação das decisões ba-

seado na agregação de notas taquigráficas também tinha por objetivo melhorar as discussões no 

Tribunal, consideradas não apenas como debates intermináveis em torno de teses acadêmicas, 

mas, principalmente, conversas muito centradas em votos escritos – que depois serviriam para 

a redação da decisão final. Esperava-se que os ministros se sentissem mais à vontade para vota-

rem livremente, no improviso, com poucas anotações. E, de fato, foi isso que aconteceu no 

início. O que a história mostra, no entanto, é que a pauta da deliberação foi sobrepujada pela 

pauta da produtividade – especialmente depois da burocratização da Corte na década de 1960. 

Em conjunto, as normas formais, as normas informais e as rotinas de trabalho, orientadas 

por essas justificativas, conferiram um sentido para a prática que é bem diferente do que a lite-

ratura aponta para a fase pós-decisória. No STF, esta etapa do processo decisório seria apenas 

mais uma etapa burocrática e estaria subordinada à fase decisória. Com a fragmentação do Ple-

nário, a fragmentação dos acórdãos se tornou uma consequência direta. 

Essa trajetória permite construir um adversário para o argumento da tradição como inér-

cia. Os procedimentos no STF têm uma razão de ser e um sentido. Eles são uma tentativa de 

responder, por mudanças nos métodos de trabalho, a uma crise contra a qual os membros da 

Corte se confrontam desde o início do século XX. Eles não permaneceram os mesmos durante 

os últimos 90 anos, mas foram sendo alterados, de maneira incremental, a partir de pequenas 

decisões que procuraram, de um lado, reduzir trabalho, e, de outro, delegar tarefas. É assim que, 

nesse período, somente “votos fundamentados” passaram a ser juntados aos acórdãos, somente 

o ministro relator passou a assinar a ementa e a parte dispositiva, e o sistema possibilitou que 

os documentos fossem editados por todos os ministros. 
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Não pretendemos afirmar que a literatura ignora as razões apresentadas aqui e a sua 

importância para a trajetória do desenvolvimento dessas instituições. As vantagens e desvanta-

gens do modelo agregativo (ou seriatim) de redação e apresentação de acórdãos são conhecidas, 

inclusive no tocante à sua influência sobre tamanho e fragmentação dos documentos. Todos os 

autores enxergam na carga de trabalho um inimigo a ser combatido para que o STF possa decidir 

por procedimentos diferentes. 

No entanto, levadas mais a sério, as justificativas e o sentido da prática oferecem per-

guntas muito mais provocativas aos críticos do processo decisório: eles podem discutir os casos 

o máximo que puder e ignorar o problema da carga de trabalho? É possível discutir legitimidade 

a partir de desempenho deliberativo sem discutir legitimidade a partir das capacidades materiais 

do órgão? Se não é possível abandonar valores igualmente importantes como a produtividade e 

a publicidade, como conciliá-los com a deliberação? Quais soluções permitem fomentá-los ao 

mesmo tempo e de maneira ótima? 

A esse respeito, optamos por um caminho pragmático. Levando em consideração que a 

burocracia ocupa uma posição-chave na fase pós-decisória, optamos por reforçar o seu papel na 

estruturação dos acórdãos. Se não é possível acrescentar um momento de elaboração de uma 

parte institucional para o acórdão, é possível organizá-lo de uma maneira mais racional. A divi-

são entre votos de um lado, e ata de audiência de outro contribui para concentrar votos que ficam 

dispersos no documento. A disposição dos votos a partir de uma lógica de resultado e de funda-

mentos, não de uma lógica argumentativa, favorece a comparação das razões de decidir ainda 

que não haja uma posição institucional. Tudo isso sem grandes acréscimos de trabalho aos ga-

binetes e aproveitando práticas já utilizadas no Tribunal. Com a opção de não juntar transcrições 

de debates e até mesmo votos orais aos acórdãos, com a remissão às gravações das sessões e 

com a padronização de respostas a partir, por exemplo, das categorias já utilizadas no Plenário 

Virtual, essas propostas alinham-se com a história do processo decisório do STF. 

Além das contribuições práticas, este trabalho pretendeu oferecer contribuições teóricas. 

Em primeiro lugar, ele amplia a ideia de fases do processo decisório, muito utilizada pela lite-

ratura sobre o tema. Essas fases podem envolver mais tarefas, mais atores e mais valores do que 
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se aponta no debate. Mais do que isso, os vícios de uma fase podem contaminar diretamente 

outra, assim como as virtudes de um momento podem ser transmitidas diretamente para outro, 

quando uma fase for subsidiária a outra. Em segundo lugar, a metáfora das “onze ilhas”, como 

descrição da realidade, pode ser refinada. De um lado, o que se tem são “onze fábricas”, um 

conjunto de Gabinetes que se engajam num trabalho intenso de produção de decisões; de outro, 

o que se tem é um acórdão que não apresenta apenas “ilhas”, mas conta uma história sobre como 

foi navegar por elas, contendo relatos de diferentes naturezas. Em terceiro lugar, o uso de cate-

gorias estrangeiras construídas com base em decisões estruturadas diferentemente deve ser visto 

com cautela. O modelo seriatim brasileiro é mais complexo e permeável do que outros modelos 

de outros tribunais. Finalmente, cabe uma discussão sobre quais as visões de legitimidade que 

subjazem a crítica e o seu adversário. As justificativas da produtividade e da publicidade podem 

partir de fundamentos de legitimidade muito diferentes da justificativa da deliberação. No final, 

se o respeito à autoridade da Corte provém não da deliberação, mas de aplicar corretamente o 

ordenamento jurídico, as pessoas se interessam mais em obter um resultado do que saber como 

ele foi construído – se por consenso, votação etc. Se a legitimidade advém do contato com o 

Tribunal, então a deliberação externa e a transparência excessiva podem aumentá-la, e não a 

diminuir. Se os ministros se legitimam por incorporar o direito na sua decisão, então um modelo 

que apresenta várias formas de incorporar razões ao acórdão pode ser mais aceito.  

E para onde seguir a partir dos resultados desta tese? Uma primeira agenda de pesquisa 

é continuar o debate em torno da deliberação no STF e da crítica das “onze ilhas”. Nossa con-

tribuição é pequena e se circunscreve à ideia de tradição como inércia, que torna o adversário 

das “onze ilhas” débil e as propostas de solução menores, quase autoevidentes. Nessa linha, 

também pode ser conveniente uma discussão normativa que oponha outros valores à delibera-

ção, como a publicidade e produtividade. Para que essa discussão não recaia no academicismo, 

ela deve vir acompanhada de critérios e propostas para o balanceamento desses valores quando 

contrapostos e da aplicação desses parâmetros para o desenho institucional.      

 Outra agenda de pesquisa é histórica. Apresentamos uma narrativa que mostra um mo-

vimento pendular dirigido por uma necessidade – gerenciar a carga de trabalho. De um lado do 
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pêndulo, atores que se posicionaram a favor da redução da quantidade de processos que chega-

vam ao Tribunal; de outro, atores que julgavam importante a manutenção das competências e 

enxergavam nos métodos de trabalho uma fonte de problemas. Seria conveniente enfatizar pe-

ríodos históricos específicos. No caso do processo de elaboração e apresentação dos acórdãos, 

o estudo das mudanças na prática teria como principais marcos 1931, 1968, 2000 e 2014, datas 

em que foram identificadas relevantes alterações em procedimentos e na estrutura do STF. O 

estudo da continuidade dinâmica teria como principais marcos 1891, o final da década de 1920 

e as décadas de 1940 e 1950. 

Outra agenda de pesquisa é empírica. Esperamos que o método apresentado nesta tese 

possa ser replicado para outros períodos, outras classes processuais e até outros tribunais. Iden-

tificar as partes integrantes de um documento pode ser muito útil para a compreensão da juris-

dição constitucional como um todo, especialmente dos comportamentos de quem decide. A aná-

lise documental, especialmente das versões originais dos documentos, poderá se provar uma 

forma interessante de reconhecer as práticas decisórias dos vários Supremos ao longo de sua 

história e hoje. 

Uma última agenda de pesquisa é pragmática. Quais soluções podem aprimorar o funci-

onamento do Supremo Tribunal Federal? Com esta tese se pretendeu apresentar soluções que 

não fomentem apenas um ideal normativo de legitimidade e fomentem a concretização de tare-

fas a ele associado. A proposta foi alimentar a própria prática do Tribunal, com vistas a possi-

bilitar, num segundo momento, um desenho institucional mais livre das amarras da sobrecarga 

de trabalho. Para subsidiar essa agenda pragmática, seria conveniente que se realizassem pes-

quisas não apenas sobre o que o processo decisório do órgão deve ser, mas sobre como ele vem 

sendo executado, quais os seus números, como é a sua produtividade e onde se situam os gar-

galos. 

Em síntese, é difícil afirmar que o STF esteja sendo bem-sucedido em todas essas pro-

postas ao se verificar na história pelo menos três momentos de “reforma do STF” (década de 

1930, década de 1960 e década de 2000). Contudo, o fato de a Corte não ter colapsado funcio-

nalmente apesar da crescente quantidade de processos demonstra que algum sucesso ela teve 
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em conseguir gerenciar essa carga de trabalho. Nesse sentido, talvez ela tenha sido vítima da 

própria competência: por conseguir lidar com a sobrecarga ao alterar os seus métodos de traba-

lho, valorizando a delegação de tarefas, a concentração de etapas decisórias e a individualização 

da decisão, uma solução que reduzisse as suas competências e a transformasse em um Tribunal 

dedicado apenas à jurisdição constitucional nunca chegou a ser tentada seriamente. Hoje, a so-

lução vitoriosa para reduzir a quantidade de ações e recursos protocolados no órgão é aprofundar 

a “supremocracia” sobre o Poder Judiciário, ou seja, aumentar a vinculação dos juízes às deci-

sões do STF. Essa talvez tenha sido a primeira vez, então, em que a resposta para a crise do STF 

tenha conflitado com seus métodos de trabalho e os problemas do excesso de fragmentação. 
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519         Vista em mesa                               

520         Nomeação                                    

521         Aparte                                      

522         Sustentação escrita                         

999         Ministro vencido                            

  

Comparamos a lista com os 118 nomes que encontramos nos documentos nos acórdãos 

pesquisados: 

(S/ QUESTÃO DE ORDEM) RETIFICAÇÃO DE 

VOTO 

3ª QUESTÃO DE ORDEM 

ACÓRDÃO 

ADIANTAMENTO AO VOTO 

ADIANTAMENTO DE VOTO 

ADITAMENTO À PROPOSTA (S/ MODULAÇÃO 

DOS EFEITOS) 

ADITAMENTO AO RELATÓRIO 

ADITAMENTO AO VOTO 

ANTECIPAÇÃO AO VOTO 

ANTECIPAÇÃO DE VOTO 

APARTE 

CONFIRMAÇÃO AO VOTO 

CONFIRMAÇÃO DE VOTO 

CONFIRMAÇÃO DE VOTO (s/ proposta) 

DEBATE 

DEBATES 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

EMENTA 

EMENTA E ACÓRDÃO 

ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

ESCLARECIMENTO 

EXPLICAÇÃO 

EXPLICAÇÃO SOBRE PRELIMINARES 

EXTRATO DA ATA 

EXTRATO DE ATA 

HOMENAGEM 

IMPEDIMENTO 

INCIDÊNCIAS AO VOTO 

MANIFESTAÇÃO S/ REPERCUSSÃO GERAL 

MANIFESTAÇÃO SOBRE A REPERCUSSÃO 

GERAL 

OBSERVAÇÃO 

OBSERVAÇÃO (s/ repercussão geral e modulação 

de efeitos) 

PEDIDO DE ADITAMENTO 

PEDIDO DE VISTA 

PRELIMINAR 

PROPOSTA 

PROPOSTA (de fixação de tese em Repercussão Ge-

ral) 

PROPOSTA (fixação de tese em repercussão geral) 

PROPOSTA (s/ proposta de tese em repercussão ge-

ral) 

PROPOSTA (S/ TESE EM REPERCUSSÃO GE-

RAL) 

PROPOSTA (s/ tese) 

PROPOSTA (sobre tese em repercussão geral) 

PROPOSTA (tese em repercussão geral) 

PROPOSTA DE ADIAMENTO 

PROPOSTA DE MODULAÇÃO 

PROPOSTA DE REMESSA AO PLENO 

PROPOSTA DE TESE 

QUESTÃO DE ORDEM 

QUESTÃO PRELIMINAR 

REITERAÇÃO DE VOTO 

RELATÓRIO 

RELATÓRIO COMPLEMENTAR 

RELATÓRIO PRELIMINAR 
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RELATÓRIO REPERCUSSÃO GERAL 

REMESSA AO PLENO 

RETIFICAÇÃO DE VOTO 

RETIFICAÇÃO DE VOTO (PRELIMINAR) 

RETIFICAÇÃO DE VOTO (S/ MODULAÇÃO DE 

EFEITOS) 

RETIFICAÇÃO DE VOTO (s/ proposta) 

RETIFICAÇÃO DO VOTO 

SOBRE REMESSA AO PLENO 

SUSPENSÃO DE JULGAMENTO 

VISTA 

VOTO 

VOTO - PRELIMINAR 

VOTO (ADITAMENTO) 

VOTO (ANTECIPAÇÃO) 

VOTO (CONFIRMAÇÃO) 

VOTO (ESCLARECIMENTO) 

VOTO (PEDIDO DE SOBRESTAMENTO) 

VOTO (PRELIMINAR) 

VOTO (PRELININAR) (sic) 

VOTO (PROPOSTA) 

VOTO (RETIFICAÇÃO DE VOTO S/ PRO-

POSTA) 

VOTO (RETIFICAÇÃO) 

VOTO (S/ CONHECIMENTO DO RECURSO EX-

TRAORDINÁRIO) 

VOTO (S/ MODULAÇÃO DE EFEITOS) 

VOTO (S/ PRELIMINAR) 

VOTO (S/ PROPOSTA) 

VOTO (S/ QUESTÃO DE ORDEM) 

VOTO (S/PRELIMINAR) 

VOTO (SOBRE PRELIMINAR) 

VOTO (VISTA) 

VOTO (VOTO S/ PROPOSTA) 

VOTO COMO VOGAL JULGADO 

VOTO CONVERGENTE 

VOTO DE VISTA 

VOTO DESEMPATE 

VOTO MÉRITO 

VOTO PRELIMINAR 

VOTO REPERCUSSÃO GERAL 

VOTO S/ 2ª QUESTÃO DE ORDEM 

VOTO S/ MODULAÇÃO 

VOTO S/ PRELIMINAR 

VOTO S/ PRELIMINAR (SÚMULA 283) 

VOTO S/ PROPOSTA 

VOTO S/ PROPOSTA (fixação de tese em repercus-

são geral) 

VOTO S/ PROPOSTA (S/ TESE EM REPERCUS-

SÃO GERAL) 

VOTO S/ PROPOSTA (tese em repercussão geral) 

VOTO S/ PROPOSTA DE TESE 

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM 

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM (APARTE) 

VOTO SOBRE A PRELIMINAR 

VOTO SOBRE A PRIMEIRA PRELIMINAR 

VOTO SOBRE A SEGUNDA PRELIMINAR 

VOTO SOBRE MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

VOTO SOBRE PRELIMINAR 

VOTO SOBRE PRELIMINAR (Súmula 283) 

VOTO SOBRE PRELIMINARES 

VOTO SOBRE PRIMEIRA PRELIMINAR 

VOTO SOBRE PROPOSTA 

VOTO SOBRE QUESTÃO DE ORDEM 

VOTO VENCIDO REPERCUSSÃO GERAL 

VOTO VISTA 

VOTO VOGAL 

VOTO-VISTA 

VOTO-VOGAL

 

Quando não havia nenhum nome nos documentos digitalizados ou eletrônicos, utiliza-

mos a nomenclatura do PDF disponibilizado pelo Tribunal. Ao todo, foram 27 nomes diferentes 

para essa hipótese: 

EXTRATO DE ATA 

JUNTADA DE DOCUMENTO 

ADIAMENTO 

ADITAMENTO AO RELATÓRIO 

ADITAMENTO AO VOTO 

ANTECIPAÇÃO AO VOTO 

APARTE 

CONFIRMAÇÃO DE VOTO 
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CONFIRMAÇÃO VOTO 

DEBATE 

ESCLARECIMENTO 

EXPLICAÇÃO 

EXTRATO DE ATA 

MANIFESTAÇÃO SOBRE A REPERCUSSÃO 

GERAL 

OBSERVAÇÃO 

PROPOSTA DE REMESSA AO PLENO 

PROPOSTA 

QUESTÃO DE ORDEM 

RETIFICAÇÃO DE VOTO 

VISTA 

VOTO S/ 3ª QUESTÃO DE ORDEM 

VOTO S/ MODULAÇÃO 

VOTO S/ PRELIMINAR 

VOTO S/ PROPOSTA 

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM 

VOTO SOBRE QUESTÃO DE ORDEM 

VOTO

  


