
Presidência do STF em números: de Gracie 
a Toffoli1 

The presidency of the Brazilian Supreme Court in numbers: from Gracie to Toffoli 
 
 

Guilherme da Franca Couto Fernandes de Almeida 
Danilo dos Santos Almeida 

Supremo em Números - FGV Direito Rio 
 
Resumo: A presidência do STF possui uma série de poderes importantes dos pontos de vista jurídico e político. Isso 
não é desconhecido da comunidade jurídica, que com frequência tece comentários a seu respeito. O que é menos 
conhecido pela comunidade é a forma como esses poderes se manifestam nos números do tribunal. O presente artigo, 
por ocasião do fim do mandato de Dias Toffoli como presidente, pretende suprir essa lacuna através de uma análise 
exploratória de algumas dessas dimensões. Em primeiro lugar, queremos investigar as decisões monocráticas da 
presidência: como cada presidente exerce esse importante poder e qual é a extensão dos efeitos desse exercício para o 
tribunal de forma mais ampla? Em segundo, olhamos para as decisões do plenário do STF sob cada presidente: será 
que o poder de pautar o plenário faz com que as decisões produzidas sob diferentes presidentes tenham características 
diferentes? 
 
Abstract: The presidency of the Brazilian Supreme Court has a number of important powers from a legal and political 
point of view. This is not unknown to the legal community, which often comments on it. What is less known is the 
way in which these powers manifest themselves in the Court’s data. At the end of Dias Toffoli's term as president, we 
intend to fill this gap through an exploratory analysis of some of these dimensions. In the first part, we want to 
investigate the monocratic decisions issued by the presidents: how does each president exercise this important power 
and what is the extent of its effects on the court more broadly? In the second part, we look at the full bench decisions 
under each president: are they able to imprint their mark on the decisions through the use of their agenda power? 

Introdução 
A presidência do STF possui uma série de poderes importantes dos pontos de vista jurídico e 

político. Isso não é desconhecido da comunidade jurídica, que com frequência tece comentários a 

seu respeito. O que é menos conhecido pela comunidade é a forma como esses diferentes estilos 

se manifestam nos números do tribunal. O presente artigo, por ocasião do fim do mandato de Dias 

Toffoli como presidente, pretende suprir essa lacuna através de uma análise exploratória de 

algumas dessas dimensões. Em primeiro lugar, queremos investigar as decisões monocráticas da 

presidência: como cada presidente exerce esse importante poder monocrático e qual é a extensão 

dos efeitos desse exercício para o tribunal de forma mais ampla? Em segundo, olhamos para as 

 
1 Agradecemos a Ivar Hartmann, Luiz Fernando Gomes Esteves e Thomaz Pereira por sugestões e discussões a 
respeito dos dados contidos neste working paper. 
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decisões do plenário do STF sob cada presidente: será que o poder de pautar o plenário faz com 

que as decisões produzidas sob diferentes presidentes tenham características diferentes? 

 

A presidência do STF possui uma série de poderes importantes dos pontos de vista jurídico 

e político (vide ESTEVES, 2020). Cada ministro ou ministra que ocupa esse cargo pode exercer 

esses poderes de forma diferente, dando a cada presidência uma característica particular. Isso não 

é desconhecido da comunidade jurídica, que com frequência tece comentários a seu respeito, suas 

prioridades temáticas e características em termos de produção de decisões. O que é menos 

conhecido pela comunidade é a forma como esses diferentes estilos se manifestam nos números 

do tribunal (para um dos poucos precursores, ver ESTEVES, 2018). O presente artigo, por ocasião 

do fim do mandato de Dias Toffoli como presidente, pretende suprir essa lacuna através de uma 

análise exploratória de algumas dessas dimensões. Para tal, recorremos a dados do Supremo em 

Números, projeto mantido pela FGV Direito Rio que armazena dados a respeito de todas as 

decisões tomadas pelo STF (ver, por exemplo, FOSSATI e COSTA, 2020). A base se encontra 

atualizada até o dia 30/03/2020, e ela será utilizada para análise do mandato do presidente Dias 

Toffoli. 

Estamos particularmente preocupados com duas dimensões diferentes de manifestação dos 

poderes da presidência. Em primeiro lugar, queremos investigar as decisões monocráticas da 

presidência expedidas durante os recessos judiciários (vide ESTEVES, 2020; GOMES NETO e 

LIMA, 2018). Nos meses de janeiro e julho, durante as férias coletivas dos ministros, o presidente 

dispõe de poderes amplos para lidar com questões urgentes. Como cada um dos presidentes exerce 

esse poder? Embora existam investigações qualitativas interessantes (GOMES NETO e LIMA, 

2018), não temos conhecimento de nenhuma pesquisa quantitativa sistemática sobre o tema. Ainda 

quanto às decisões monocráticas, há uma segunda hipótese de atuação do presidente que foi menos 

explorada na literatura. Segundo o Regimento Interno do STF, em seu artigo 13, V, alíneas "c", 

"d", e "e"2, o presidente pode despachar em Recursos Extraordinários, Agravos e HCs 

manifestamente ineptos ou inadmissíveis. Como cada presidente exerce esse importante poder 

monocrático e qual é a extensão dos efeitos desse exercício para o tribunal de forma mais ampla? 

 
2 A alínea “c” foi introduzida originalmente pela Emenda Regimental n. 19, de 16 de agosto de 2006. A alínea “d”, 
em sua formulação original, tratava apenas sobre HCs impetrados por quem não era advogado. O escopo atual das 
alíneas “d” e “e” foi dado pela Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020. 
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Essa é uma das perguntas que anima a presente pesquisa. Em segundo lugar, olhamos para as 

decisões do plenário do STF sob cada presidente. Será que o poder de pautar o plenário faz com 

que as decisões produzidas sob diferentes presidentes tenham características diferentes? Dados 

quantitativos podem ajudar a responder essa pergunta de maneira a complementar os comentários 

acadêmicos qualitativos que costumam ser produzidos sobre o plenário. 

Dados qualitativos são importantes para contextualizar cada uma das presidências. Dias 

Toffoli, por exemplo, encerra seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal no fim 

do mês de setembro, após um dos mais conturbados períodos da história política recente da 

República. Além de ter que lidar com as ameaças semi-explícitas de ruptura institucional, 

enfrentou o desafio imposto pela maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Como seu estilo 

presidencial foi impactado por essa conjuntura? 

Dividimos este trabalho em duas partes. A primeira parte dedica-se ao volume das decisões 

monocráticas por parte da presidência. A segunda ocupa-se do poder de pauta da presidência, a 

partir da análise dos dados sobre as decisões colegiadas proferidas na constância do seu mandato. 
 

1 - As decisões monocráticas do presidente 
 

Um dos poderes mais discutidos do gabinete da presidência é “decidir questões urgentes 

nos períodos de recesso ou de férias” (Art. 13, VIII do RISTF). Para investigar como cada 

presidência exerceu esse poder, calculamos a quantidade de decisões tomadas por cada presidente 

durante os meses de janeiro e julho, dividindo a quantidade total pelo número de férias coletivas 

presidida por cada ministro. Assim, no gráfico abaixo (Figura 1) estão representadas todas as 

decisões tomadas pelo ministro Ayres Britto durante a sua presidência, que incorporou apenas um 

recesso, enquanto os dados da ministra Cármen Lúcia, por exemplo, encontram-se divididos por 

quatro. 
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Figura 1 - Cármen Lúcia foi a ministra que decidiu proporcionalmente mais vezes durante os 

recessos de julho e janeiro. 

 

Ao longo do tempo, o poder da presidência de exarar decisões monocráticas foi se 

expandindo. Em 2006 (vide nota 2), a presidência foi autorizada a despachar na qualidade de 

relator em agravos de instrumento, petições e recursos manifestamente ineptos ou inadmissíveis, 

bem como nos casos sem  repercussão geral. Em 2020, esse poder foi expandido para incluir 

decisões em recursos extraordinários e agravos “que veiculem pretensão contrária a jurisprudência 

dominante ou súmula do STF”. Ao mesmo tempo, também foi expandido o poder do presidente 

com relação aos habeas corpus, que antes poderiam ser julgados pela presidência quando 

“impetrados em causa própria ou por quem não seja advogado, defensor público ou procurador”, 

para julgar sobre sua inadmissibilidade. Em particular, nessas hipóteses a presidência age como 

relatora temporária, até a distribuição, das petições e recursos encaminhados ao Tribunal. 

Isso tem tornado assombroso o volume de trabalho da Presidência do Tribunal. Dirigido 

por Toffoli, o gabinete da presidência tomou uma média de 120 decisões por dia (Figura 2). Antes 

dele, a Presidente Cármen Lúcia já tinha mais que dobrado o volume de trabalho em relação à 

média de seus antecessores, produzindo 109 decisões a cada dia de mandato.  
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Figura 2 - O gabinete da presidência produz uma quantidade bastante elevada de decisões. Desde 

a presidência da Ministra Cármen Lúcia, são mais de 100 decisões por dia. 

 

A leitura da Figura 2 é facilitada por um conhecimento do contexto das reformas do 

judiciário brasileiro. Com a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, se iniciou a chamada reforma 

do Judiciário. Ela promoveu uma verdadeira mudança de paradigma na jurisdição constitucional 

brasileira. Em particular, o STF passou a realizar um controle mais ativo da jurisprudência 

nacional, através de instrumentos como a repercussão geral - que permite o controle discricionário 

sobre sua própria jurisdição - e a súmula vinculante - que permite o controle sobre as demais 

instâncias. Porém, a implementação prática desses instrumentos dependeu da criação de 

mecanismos processuais. Estes só foram implementados posteriormente, por várias mudanças em 

regras processuais contidas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do STF (como é 

o caso da emenda regimental nº 19, de 2006, vide nota 2). Assim, um marco temporal geralmente 

utilizado para tratar da reforma do judiciário é o ano de 2007, quando entrou em vigor a lei 

11.418/06, que alterou o Código de Processo Civil, incluindo dispositivos relativos à repercussão 

geral. 

Assim, houve uma mudança importante nos poderes monocráticos do presidente no meio 

do mandato da ministra Ellen Gracie, que presidiu o tribunal entre 2006 e 2008. Na Figura 2, 

percebemos que há uma distância enorme entre a quantidade de decisões proferidas pela ministra 
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Ellen Gracie como presidente e aquela de seus sucessores. Isso se explica pelas mudanças no 

sistema judiciário que ocorreram durante seu mandato. As mudanças talvez expliquem também a 

quantidade relativamente pequena de decisões monocráticas proferidas pela gestão Gilmar 

Mendes, vez que a prática institucional do exame, feito pela presidência, da admissibilidade ou 

seguimento dos recursos impetrados pela presidência ainda não estava solidificada durante a sua 

gestão. 

Como essa prerrogativa presidencial pode ser usada estrategicamente? O dispositivo 

regimental introduzido em 2016 permite que, antes de designar pra relator, o presidente faça um 

juízo de admissibilidade do recurso. Assim, o gabinete da presidência passou a ter poder de negar 

seguimento a petições e recursos que julgar "ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive 

por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e 

fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão 

geral, conforme jurisprudência do Tribunal" (art. 13, V, 'c', RISTF) - ou seja, ele fornece uma 

abertura para o juízo discricionário do presidente. Assim, ele pode agir como filtro: tem o poder 

de controlar a quantidade de decisões que chega a cada um dos gabinetes. Em maior ou menor 

medida, todas as presidências a partir da gestão Peluso parecem ter usado com frequência essa 

prerrogativa (vide Figura 3). Toffoli parece ter seguido os passos de Cármen Lúcia, já que ambos 

filtraram um percentual maior dos recursos do que os demais presidentes - com a curiosa exceção 

de Peluso, que também produziu um número absoluto elevado de decisões monocráticas. 
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Figura 3 - As decisões monocráticas da presidência funcionam como um filtro, impedindo que 

quase metade dos recursos que chegam à corte sejam distribuídos para um ministro relator. 

  

Essa função de filtragem passou a ser explícita na gestão de Toffoli (STF 2020a; 2020b).  

As medidas recentes adotadas pelo gabinete da presidência a partir de março de 2020, que 

envolvem a automatização da análise de admissibilidade, têm produzido resultados 

surpreendentes: por exemplo, o STF "atingiu no mês de março o índice de 100% de análise dos 

agravos interpostos contra decisões de inadmissão de recursos extraordinários na área cível que 

chegam à Corte" (STF, 2020a); "neste mês [agosto de 2020], somadas as duas classes recursais 

[AREs e REs], 76,55% passaram pela Presidência3, enquanto 23,45% foram distribuídas aos 

demais ministros" (STF, 2020a); as medidas permitiram "a redução de 27% do acervo total da 

Casa em relação a 2018 - o menor em 24 anos" (STF, 2020b).  

Salta aos olhos a relevância desses números. Se, por um lado, é de se esperar que a maior 

parte dos AREs -- impetrados nos casos em que o tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário 

-- não seja conhecida, por outro, é impressionante que um percentual tão expressivo da carga de 

trabalho do STF seja julgado pelo gabinete da presidência. Este é um poder relevante e que é 

 
3 Reproduzimos aqui a passagem tal como publicada pela página de notícias do STF, mas ela parece conter um erro. 
Se interpretamos corretamente, onde se lê "passaram pela Presidência", imaginamos que deva ser lido "foram 
rejeitados pela Presidência", já que apenas 23,45% foram distribuídos. 
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exercido de forma bastante diferente por presidentes diferentes. Comparando as presidências dos 

ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, por exemplo, podemos perceber uma relutância 

muito maior do primeiro em se valer de seus poderes regimentais para atuar como filtro. 

Ambas as posições possuem vícios e virtudes. Um controle mais rigoroso dos processos 

que são encaminhados para os gabinetes dos ministros implica uma redução da carga de trabalho 

em matérias repetitivas e aumenta, em tese, o tempo de que cada ministro dispõe para lidar com 

as complexas questões de direito constitucional decididas pelo tribunal. Por outro lado, trata-se de 

um poder elevado para ser exercido monocraticamente, tornando perfeitamente defensável a 

posição de exercê-lo com cautela, deixando o juízo sobre a cognoscibilidade dos recursos para os 

relatores distribuídos aleatoriamente. 

Outra importante dimensão de análise que revela padrões interessantes é aquela que olha 

para o tempo transcorrido entre protocolo e decisão da presidência (Figura 4)4. 

 

 

 
4 A figura 4 é um boxplot. Nesse tipo de gráfico, 50% dos dados se encontram dentro da caixa. A linha horizontal no 
centro de cada caixa representa a mediana, valor que separa a distribuição no meio. Ou seja, metade dos valores se 
encontra acima desta linha, e metade se encontra abaixo. Em todos os boxplots utilizados no presente artigo, 
optamos por não representar os outliers, aquelas decisões tomadas pela presidência com intervalo de tempo maior do 
que aquele representado pelo “bigode” que se estende para além da caixa. Menos de 1% das decisões se encontram 
nesses pontos extremos. 
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Figura 4 - Há uma diferença expressiva na distribuição do tempo entre protocolo e decisão 

monocrática da presidência nos tempos anteriores e posteriores à reforma que implementou a 

repercussão geral. 

 

 Os presidentes Mendes e Gracie despenderam muito mais tempo analisando cada processo 

e produziram uma quantidade de decisões muito menor que seus sucessores. Isso se explica por 

uma alteração nos poderes da presidência, que passou a atuar de forma mais contundente como 

um filtro a partir das reformas completadas em 2007. É possível filtrar de maneira muito rápida, 

já que é possível, por exemplo, automatizar as decisões negativas a partir de formulários, com a 

criação de modelos (STF, 2020b). Neste sentido, destaca-se a velocidade com que as gestões Cezar 

Peluso, Ayres Britto e Joaquim Barbosa faziam esse juízo, com medianas bastante baixas de dias 

entre protocolo e decisão (1, 4 e 9, respectivamente, contra uma mediana de 14 dias na gestão 

Cármen Lúcia e 19 dias na gestão Toffoli). 

 

2 - O poder de pauta 
 

Uma das prerrogativas do presidente é a de definir a agenda do Tribunal: pautando, 

dirigindo e presidindo as sessões plenárias (art. 13, III, RISTF), estendendo ou contraindo as 

sessões (art. 123,  § 1º, RISTF), convocando sessões extraordinárias (art. 123,  § 2º, RISTF), e 

dando preferência para casos com sustentação oral (art. 128, § 2º, RISTF). Toffoli valeu-se dessa 

prerrogativa como marca da sua gestão, ampliando a antecedência de divulgação da pauta do 

plenário para seis meses -- prática que tinha começado na gestão Cármen Lúcia com a antecedência 

de um mês -- e, por vezes, priorizando questões que integravam o debate público, como a do 

enquadramento da homotransfobia como crime de racismo (ESTEVES, 2020).  

Toffoli foi, dentre os últimos presidentes -- só é superado por Ellen Gracie --, o que mais 

botou o plenário para decidir em termos de quantidade (Figura 5).  
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Figura 5 - O plenário do STF também produz muitas decisões: o plenário, sob a pauta de Dias 

Toffoli, produziu cerca de 10 decisões a cada dia desde a sua posse. 

 

Além disso, as decisões plenárias, em média, foram particularmente longas em comparação 

com as últimas duas presidências (Figura 6). 
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Figura 6 - As decisões do plenário foram, em média, mais longas na gestão Toffoli do que nas 

últimas duas presidências. 

 

Contudo, ao contarmos número total de caracteres produzidos pelo plenário, o colegiado 

sob Toffoli aparece como menos prolífico (Figura 7). Uma possível explicação é que tenha havido 

uma quantidade grande de decisões médias, mas poucos casos emblemáticos, como a AP 470, 

julgada durante a gestão Joaquim Barbosa, ou a ADPF 378, que discutia o rito do processo de 

Impeachment, julgada durante a gestão Ricardo Lewandowski, em que os ministros produzem 

votos muito mais extensos do que o normal, aumentando muito o número total de caracteres 

produzidos sem, contudo, afetar de maneira visível a distribuição geral. 

 

 

 
Figura 7 - A quantidade total de caracteres é sensível à presença de decisões extremamente 

longas. Nesse gráfico, o total de caracteres produzidos pelo plenário sob a presidência de Ayres 

Britto se explica pela curta duração de seu mandato. 
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Outra coisa que chama atenção é que o plenário de Toffoli tomou proporcionalmente 

muitas decisões em processos iniciados em sua gestão (Figura 8). Mais uma vez, percebemos 

semelhanças de estilo com a antecessora Cármen Lúcia: o tempo médio transcorrido entre o 

protocolo e a decisão nos processos julgados em ambas as gestões é particularmente curto (Figura 

9). Isso indica que os processos decididos por essas presidências eram relativamente jovens. Isso 

pode ser causado por uma de duas explicações alternativas: (1) por um lado, pode ser que as gestões 

anteriores, que se concentraram sobre processos mais antigos, tenham conseguido reduzir o 

estoque do plenário; (2) por outro lado, pode ser que alguns presidentes prefiram pautar sua gestão 

em torno de pautas politicamente relevantes, levantadas com urgência por atores da sociedade civil 

durante o seu mandato. Há pistas (ESTEVES, 2020) de que a gestão Toffoli tenha privilegiado 

questões politicamente relevantes, o que favorece a explicação 2. Também temos boas razões para 

acreditar que o acervo tenha diminuído, dadas as tendências iniciadas durante a gestão Ricardo 

Lewandowksi. Sem uma análise mais cuidadosa do acervo do plenário, é difícil fazer qualquer 

afirmação a respeito de qual das duas explicações alternativas é mais provável. 

 

 
Figura 8 - Desde a gestão Ricardo Lewandowski, o plenário tem se preocupado majoritariamente 

com questões que ingressaram o tribunal durante aquele biênio. 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3686813



 

 
Figura 9 - Também desde a gestão Ricardo Lewandowski, o plenário tem reduzido o tempo 

transcorrido entre protocolo e decisão. 

  

Conclusão 
 A gestão de Toffoli foi tumultuada, mas mais pela conjuntura do que por seu estilo de 

gestão. O que os dados mostram é uma continuidade da forma de atuar estabelecida pela gestão 

Cármen Lúcia. Na dimensão monocrática, ambos parecem acelerar a tendência inaugurada pela 

reforma do judiciário de instituir filtros para a apreciação dos processos pelos ministros. Essa 

impressão é reforçada pela recente introdução, por exemplo, da alínea “e” ao Art. 13, V, do RISTF, 

que inclui todos os HCs no escopo do poder de filtro monocrático da presidência. Quanto ao 

plenário, novamente, assim como na gestão Cármen Lúcia, o colegiado julgou muitos casos e foi 

muito reativo. Dessa vez, porém, o órgão parece ter produzido menos em termos de volume de 

texto, ainda que, em média, as decisões tenham sido mais longas.  

 Para a próxima gestão, do ministro Luiz Fux, podemos esperar que a tendência se acelere 

ainda mais. Só no final do mandato Toffoli implementou a automatização das análises preliminares 

de recursos por parte da presidência. O STF ainda não teve oportunidade de sentir seus efeitos 

plenamente.  
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