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“O grande problema do nosso sistema democrático 

é que permite fazer coisas nada democráticas 

democraticamente.” 

(José Saramago) 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo analisar os principais aspectos da frequente individualização 

ou “monocratização” das decisões do Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do controle 

abstrato/concentrado de constitucionalidade e, paralelamente, demonstrar de forma clara e 

objetiva os riscos à segurança jurídica decorrentes de tal prática. 

Palavras-Chave: STF; Monocratização; Segurança; Jurídica. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to analyze the main aspects of the frequent individualization or 

“monocratization” of the decisions of the Federal Supreme Court (STF) in the scope of 

abstract/concentrated control of constitutionality and, at the same time, to demonstrate clearly 

and objectively the risks to legal security arising from such practice. 

Keywords: STF; Monocratization; Security; Legal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (“CF/88” ou “Constituição”), o Supremo 

Tribunal Federal („STF”) passou, por meio do art. 102
1
 da própria Constituição, a ter como 

competência expressa e essencial a guarda da Constituição.  

Assim, entende-se que o tribunal deve, por meio de seus poderes, garantir o devido cumprimento da 

CF/88 e, é claro, cumprir, de forma exemplar, com os princípios e disposições da Constituição. 

Neste sentido e com base nas premissas constitucionais, podemos considerar que o STF deve ter 

como principal norte em suas atividades a defesa do Estado Democrático de Direito, devendo assim, 

atuar de forma condizente e eficaz na defesa desse conceito essencial à democracia, por ser um ente 

imprescindível ao fortalecimento da democracia no Brasil e à garantia da segurança jurídica. 

Entretanto, em razão de algumas questões que serão abordadas no decorrer deste artigo, em algumas 

hipóteses, se questiona a forma de atuação do STF e, principalmente, se o tribunal vem atuando de 

forma condizente com seus deveres constitucionais e se está de fato contribuindo para a 

consolidação da democracia e segurança jurídica brasileira. 

Ressalta-se que, apesar da notável onda de críticas que o STF vem sofrendo recentemente, os 

questionamentos levantados por este artigo decorrem exclusivamente das constantes decisões 

proferidas monocraticamente pelos ministros do órgão no âmbito do controle abstrato de 

constitucionalidade, que muitas vezes destoam do entendimento do próprio tribunal, vão em 

desencontro com os objetivos de um órgão colegiado e acabam criando uma grande insegurança 

jurídica, além de uma enorme delegação de poder individual.   

Assim, procura-se entender as consequências decorrentes do individualismo decisório em um 

tribunal superior colegiado que, além de ser uma corte constitucional, também atua como última ou 

única instância de julgamento em diversas lides. 

                                                           
1
CF/88 – Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição [...] 
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Por fim, este trabalho não tem o propósito de esgotar o tema, mas apenas de trazer informações que 

fomentem o debate sobre a monocratização de um órgão constitucional colegiado e suas eventuais 

implicações. 

2. O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL E A 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS NO CONTROLE 

DE CONSTITUCIONALIDADE 

2.1 O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE BRASIL 

O controle abstrato de constitucionalidade brasileiro pode ser simplesmente conceituado como um 

método de fiscalização e adequação da legislação em face da Constituição (neste caso, estadual ou 

federal) de forma a examinar a validade da legislação em si, e não de forma incidental, em um 

processo comum. 

Neste sentido, o entendimento de Alexandre de Moraes (2001) abaixo, corrobora este conceito.  

“controlar a constitucionalidade significa verificar a adequação (compatibilidade) de uma lei ou de 

um ato normativo com a Constituição, verificando seus requisitos formais e materiais[...] O controle 

de constitucionalidade configura-se, portanto, como garantia de supremacia dos direitos e garantias 

fundamentais previstos na constituição que, além de configurarem limites ao poder do Estado, são 

também uma parte da legitimação do próprio Estado, determinando seus deveres e tornando 

possível o processo democrático em um Estado de Direito.” 

Na mesma linha, Celso Ribeiro Bastos (2002) entende que: 

 “o controle de constitucionalidade das leis consiste no exame da adequação das mesmas à 

Constituição, tanto de um ponto de vista formal quanto material, para efeito de recusar-se 

obediência ao seu mandamento, ou mesmo para efeito de declarar-lhe a nulidade.” 

Atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, este controle abstrato de constitucionalidade é 

exercido por meio da (i) Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI
2
; (ii) Ação Direta de 

                                                           
2 
Art. 102, da CF/88. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - Processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Inconstitucionalidade por Omissão - ADO
3
; (iii) Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC

4
; 

e (iv) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF
5
. 

A ADI tem como principal objetivo retirar do ordenamento jurídico lei ou ato normativo federal ou 

estadual incompatível com a CF/88, enquanto que a ADO tem como intuito tornar efetiva norma 

constitucional de eficácia limitada, em razão da inércia do legislativo ou judiciário na edição de 

norma regulamentadora que garanta com que a norma constitucional produza os efeitos desejados 

pela constituinte.  

Ainda sobre as ações do controle abstrato, a ADC deve ser utilizada para encerrar a incerteza 

jurídica sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, quando este estiver sendo alvo 

de discussões sobre sua compatibilidade de acordo com a CF/88. Por fim, a ADPF, ação de caráter 

subsidiário, como previsto expressamente na Lei Federal 9.882/1999, tem como objetivo “evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”. 

Por mais que tenham objetivos definidamente distintos, todas as ações acima têm como semelhança 

a competência originária para seu julgamento: O STF.  

O órgão do Poder Judiciário também tem como competência, além do supracitado, nas infrações 

penais comuns, julgar o (i) Presidente da República; (ii) Vice-Presidente; (iii) membros do 

Congresso Nacional; (iv) Ministros do próprio STF; (v) Procurador-Geral da República, entre 

outros.  

Além disso, compete ao STF julgar, em grau de recurso, o recurso ordinário, o habeas corpus, o 

mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos 

Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e, em recurso extraordinário, as causas decididas em 

única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. 

                                                           
3 

Art. 103, §2 da CF/88. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma 

constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de 

órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 
4
 Art. 102, da CF/88. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - Processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
5 

Art. 102, §1 da CF/88. § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, 

será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.   (Transformado em § 1º pela Emenda Constitucional nº 

3, de 17/03/93) 
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Esse amplo rol de competência de julgamento e processamento, em conjunto com outros aspectos 

que iremos dispor neste artigo, contribuem para a problemática das decisões monocráticas do STF 

no controle concentrado de constitucionalidade, que, eventualmente, pode gerar um grande risco 

institucional.  

2.2. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO  

A Constituição Federal prevê, especificamente em seu art. 97
6
, a obrigatoriedade de voto da maioria 

absoluta dos membros de um tribunal, no caso o STF, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo do Poder Público. 

Exatamente neste sentido, Pontes de Miranda (1987), ao comentar dispositivo de igual teor
7
 

existente na Constituição Federal de 1967, ensinou que: “levantada pela parte, ou de ofício, a 

questão da inconstitucionalidade, só a maioria do Supremo Tribunal Federal (ou de outro 

Tribunal) a pode resolver”. 

Em consonância com o ensinado por Pontes de Miranda, o jurista José Carlos Barbosa Moreira 

(2010) observa que: 

“Nenhum órgão fracionário de qualquer tribunal, exceto o „órgão especial‟ de que cogita o art. 93, 

nº XI, da Carta da República, tem competência para declarar inconstitucional, mesmo 

incidentalmente, uma lei ou outro ato normativo do poder público. É o que resulta do preceito 

segundo o qual a inconstitucionalidade não pode ser declarada senão pelo voto da maioria absoluta 

dos membros do tribunal ou – onde exista – do „órgão especial‟ acima referido” 

 

A Cláusula de Reserva de Plenário, também conhecida como Cláusula de Full Bench é 

fundamentada principalmente na presunção de constitucionalidade de leis e/ou atos normativos 

editados pelo poder público. 

Tal princípio é conceituado por Luís Roberto Barroso (2003): 

“a presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção iuris tantum, 

que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente (...). 

Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo 

                                                           
6
 Art. 97., da CF/88. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 

especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
7  

Art. 116, da Constituição de 1967.  Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, poderão os Tribunais 

declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. 
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intérprete e aplicador do direito: (a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou 

a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente 

abster-se da declaração de inconstitucionalidade; (b) havendo alguma interpretação possível que 

permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que 

carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, 

mantendo o preceito em vigor”. 

Assim, compreende-se que toda espécie normativa é gerada de acordo com a Constituição e, 

somente se não houver quaisquer dúvidas sobre sua evidente inconstitucionalidade, o Tribunal 

poderá, mediante maioria absoluta, declarar sua inconstitucionalidade. 

Entre os fundamentos da reserva de plenário, destaca-se o respeito à separação dos poderes ao 

exigir que, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo editado pelo Poder 

Legislativo ou, excepcionalmente, Poder Executivo, o Poder Judiciário deverá seguir normas 

rígidas, para que exista o equilíbrio entre os três poderes e não haja um poder individual 

exacerbado. 

Talvez justamente pelo acima explanado, por ser um limitador aos poderes individuais, tal princípio 

por vezes pode ser considerado um grande empecilho pelos ministros do STF, que, como veremos 

no decorrer deste trabalho, acabam não respeitando tal disposição constitucional de forma 

adequada. 

De todo modo, no próprio STF, existem decisões como a disposta abaixo, proferida pela Ministra 

Ellen Gracie, demonstrando a grande importância da Cláusula de Reserva de Plenário: 

“a norma inscrita no art. 97 da Constituição consagra no nosso ordenamento jurídico o princípio 

da reserva de plenário, determinando que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 

Público somente pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou, quando 

houver, dos integrantes do respectivo órgão especial. E essa exigência é de ser observada seja 

quando se trate do controle em via principal, seja quando se trate do controle em via incidental”
8
 

Como será exposto abaixo, existem exceções à cláusula de reserva de plenário, o que possibilita a 

concessão de medidas cautelares individuais no controle concentrado de constitucionalidade. 

Entretanto, independente da existência de tais exceções, a observância da reserva de plenário é 

essencial à garantia da segurança jurídica e, justamente por isso, tal princípio deve ser aplicado ou 

                                                           
8 STF, AI 300252/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, Diário da Justiça, 7/5/2002. 
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afastado com parcimônia, razoabilidade e respeito aos regramentos existentes no ordenamento 

jurídico pátrio. 

2.3. POSSIBILIDADE FORMAL DAS MEDIDAS CAUTELARES MONOCRÁTICAS NO 

CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE 

A possibilidade de pedido cautelar em questionamento de inconstitucionalidade perante o STF foi 

positivada com o advento da Emenda Constitucional nº 7 de 1977, que alterou a Constituição de 

1967 para incluir no rol de competências originárias do STF o julgamento de tais medidas 

cautelares9. 

Em seguida, a Constituição Federal manteve a mesma possibilidade, por meio do art. 102, I, “p”, 

que prevê a competência originária do STF para processar e julgar “ o pedido de medida cautelar 

das ações diretas de inconstitucionalidade” 

Especificamente em relação às ações do controle concentrado, ressalta-se que além de previstas na 

CF/88, as mesmas são regulamentadas pela Lei Federal 9.868/1999, no caso das ADIs, ADOs e 

ADCs, e pela Lei Federal 9.882/1999, no caso das ADPFs. Além disso, em razão de serem julgadas 

e processadas no STF, o Regimento Interno do STF (“RISTF”) também é utilizado como fonte para 

aplicação e entendimento de sua sistemática processual.  

Neste sentido, de acordo com o art. 10
10

 da Lei Federal 9.868/1999, a medida cautelar em ADI 

poderá ser concedida pela maioria absoluta do STF, entretanto, como prevê o caput do mesmo 

artigo, somente em casos de recesso que tais cautelares serão decidas de forma monocrática, quando 

serão decidas pelo presidente do Tribunal, como prevê o RISTF. 

Em relação às outras ações regulamentadas pela Lei Federal 9.868/1999, por mais que não exista 

nenhuma previsão expressa sobre a possibilidade ou não de medidas cautelares monocráticas, 

entende-se, com uma interpretação sistemática da legislação, que tais medidas cautelares 

individuais são possíveis. 

                                                           
9 

Art. 119, I, “p”, da Constituição de 1967. Compete ao Supremo Tribunal Federal: I – processar e julgar 

originariamente; p) o pedido de medida cautelar nas representações oferecidas pelo Procurador Geral da República. 
10

 Art. 10 da Lei 8868/1999. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão 

da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou 

autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. 
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Já no que se refere às medidas cautelares monocráticas em ADPF, a lei que regulamenta a ação 

prevê a possibilidade de medida liminar individual em casos de extrema urgência ou perigo de lesão 

grave, ou ainda, e período de recesso
11

, momento que o relator poderá conceder a medida ad 

referendum do plenário da corte. 

Assim, como podemos ver, ao menos sob o ponto de vista formal, as concessões de medidas 

liminares monocráticas nas ações do controle abstrato de constitucionalidade não apresentam 

qualquer empecilho, tendo em vista que se encontram fundamentadas no texto constitucional de 

forma implícita, e infraconstitucional de forma expressa.  

3. A INSEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DOS PODERES INDIVIDUAIS 

EXCESSIVOS 

3.1. A QUEDA-DE-BRAÇO ENTRE MINISTROS DO STF  

Como vemos no decorrer deste artigo, as concessões de liminares decididas monocraticamente 

pelos ministros do STF no controle de constitucionalidade abstrato vêm aumentando 

gradativamente e, por mais que isso por si só já resulte em diversos impactos negativos, outros 

fatores relacionados à monocratização também causam impactos expressivos à reputação do STF e, 

principalmente, à segurança jurídica. 

Recentemente, em uma série de casos, ministros do STF decidiram, monocraticamente, de forma 

distinta, causando uma sensação de grande confusão à população e, principalmente, insegurança. 

Apenas com o intuito de ilustrar essa sensação de confusão e insegurança, relembro o caso da 

solicitação de autorização de entrevista do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, discutida entre 

os anos de 2018 e 2019. 

Por questões óbvias, essa menção não tem como objetivo discutir a materialidade do caso ou 

qualquer pretensão de emitir juízo de valor sobre a possibilidade ou não da entrevista, tendo como 

intuito apenas demonstrar a confusão gerada pelo órgão do Poder Judiciário que deveria, 

justamente, pacificar a situação por meio do seu colegiado. 

                                                           
11 

Art. 5ª, §1ª, da Lei 9.882/1999. Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus 

membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

§ 1º Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder 

a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno. 
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Em setembro de 2018, época de eleição presidencial no Brasil, após a Vara de Execuções Penais do 

Paraná ter proibido o ex-presidente de falar e ser entrevistado pela Folha de São Paulo, o Ministro 

Ricardo Lewandowski autorizou a entrevista de Lula à Folha, por meio de uma decisão 

monocrática. 

Cerca de algumas horas depois, o também Ministro Luíz Fux, no exercício da vice-presidência do 

Tribunal, suspendeu a decisão de Lewandowski, mantendo assim a proibição imposta pelo 

judiciário paranaense. Ou seja, tivemos duas decisões monocráticas sobre a mesma questão, 

decididas de forma completamente distinta em menos de 24 horas. 

A confusão criada pelas decisões monocráticas de Lewandowski e Fux foi tão ampla que o então 

Ministro da Segurança Pública Raul Jungman precisou questionar o Presidente do STF, Dias 

Toffoli, sobre qual decisão monocrática a Polícia Federal deveria respeitar. Toffoli então, alguns 

dias após, respaldou a decisão do Ministro Luíz Fux e manteve a proibição da entrevista. 

Algum tempo depois, em abril de 2019, Toffoli, também por meio de uma decisão monocrática, 

revogou a proibição de entrevista de Lula, se fundamentando em uma questão meramente 

processual, e permitiu que a entrevista fosse finalmente concedida. 

Este caso, por mais que não pertença ao controle abstrato de constitucionalidade, demonstra 

claramente a confusão que pode ser gerada por decisões monocráticas em um órgão colegiado e, 

principalmente, no STF. 

Vemos que, em um caso concreto, que produz efeitos, ao menos teoricamente, somente entre as 

partes, ministros do STF decidiram de forma totalmente individual, sem considerar algo já decidido 

pela corte, permitindo assim uma série de reviravoltas na última instância judiciária do Brasil, 

transmitindo à população uma clara demonstração de insegurança jurídica. 

Também é de se notar que um julgamento de forma colegiada, ainda que somente por uma das 

turmas, poderia evitar tal confusão e insegurança gerada pelo tribunal. 

Infelizmente, situações semelhantes e mais graves também ocorrem no controle abstrato de 

constitucionalidade que, por essência, produz efeitos erga omnes, resultando em um impacto ainda 
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maior decorrente do excesso de poder individual, que acaba gerando um grande risco institucional e 

transparece uma possível desorganização do STF. 

3.2. A IMPOSIÇÃO DO JUÍZO INDIVIDUAL EM DETRIMENTO DO ENTENDIMENTO 

COLEGIADO 

Um outro ponto exemplificativo da insegurança jurídica causada pelas decisões monocráticas do 

STF é o caso da liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio nos autos da ADC 54, que versa 

sobre a execução provisória da pena a partir da 2ª instância, ainda que sem trânsito em julgado. 

Mais uma vez, essa menção não tem como finalidade discutir a materialidade de tema tão sensível e 

polêmico na realidade brasileira, e sim demonstrar questões relevantes acerca do alcance e impacto 

de decisões meramente monocráticas, principalmente quando essas se encontram no controle 

concentrado de constitucionalidade e vão em desencontro com um tema já abordado pelo plenário 

da corte. 

Pois bem, no dia 19 de dezembro de 2018, ou seja, na véspera do recesso forense, o Ministro Marco 

Aurélio proferiu decisão monocrática determinando a suspensão da execução de pena a partir da 2ª 

instância, ainda que sem trânsito em julgado. 

Como vemos abaixo, para concessão de liminar monocrática, o ministro se baseou justamente nos 

artigos 10 da Lei nº 9.868/1999, 5º, §1º, da Lei nº 9.882/1999 e 21, inciso V, do Regimento Interno: 

“Firme nessa premissa, liberei, em 19 de abril de 2018, o processo para inserção na pauta dirigida 

do Plenário, o que apenas veio a ocorrer em 18 de dezembro último, por meio de designação do dia 

10 de abril de 2019 para julgamento, circunstância a autorizar a excepcional atuação unipessoal do 

Relator, na forma dos artigos 10 da Lei nº 9.868/1999, 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 e 21, inciso V, 

do Regimento Interno, tendo em vista a impossibilidade de imediato enfrentamento da matéria pelo 

Colegiado em virtude do encerramento do segundo Semestre Judiciário de 2018 e, via de 

consequência, do início do período de recesso.” 

Entretanto, em outras duas ADCs (43 e 44) que versam sobre o mesmo tema de execução provisória 

da pena, conforme bem reconhecido por Marco Aurélio
12

, o plenário do STF já havia indeferido a 

concessão de liminares, ou seja, por mais que teoricamente a concessão de liminar nos autos da 

                                                           
12 

ADC 54 MC/DF. Surge a identidade de objeto com relação às ações declaratórias de nº 43 e 44, de minha relatoria, 

fato a justificar a distribuição desta ação por prevenção, conforme disposto no artigo 77-B do Regimento interno do 

Supremo. 
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ADC 54 não tivesse sido discutida em plenário, na prática, tal liminar já havia sido debatida, em 

razão de sua materialidade ser idêntica à discutida nos autos das ADCs 43 e 44. 

Ressalta-se que Marco Aurélio foi o relator nas três ADCs supracitadas e havia sido voto vencido 

no julgamento das liminares nas ADCs 43 e 44, ou seja, após ter sido “derrotado” em duas ocasiões, 

o ministro decidiu sozinho o mesmo tema que já havia sido discutido e decidido, de forma contrária 

a ele, pelo plenário, suspendendo assim um entendimento colegiado em prol de seu convencimento 

individual. 

Um outro ponto preocupante neste caso é justamente a deturpação dos objetivos pretendidos pelo 

legislador constituinte na criação da ADC, ou seja, o intuito de o instrumento ser utilizado para 

sanar quaisquer dúvidas sobre a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal, quando 

este estiver sendo objeto de eventuais controvérsias judiciais. Marco Aurélio, que tem como função 

zelar pelo cumprimento fiel da CF/88, ao impor sua própria vontade, acaba tornando a legislação 

alvo da ADC ainda mais questionada constitucionalmente, o que vai justamente em desencontro 

com os objetivos de uma Ação Declaratória de Constitucionalidade.  

Em um importante trecho de sua decisão, disposto abaixo, o ministro parece justificar sua decisão 

monocrática como sendo um fiel cumprimento da CF/88, e demonstra sua independência ao não se 

curvar para um julgamento que não teria efeito vinculante. 

“Ao tomar posse neste Tribunal, há 28 anos, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as leis 

do País, e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante. De qualquer 

forma, está-se no Supremo, última trincheira da Cidadania, se é que continua sendo.” 

Ainda assim, por mais que se entenda que Marco Aurélio está de fato correto em relação ao mérito 

da ação, ou seja, que sua interpretação e aplicação da CF/88 esteja correta em relação aos seus 

pares, sua concessão liminar individual é um enorme risco institucional e democrático, causando 

uma considerável insegurança jurídica e descrença no Judiciário. 

Se aceitarmos a atitude do ministro por simplesmente concordar com o seu entendimento em 

relação ao mérito da questão, sem levar em consideração o desrespeito procedimental, criaremos 

um precedente em que a decisão individual tem mais valor e efetividade do que uma decisão do 

plenário. 
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Neste sentido, em outros momentos, quando não concordarmos com decisões monocráticas de 

mérito, não teremos qualquer legitimidade para garantir que tal decisão cumpra o processo decisório 

previsto na constituição, e assim, estaremos sujeitos cada vez mais a arbitrariedades provenientes do 

Poder Judiciário. 

Além disso, mais uma vez, é importante lembrar que as ações do controle abstrato de 

constitucionalidade produzem efeito erga omnes, ou seja, a decisão de Marco Aurélio, na 

contramão da decisão proferida pelo plenário, tem efeito vinculante em todo o país. 

Exatamente sobre isso, apenas para ter uma dimensão das consequências decorrentes desta decisão 

individual, de acordo com dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões
13

, sistema 

vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, com a suspensão do entendimento do plenário sobre a 

execução provisória da pena, aproximadamente 150 mil presos seriam beneficiados e libertados, 

atingindo assim aproximadamente 25% da população carcerária brasileira. 

Esses números impactantes mostram claramente as consequências resultantes do excesso de poder 

individual no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade e importância de sua 

limitação. 

Entretanto, atendendo a pedido da Procuradoria Geral da República (“PGR”), o Ministro Dias 

Toffoli suspendeu a decisão monocrática de Marco Aurélio, por concordar com o entendimento da 

PGR de que o ministro decidiu de forma contrária, suspendendo o entendimento anterior, 

“simplesmente por com eles não concordar”, desrespeitando os precedentes do STF e colocando em 

risco a estabilidade jurídica e previsibilidade do sistema judiciário. 

Tal acontecimento ilustra de forma cristalina a imposição de um entendimento individual em 

detrimento do entendimento do coletivo, servindo de alerta para a importância da cláusula de 

reserva de plenário como forma de limitar os poderes individuais, e da necessidade de aplicação de 

forma razoável das exceções à reserva de plenário.  

 

                                                           
13 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0: Cadastro Nacional de Presos, Conselho Nacional de 

Justiça, Brasília, agosto de 2018. 
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3.3. A MONOCRATIZAÇÃO DO STF EM NÚMEROS 

Apesar de a problemática das decisões monocráticas chamarem mais atenção nos notáveis e 

recentes casos acima citados, os ministros do STF vêm atuando de forma individual há um tempo 

considerável. 

De acordo com dados do projeto Supremo em Números, da FGV Direito Rio, de uma forma geral, 

considerando todos os tipos de processos julgados pelo STF, o percentual das decisões individuais 

entre 1992 e 2013 chega aos incríveis 93%, os outros 7% são divididos entre 3% para a 1ª Turma, 

3% para a 2ª Turma e apenas 1% para o plenário do STF. 

É um tanto incoerente que um órgão colegiado tenha uma concentração tão expressiva de decisões 

individuais, porém, esse cenário é ainda mais grave quando analisamos os números das decisões 

monocráticas no controle concentrado de constitucionalidade. 

Gráfico 1 – Porcentagem de Decisões Colegiadas em Controle Concentrado no STF (1988-2013)  

 

Fonte: O Supremo em 2015 

Como vemos no gráfico acima, logo após a promulgação da CF/88, as decisões colegiadas eram a 

regra no Tribunal, atingindo 100% das decisões de mérito e acima de 90% nas liminares, entretanto, 

esse número foi caindo gradativamente ao longo dos anos e, desde 2012, as liminares são 

concedidas coletivamente em números menores que 10%. 
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Ao analisarmos os números acima, podemos imaginar que a queda na quantidade de decisões 

colegiadas eventualmente ocorra devido ao acréscimo de novas ações no controle concentrado de 

constitucionalidade, entretanto, como vemos no gráfico abaixo, também retirado do artigo 

supracitado, desde a promulgação da Constituição, o número de ações do controle abstrato 

protocoladas se manteve constante, sem qualquer aumento significativo que justificasse a queda nos 

números de decisões colegiadas pelo Tribunal. 

Gráfico 2 – Processos Novos do Controle Concentrado de Constitucionalidade no STF  

 

Fonte: O Supremo em 2015 

Esses números evidenciam que o aumento das decisões individuais no controle abstrato não estão 

vinculados ao número de ações do controle concentrado protocoladas, sendo assim, outro seria o 

motivo desse movimento individual do Tribunal. 

Entretanto, por outro lado, é importante salientar que, como citado acima, o STF não é competente 

apenas para julgamento de ações do controle de constitucionalidade, quando na verdade é um órgão 

com múltiplas competências. 

Por exemplo, em virtude da prerrogativa de foro prevista na CF/88, o STF é o órgão julgador de 

diversos casos envolvendo autoridades, devendo atuar como juízo de primeira instância, e exercer 

uma análise pormenorizada dos fatos. 
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Em razão do alto grau de criminalidade das autoridades com garantia constitucional de prerrogativa 

de foro, principalmente nos recentes casos de corrupção revelados no Brasil, é de se imaginar o 

dispêndio de tempo utilizado nesses casos, que em sua esmagadora maioria de vezes são 

amplamente divulgados na mídia.  

Uma outra competência do STF, que ocupa um grande espaço de tempo de seus ministros e acaba 

desviando de sua função constitucional, é a apreciação de atos secundários do executivo ou 

judiciário. Atos simples, muitas vezes relacionados à governança desses poderes. 

Como bem externado abaixo por Oscar Vilhena Vieira (2008), é de se indignar que um órgão de 

tamanha importância na organização judiciária, tenha que perder tempo discutindo questões de 

menor importância. 

“O Supremo serve, nessas circunstâncias, como um tribunal de pequenas causas políticas. 

Desconheço outro tribunal supremo do mundo que faça plantão judiciário para solucionar 

quizílias, que os parlamentares não são capazes de resolver por si mesmos.” 

 

Por fim, porém não menos importante, um outro ponto de destaque na competência do STF é sua 

utilização como um tribunal de apelação ou última instância judicial. 

Por ano, milhares de recursos e remédios constitucionais são apreciados pelos ministros, tornando o 

STF um órgão revisor de diversos casos julgados pelos tribunais inferiores.  

Os pontos acima demonstram de forma clara e objetiva a ampla competência de um tribunal 

composto por apenas onze pessoas. Por mais que, possivelmente, a monocratização do STF não 

decorra exclusivamente dos pontos acima citados relacionados à competência, é de se levar em 

consideração o número exacerbado de casos a serem julgados por apenas um tribunal e sua eventual 

implicação no método decisório de seus ministros.   

4. CONCLUSÃO 

No atual momento da jovem democracia brasileira, em que o Legislativo e Executivo parecem ter 

perdido o respeito à CF/88, nada é mais necessário e essencial à democracia e segurança jurídica do 

que uma corte constitucional legítima e com alta credibilidade atuando de fato como guardiã da 

Constituição Federal. 
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Entretanto, como podemos ver no decorrer deste trabalho, a guarda constitucional não é uma 

competência de simples execução, principalmente pelo fato de ser uma atividade que exige um alto 

nível de interpretação e compreensão. 

Como sabemos, interpretar e compreender algo é um exercício amplamente subjetivo, ficando 

totalmente vinculado ao sujeito pensante, motivo pelo qual um simples texto pode ser 

compreendido de diversas formas, a depender da pessoa que o interpreta. 

Neste sentido, é evidente a importância de que decisões sobre temas sensíveis, como o controle 

concentrado de constitucionalidade, sejam tomadas de forma coletiva, a fim de absorver o máximo 

de interpretações distintas com o objetivo de chegar a um senso comum ou majoritário, algo que 

transmita legitimidade e segurança jurídica. 

Em uma república, não podem existir tamanhos poderes individuais, como os aqui exemplificados. 

Por este motivo e, principalmente no controle abstrato de constitucionalidade, há de se garantir a 

redução de tais poderes que, de uma forma ou outra, afetam a separação entre Executivo, 

Legislativo e Judiciário. 

Como vemos no decorrer deste artigo, é evidente que o STF não possui condições de atuar como 

corte constitucional, tribunal de última instância e/ou de primeira instância em casos de prerrogativa 

de foro. 

Justamente em decorrência deste acúmulo de competências e com a justificativa de celeridade 

processual, tornou-se aceito, por alguns, a monocratização das decisões do STF. Porém, como se 

compreende deste texto, tal monocratização é inconstitucional, por não respeitar de fato a reserva de 

plenário disposta na constituição, além de acarretar uma extrema insegurança jurídica e dano à 

imagem do Judiciário. 

Uma corte de tamanha importância na organização judiciária brasileira não pode atuar de forma 

fragmentada. Não se pode permitir que um tribunal que atua em casos tão sensíveis, onde suas 

decisões vinculam toda uma população, opere de forma individual.  
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Não é saudável institucionalmente e condizente com o Estado Democrático de Direito que uma 

única pessoa, seja ela do Executivo, Legislativo ou Judiciário, possua poderes tão amplos e com 

tanto alcance. 

A discussão sobre a problemática da monocratização do STF não é algo inédito, inclusive, projetos 

de lei com o intuito de limitar os poderes individuais dos ministros já foram elaborados e estão em 

trâmite no legislativo. Evidentemente, tal projeto não é visto com bons olhos por parte dos ministros 

do tribunal. 

Ainda assim, por tudo aqui abordado, se mostra cada vez mais urgente a alteração no processo 

deliberativo do STF, de forma a respeitar os princípios e disposições constitucionais, garantindo 

mais integridade às suas decisões e reduzindo situações que acabam por vulnerabilizar o próprio 

Supremo Tribunal Federal.   
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