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RESUMO 

 

Discutir-se-á no estudo em foco o significado de colegiado para um tribunal e o seu valor na 

construção de decisões judiciais legítimas do ponto de vista democrático. O alvo principal da 

pesquisa será o Supremo Tribunal Federal. A partir da análise das decisões de seus ministros, a 

maneira como se relacionam e os efeitos que seus atos decisórios causam na polít ica e na 

sociedade, se buscará avaliar o cumprimento do papel democrático do STF e sua credibilidade, 

enquanto instituição. Para tornar possível tal análise, o conceito de colegiado será revitalizado à 

luz da teoria da racionalidade comunicativa habermasiana e do estudo coordenado pelos juristas 

americanos Kornhauser e Sager. Com o intuito de entender a importância da formação colegiada 

de juízes para a democracia, traz-se para o estudo as obras de Ronald Dworkin, Lenio Streck, 

Jürgen Habermas e Conrado Hübner sobre direito e democracia. Não obstante o atrevimento de 

se trazer teorias tão densas para tão pouco espaço, com o risco de não se explorar com a 

profundidade adequada os pensamentos de cada autor, acredita-se na validade de tal investimento, 

por existir um ponto em comum de apoio ao que se entende fazer parte do núcleo significante de 

colegiado: o diálogo como fonte do aperfeiçoamento do saber e legitimação da decisão. A ideia 

de reunir os quatro autores se funda na premissa de que mesmo entre substancialistas e 

procedimentalistas há concordância de que o diálogo é promotor da verdade. Uma vez 

compreendido o conceito de colegiado que melhor oriente o procedimento de votação num 

tribunal, bem como a visão de democracia para teóricos substancialistas e procedimentalistas, se 

examinará a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de modo a confirmar certas 

hipóteses, como: a ausência de colegiado na corte; a contribuição do colegiado para maior 

legitimidade democrática das decisões; a propensão da decisão colegiada chegar a uma resposta 

mais adequada à Constituição ou, ao menos, conferir maior aceitabilidade racional do que for 

decidido. 

 

Palavras-chaves: colegiado, consenso, agir comunicativo, deliberação, legitimidade 

democrática. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The focus study will discuss the meaning of collegiate for a court and its value in the 

construction of legitimate democratic decisions. The main target of the research will be the 

Federal Supreme Court. Based on the analysis of the decisions of its ministers, the way in which 

they relate and the effects that their decision-making acts have on politics and society, we will 

seek to assess the fulfillment of the democratic role of the Supreme Court and its credibility, as 

an institution. To make such an analysis possible, the collegiate concept will be revitalized in 

the light of the Habermasian theory of communicative rationality and the study coordinated by 

American jurists Kornhauser and Sager. In order to understand the role of the collegiate in a 

democracy, the theories of law of Ronald Dworkin, Lenio Streck, Jürgen Habermas and 

Conrado Hübner will be brought to the dissertation, which will reveal a common point in 

support of what is thought to be part of the significant collegiate nucleus. Bearing in mind the 

concept of collegiate, which best guides the voting procedure in a court, and the vision of 

democracy for substantive and procedural theorists, the performance of the ministers of the 

Supreme Federal Court will be examined, in order to confirm certain hypotheses, such as: 

absence of collegiate at court; the collegiate's contribution to greater democratic legitimacy of 

decisions; the tendency of the collegiate decision to arrive at a more adequate response to the 

Constitution or, at least, to confer greater rational acceptability than is decided. 

 

Keywords: collegiate, consensus, communicative action, deliberation, democratic legitimacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O título deste trabalho não empregou por engano a preposição “(...) no STF”, ao invés 

de “pelo STF”. É que para uma decisão ser proferida pelo STF pressupõe-se a existência de 

diálogo entre os ministros, disposição de formular argumentos bem fundamentados, tendo a 

Constituição Federal como o seu cerne, predisposição a se deixar convencer pelo argumento 

melhor formulado, humildade para ouvir as diversas soluções propostas e acatar a que melhor 

atenda os ideais da Carta Constitucional. 

A premissa maior a nortear o desenvolvimento do presente trabalho é que uma Corte 

Constitucional não é representada por seus ministros individualmente. Partindo desta ideia, 

entende-se que, enquanto os ministros estiverem fechados para o diálogo com os seus pares na 

busca da melhor solução para os conflitos de alta complexidade, o ideal democrático que 

explica a existência de uma Suprema Corte jamais se concretizará. Consequentemente, haverá 

condições de se conhecer uma decisão proferida pelo STF. Por isso, até o momento atual o que 

temos são decisões proferidas no STF. 

Surgem, então, algumas perguntas iniciais: qual o papel do Tribunal Constitucional 

numa democracia? Este papel pode ser exercido, individualmente, pelos juízes que a compõe? 

O papel democrático da Corte Suprema é cumprido quando inexiste concordância sobre os 

fundamentos para a decisão procedência ou improcedência do pedido? 

Estes questionamentos não são novos, porém ainda controvertidos1. Até porque há uma 

enorme complexidade em se definir o que é democracia e representação. 

                                            

1 Apenas como exemplo, citam-se Ronald Dworkin, como teórico substancialista, e Jürgen Habermas, defensor do 

procedimentalismo. Em Dworkin, a regra da maioria, por si só, não satisfaz plenamente a ideia de democracia se 

suas decisões não tratarem todos os cidadãos com igual consideração e respeito. Quando decisões majoritárias 

extrapolam a política e atingem questões morais de alguns integrantes da comunidade, surge espaço para a atuação 

da Corte como ambiente mais indicado para rever o ato do legislativo, de modo a conforma-lo ao império do 

direito, do princípio e da integridade. Neste raciocínio, segundo Dworkin, a revisão judicial não seria 

antidemocrática. Pelo contrário, teria a aptidão de reforçar a democracia, evitando que ela própria se danifique 

(DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. Tradução Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006, pp. 9-17). Já o modelo de democracia procedimental de 

Habermas defende uma racionalidade comunicativa, praticada por meio de uma relação intersubjetiva. Por outro 

lado, Habermas vê na intersubjetividade um modelo de legitimação dos atos o modo pelo qual o saber é desvelado. 
Neste sentido, prega que o cidadão é o verdadeiro intérprete em uma democracia deliberativa, cabendo à Corte 

Constitucional adotar “uma compreensão procedimental da Constituição”. Sua função, em Habermas, não seria a 

de falar por último sobre os valores morais presentes na Constituição, mas assegurar que a “nação de cidadãos”, 

pela prática discursiva na busca de consenso e entendimento, encontre os meios para identificar as raízes dos 

problemas sociais e as soluções mais adequadas (ver: HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre 

facticidade e validade. Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Vol. 1. Tempo Brasileiro: 1997. p. 277; 

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. 

Vol. 2, Tempo Brasileiro: 1997. pp. 170-190; ver também: SILVA, Willy Potrich da; FREIRE JÚNIOR, Américo 

Bedê. Agir Comunicativo e Democracia: uma proposta para a legitimação da jurisdição constitucional. Revista 
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Embora o foco do presente estudo não seja discutir o melhor conceito de democracia 

aplicável à sociedade brasileira, a abordagem sobre o seu núcleo – aquele elemento a respeito 

do qual há certo consenso – servirá para aclarar o debate acerca da ausência de colegiado no 

Supremo Tribunal Federal e a repercussão de suas decisões num país que se intitula 

democrático. 

Como estratégia para o desenvolvimento do presente estudo, se buscará entender a 

distinção do significado e da natureza de um órgão colegiado e de um órgão agregativo. 

Também se discorrerá a ideia central de democracia para a doutrina substancialista e para a 

doutrina procedimentalista, sempre visando compreender o papel de uma Corte Constitucional 

num Estado Democrático de Direito. A proposta é entender se há algum fundamento teórico 

que explique a legitimidade democrática das decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal, 

construídas a partir de um placar de votos, desprovidos de consensos nas razões de decidir e 

como sua atuação poderia gozar de maior aceitabilidade política e social. 

O presente trabalho não se propõe a descobrir se o STF está, ou não, legitimado a falar 

por último acerca dos conflitos políticos e os aspectos morais incutidos no direito. De igual 

modo, não se pretenderá analisar se as conclusões adotadas pelo STF, embora feitas com 

elevado grau de ativismo e individualismo de seus ministros, atendem a alguma teoria de 

justiça. 

A abordagem a ser feita no presente estudo tem como fim analisar o possível déficit de 

legitimidade democrática da maior Corte judicial brasileira, quando da formulação de decisões 

despidas de colegialidade. Também se buscará identificar as causas impeditivas de um agir 

colegiado e as suas consequências para a instituição judiciária, para a sociedade brasileira e 

para a própria democracia.  

Nesta linha de raciocínio, se é discutível a legitimidade democrática da decisão proferida 

pelo STF que reivindica a última decisão moral sobre direitos constitucionais colidentes, 

especialmente aqueles decorrentes de emenda constitucional, deliberada e aprovada por uma 

maioria qualificada, tanto mais parece ser aquela advinda de apenas um ministro. De igual 

modo, não parece menos antidemocrática a decisão emanada da soma de 11 decisões 

incongruentes acerca da constitucionalidade de ato normativo, lei ou emenda constitucional. 

                                            
do Direito. Santa Cruz do Sul, v. 1, n. 54, p. 99-119, jan./abr. 2018. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/ 

index.php/direito/article/view/11398/7327>. Acesso em: 01 de nov. de 2019). Ambas as teorias serão tratadas com 

um pouco mais de profundidade adiante, com o fim de demonstrar que a busca de integridade e coerência nas 

decisões proferidas em um Corte pressupõe efetivo envolvimento dialógico dos seus componentes na busca de 

uma solução que represente o posicionamento da instituição, e não de cada um dos seus membros. 

https://online.unisc.br/seer/%20index.php/direito/article/view/11398/7327
https://online.unisc.br/seer/%20index.php/direito/article/view/11398/7327
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Se esse problema já não fosse suficiente, quando contextualizada ao momento vivido 

pela sociedade brasileira, a situação torna-se ainda mais grave. Em tempos de escancarada crise 

político-institucional, vemos um Judiciário cada vez mais solipsista e midiático, verdadeiros 

obstáculos para uma cultura de construção colegiada de decisões em um tribunal. Outro fator 

que pode ser suscitado como causa da monocratização dos pronunciamentos judiciais na Corte 

é o gigantesco número de demandas judiciais instauradas diariamente. 

Sem dúvida alguma, a partir das ondas renovatórias propostas por Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth, quando o mundo foi impactado com uma nova e revolucionária concepção de 

acesso à justiça2, o Poder Judiciário brasileiro experimentou um exponencial aumento de 

judicialização dos conflitos sociais. Só para se ter uma noção do volume de processos, em 2017 

o Poder Judiciário finalizou o ano com 80,1 milhões de processos em tramitação. Isso significou 

um aumento de 18,3% de toda a série histórica considerada desde 20093. 

Para dar conta de tantos processos, muitos apostam no protagonismo do Judiciário4, 

empregado das mais variadas formas, seja na construção substantiva da decisão – como na 

revisão judicial de decisões do legislador –, seja na apropriação do procedimento para a entrega 

da solução ao conflito – como a monocratização da prestação jurisdicional em substituição à 

decisão da corte. 

                                            
2 De acordo com Cappelletti e Garth, à medida que a ideia do livre comercio tornava as sociedades, que a ela 

aderiram, maiores e mais complexas, crescia também a necessidade de adequar o conceito de direitos humanos. 

Conforme a sociedade moderna se expandia e se tornava mais coletiva, a visão individualista de direitos e deveres 

decaiu para dar lugar ao movimento de implementação de direitos e deveres sociais, a serem assegurados, 

positivamente, pelo Estado. Para que esta implementação do Estado de bem-estar social fosse efetiva, tornou-se 
imprescindível valorizar o direito ao acesso à justiça, de modo a permitir que os indivíduos pudessem exigir seus 

direitos enquanto consumidores, empregados e, mesmo, cidadãos. Diante deste cenário, Cappelletti e Garth vão 

afirmar que o direito ao acesso efetivo à justiça passou a ser reconhecido como de importância capital entre os 

novos direitos individuais e coletivos, uma vez que inexistiria direitos ou não fariam qualquer sentido sua 

proclamação se não houvesse mecanismos para sua efetiva reinvindicação. O acesso à justiça, portanto, deve ser 

encarado “como requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e 

igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”. (CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, 

Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Ed. Fabris, 1988, pp. 11-12). 

3 Justiça em Números 2018: ano-base 2017/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2018, p. 73. Disponível 

em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>. Acesso em: 01 de maio de 2019. 

4 Sobre o assunto, Cândido Rangel Dinamarco fez o seguinte comentário: “a crescente opção pela singularidade 
do julgamento em diversas situações representa uma legítima tentativa de inovar sistematicamente na luta contra 

a lentidão do julgamento nos tribunais. Sabe-se que o aumento do número de juízes não resolve o problema, como 

já não resolveu no passado remoto e próximo. É preciso inovar sistematicamente. O que fez a reforma e o que 

agora vem fazer a reforma de 1998 representa uma escalada que vem da colegialidade quase absoluta e aponta 

para a singularização dos julgados nos tribunais, restrita a casos onde se prevê que os órgãos colegiados julgariam 

segundo critérios objetivos e temperada pela admissibilidade de agravo dirigido a eles ...” (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. O relator, a jurisprudência e os recursos. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e NERY 

JUNIOR, Nelson (coords.). Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis de Acordo com a Lei 9.756/98. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 130).  

https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/
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Aliás a monocratização no âmbito dos tribunais, especialmente do STF, se tomada como 

expressão do imaginário individualista do sistema judiciário, parece se destinar, não só à 

valorização das garantias processuais da celeridade e efetividade processual previstas na 

Constituição Federal, mas, a depender dos julgamentos da Suprema Corte em casos de grandes 

repercussões no Brasil, como estratégia política ou instrumento de disputas internas5. 

Se é com este propósito que os relatores e presidentes dos tribunais têm destinado o 

poder que lhes fora ampliado, não pela Constituição Federal, mas por Lei e Regimento Interno, 

e se os ideais de justiça variam de acordo com as convicções pessoais de cada magistrado, quem 

estará com a razão? Qual ministro ou desembargador estará entregando a melhor solução ao 

conflito? E, no que diz respeito ao presente estudo, nas causas de competência dos Tribunais, 

quem está constitucionalmente apto a decidir sobre o direito em disputa: o colegiado ou os seus 

membros, individualmente? 

Neste cenário de ministros “heróis”, cada qual certo de que seus ideais particulares são 

os mais corretos, talvez seja a hora de se repensar no modo como o Poder Judiciário, aqui 

representado pelo Supremo Tribunal Federal, deve atuar de maneira a conferir a maior 

legitimidade democrática possível em seus atos decisórios6, o que é de se exigir, considerando 

se tratar de um dos poderes do Estado, constituído, segundo o art. 1º, caput, da Constituição 

Federal, sob a forma de Estado Democrático de Direito. 

Concorda-se com a ideia desenvolvida pelos processualistas italianos Michele Taruffo7 

e Luigi Paolo Comoglio8, que consiste, em breves linhas, na necessária observância às garantias 

                                            
5 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. Onze Supremos: todos contra o plenário. In: FALCÃO, 
Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck e RECONDO, Felipe (coords.). ONZE SUPREMOS: O SUPREMO 

EM 2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017, p. 21. 

6 Como dito pelo professor Lenio Streck, citando o jurista inglês Thomas Henry Bingham, “acreditar no Estado de 

Direito não exige que amemos o direito de nosso país. Você pode conservar seus preconceitos, e continuar achando 

que advogados são vigaristas e que juízes não prestam. Mas que você não perca de vista, não se esqueça das 

características de um regime que não tem instituições que garantam o Estado de Direito...!”. STRECK, Lenio. 

Pode pensar que advogados são vigaristas e juízes não prestam, mas... Artigo publicado em 2 de maio de 2019, 

no sítio eletrônico Consultor Jurídico <https://www.conjur.com.br/2019-mai-02/senso-incomum-pensar-

advogados-sao-vigaristas-juizes-nao-prestam>. Acesso em: 02 de maio de 2019. 

7 Para Taruffo, a consecução de uma justa decisão depende da presença de três elementos que se ligam, formando 

um algoritmo: “a) corretezza dela scelta e dell’interpretazione della regola giuridica applicabile al caso; b) 
accertamento attendibile dei fatti rilevanti del caso; c) impiego di um procedimento valido e giusto per giungere 

alla decisione” (TARUFFO, Michele. Idee per uma teoria della decisione giusta. In: Rivista Trimestrale di Dirito 

e Procedura Civile, vo. LI (núm. 2), 1997, p. 139). Não há a pretensão de, neste estudo, investigar o modelo mais 

acertado de alcançar uma decisão justa. Entretanto, como reconhecido pelo jurista italiano, não há como se chegar 

a uma decisão justa sem um processo justo. Portanto, é a partir deste elemento – o processo justo – que se estudará 

a atuação dos ministros do STF, levando em consideração o relevante papel da Suprema Corte, enquanto 

instituição, por meio da qual se torna possível falar em democracia no Brasil. 

8 Comoglio dirá que o acesso adequado à justiça é resultado do controle jurisdicional exercido sob a observância 

do conjunto de princípios e garantias fundamentais assegurado ao indivíduo e à coletividade. COMOGLIO, Luigi 

https://www.conjur.com.br/2019-mai-02/senso-incomum-pensar-advogados-sao-vigaristas-juizes-nao-prestam
https://www.conjur.com.br/2019-mai-02/senso-incomum-pensar-advogados-sao-vigaristas-juizes-nao-prestam
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constitucionais processuais para o alcance de uma decisão justa, dentre as quais o acesso à 

justiça, a ampla defesa, o contraditório, a motivação das decisões judiciais, a publicidade das 

decisões, o duplo grau de jurisdição, a duração razoável do processo, a imparcialidade, a 

vedação do uso de provas ilícitas e, no que diz respeito ao presente estudo, o juiz natural, 

atribuído ao órgão colegiado nos casos de competência dos Tribunais. 

Dentro desta concepção de direito processual, entende-se ser improvável chegar a uma 

decisão justa sem um processo justo. Embora seja possível que uma decisão injusta seja 

proferida, ainda que se tenha empregado um processo justo9. Neste caso, o Direito Processual 

terá cumprido o seu papel. A injustiça da decisão passa a estar atrelada ao processo racional 

desenvolvido pelo magistrado para proferir o julgamento, o que não é o objeto central deste 

estudo. 

Como descrito acima, uma das garantias constitucionais a ser observada pelo Poder 

Judiciário na consecução de um processo justo é a do juiz natural, constitucionalmente 

assegurado, nas causas de competência dos Tribunais, ao órgão colegiado, a quem cabe 

deliberar, processar e julgar as matérias controvertidas que lhe são submetidas. O ideal de 

Cortes como um órgão judicial colegiado parece guardar afinidade com o ideal de democracia, 

embora, talvez, não se tenha pensado, propriamente, em democracia, ao se instituir um tribunal 

formado por um colégio de juízes. 

O aspecto democrático das decisões judiciais colegiadas guiará o desenvolvimento do 

presente estudo no sentido de se obter respostas a algumas perguntas como: a mera presença de 

vários juízes na composição de uma Corte a torna um órgão colegiado? O que faz uma Corte 

ser um órgão colegiado? O princípio democrático também deve guiar as decisões de um 

tribunal? A decisão colegiada como uma contagem de um placar respeita o ideal democrático? 

Poderia a decisão unipessoal dos componentes da Corte guardar o ideal de democracia tanto 

quanto a decisão colegiada? Quais os reflexos do individualismo no STF para o Direito 

brasileiro? 

Antes, porém, de responder a tais perguntas é necessário que se responda outra: Se as 

Cortes Constitucionais são formadas por uma pluralidade de juízes, qual a concepção de 

                                            
Paolo. Garanzie Costituzionali e ‘Giusto Processo’ (Modelli a confronto). Revista de Processo, São Paulo, v. 90, 

ano 23, p. 95-150, abr./jun. 1998. 

9 PAIM, Gustavo Bohrer. O Direito ao Processo Justo. Revista Direito e Democracia, Canoas, v. 13, n. 2, pp. 94-

106, jul./dez. 2012. Disponível em: <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/direito/article/view/2649>. Acesso 

em: 01 abr. 2019. 
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democracia que melhor explica a maneira como a Corte Constitucional pode proferir decisões 

legítimas? 

E aqui reside um relevante problema: convictos de que sua interpretação sobre o direito 

é a mais acertada, parece que os membros dos tribunais deixaram de atuar como um órgão 

colegiado e se tornaram um mero conjunto de julgadores. Cada qual tem o seu posicionamento 

e dele não abre mão. Necessariamente, os votos convergem para um resultado favorável à 

pretensão de uma das partes, porém, muitas vezes, não há um consenso nos fundamentos da 

decisão. 

Situação igualmente preocupante é vista quando um dos membros do tribunal decide 

como se fosse o próprio tribunal, seja como relator de um recurso ou ação, seja como presidente, 

ao invocar alguma prerrogativa dada pelo regimento interno. 

Há anos tem-se notado que o Supremo Tribunal Federal, alvo do presente estudo, vive 

um conflito enquanto órgão colegiado máximo do Poder Judiciário. As decisões monocráticas 

tornaram-se a regra para o julgamento de recursos. As ações mandamentais e de controle de 

constitucionalidade também passaram a ser resolvidas por meio de decisões unipessoais. O 

Presidente, a seu irrecorrível critério, pode deixar de incluir recursos e ações na pauta de 

julgamento por tempo indeterminado. Essa conduta também pode ser adotada por qualquer 

outro ministro ao não pautar julgamentos de sua relatoria. Pode um ministro aguardar o outro 

se aposentar, a eleição ocorrer, o Congresso deliberar sobre o caso. Pode também, enquanto 

relator, decidir monocraticamente e obstruir o envio do caso ao órgão colegiado. O ministro 

relator, ao perceber que será vencido na turma, pode submeter o caso diretamente ao plenário, 

sem qualquer explicação. Um ministro pode pedir vistas dos autos e segurar o processo, a fim 

de evitar a produção de efeitos dos quais discorda. Por outro lado, o ministro relator, pode 

decidir monocraticamente, sob o fundamento de que o pedido de vista está tardando a resolução 

do feito e que uma maioria já teria decidido em determinado sentido. Um ministro pode 

aproveitar a ausência do opositor para colocar o feito em julgamento, a fim de garantir a votação 

que almeja. Os ministros podem desrespeitar regras de suspeição e impedimento, ainda que 

arrisquem macular a imagem do Supremo. Podem tudo isso, não por estarem respaldados no 

direito, mas fruto de regras extraídas da praxe do Tribunal. 

Não à toa, juristas têm questionado o individualismo dentro do STF, a ponto de 

declararem existir onze supremos10, ou que os onze ministros teriam evoluído de um 

                                            
10 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. Onze Supremos: todos contra o plenário. Op. cit., pp. 20-

28. 
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“arquipélago de onze ilhas incomunicáveis” – expressão cunhada, há tempos, pelo então 

ministro Sepúlveda Pertence11 – para onze Estados soberanos12. 

O aparente individualismo dos membros do STF é preciso ser estudado, pois traz 

reflexos diretos ao Direito brasileiro, seja no que tange à legitimidade das decisões 

monocráticas substitutivas das decisões colegiadas, seja no que diz respeito aos efeitos da 

ausência de consenso entre os membros da Corte, na formação do acórdão, sobre as decisões 

de caráter vinculante. Neste último caso, cabe destacar que o art. 927, incisos I a IV, do CPC, 

lido juntamente com o art. 489, § 1º, inciso VI, e art. 966, inciso V e § 5º, ambos do CPC, trouxe 

força vinculante a diversas manifestações decisórias do STF. E, por isso, se faz necessário que 

o Tribunal, como um órgão colegiado que é – ou deveria ser –, torne claro ao jurisdicionado o 

padrão decisório que lhe deu fundamento. Se para cada ministro a decisão decorre de um 

fundamento distinto, como seria possível ao jurisdicionado, por exemplo, defender o seu direito 

contra decisão monocrática que aplique um acórdão proferido em casos repetitivos, sem 

consenso entre os ministros? Como identificar o padrão decisório do acórdão paradigma para 

se concluir pela sua aplicação, ou não, ao caso concreto? 

Importante reforçar que o presente estudo não tem como propósito averiguar a justiça 

da decisão a partir das técnicas de interpretação utilizadas pelos magistrados. Em outras 

palavras, a justiça contida no mérito da decisão não é o foco deste ensaio. A investigação dos 

pronunciamentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal será feita à luz do significado que tem 

o colegiado para um país que se diz democrático. A questão é saber se pode existir decisão 

unipessoal com importantes efeitos sociais, políticos e econômicos, sem a participação do órgão 

colegiado, que respeite a um processo democrático. Se existir, em que hipóteses isto pode 

ocorrer? A pretexto da "efetividade do processo", qual a real motivação do individualismo na 

Suprema Corte: serve ao jurisdicionado, como uma prestação jurisdicional segura, coerente e 

íntegra, serve apenas ao próprio Judiciário ou tem a pretensão de atender o anseio pessoal de 

cada julgador sobre determinada matéria? 

Estes são alguns questionamentos que se pretende responder, dada a atuação dos 

ministros do Supremo Tribunal nos últimos anos. 

Diante deste cenário, o estudo demonstra sua relevância a partir da necessidade de se 

entender quem é o Supremo Tribunal Federal – seriam os seus ministros ou a instituição 

                                            
11 FONTAINHA, Fernando de Castro; SILVA, Angela Moreira Domingues da; NUÑEZ, Izabel Saenger. História 

Oral do Supremo (1988-2013): Sepúlveda Pertence, v. 3. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2017. p. 116. 

12 RECONDO, Felipe. Das 11 ilhas aos 11 Supremos. JOTA, Brasília, [28 jun. 2018]. Disponível em: 

<https://www.jota.info/stf/do-supremo/das-11-ilhas-aos-11-soberanos-28062018>. Acesso em: 01 maio 2019. 
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judiciária máxima defensora da Constituição Federal?13 – e quais as consequências políticas, 

econômicas e sociais para o jurisdicionado dos posicionamentos unipessoais dos seus membros 

à luz da teoria democrática da construção da decisão judicial pelas Cortes? 

Deste momento de individualismos no STF, surgem reflexões a serem feitas com o 

objetivo de identificar se os resultados podem ser positivos ou negativos para o jurisdicionado 

brasileiro. 

Neste sentido, os objetivos a serem alcançados com este trabalho são os seguintes: (i) 

definir o significado de um corpo colegiado na perspectiva do agir comunicativo habermasiano; 

(ii) analisar, a contribuição do colegiado, como órgão deliberativo e disposto ao consenso, na 

construção das decisões pelo Supremo Tribunal; (iii) identificar as causas impeditivas ou 

prejudiciais à formação de uma decisão colegiada no STF; (iv) investigar a construção dos 

acórdãos pelo órgão colegiado da Suprema Corte, na perspectiva da existência, ou não, de 

consenso nos fundamentos adotados por cada ministro, de maneira a entender se o sistema de 

precedentes no Brasil guarda semelhança com o que é empregado nos países de regime jurídico 

da common law, e, consequentemente, se há de fato entrega de decisão estável, íntegra e 

coerente, a proporcionar segurança jurídica e previsibilidade das decisões judicias; (v)  

averiguar se a ausência de colegialidade na Corte Constitucional compromete a legitimidade 

democrática de suas decisões; (vi) analisar julgados do STF de notória repercussão política, 

social e econômica, a fim de testar a correção da seguinte hipótese: não há legitimidade 

democrática de decisões proferidas por Corte sem colegiado; não há colegiado sem busca do 

consenso e respeito ao dissenso. 

O desenvolvimento da pesquisa terá arrimo em pesquisa bibliográfica e documental. O 

trabalho consiste, portanto, em pesquisa teórica e as fontes a serem utilizadas deverão ser: 

doutrinária, decisões judiciais e legislação. Pesquisas de campo e gráficos não serão fontes de 

estudo do projeto. 

                                            
13 Pela teoria dos dois corpos do rei, doutrina bastante difundida na Inglaterra a partir do século XV/XVI, Ernst 

Hartwig Kantorowicz extrai valiosa lição para os governantes de sua época (1957): assim como se entendia que o 
rei possuía dois corpos distintos: um físico (corruptível) e outro espiritual (incorruptível), ao parlamento – e 

analogamente, para o presente trabalho, ao magistrado – também deve ser entendido que possuem dois corpos: um 

natural, com suas convicções pessoais sobre o justo e injusto, e o político, que se refere ao cargo ocupado cujo 

ofício exige decisões que sejam justas, não segundo seu posicionamento político-ideológico ou suas preferências 

pessoais, mas, em considerando sua inserção num Estado Democrático de Direito, segundo as garantias e direitos 

salvaguardados pela Constituição Federal, concorde com o texto constitucional ou não. A atuação daquele 

revestido do poder jurisdicional “nunca poderá ser constituída como reflexo de suas preferências pessoais. A 

atuação do Poder Judiciário é superior à esfera privada do juiz” (LIMA, Danilo Pereira. Constituição e Poder: 

Limites da Política no Estado de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015). 
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Alguns sites da Internet proporcionarão informações importantes como os 

disponibilizados pelos Tribunais Superiores e, ainda, aqueles especializados em publicação de 

artigos jurídicos. 

Para a boa compreensão do ensaio, o tema foi dividido em 7 capítulos, além da 

conclusão. No capítulo um se buscará entender, na perspectiva do funcionamento do Supremo 

Tribunal como órgão que se diz colegiado, a influência exercida pelo Direito Processual italiano 

na regulamentação da ordem dos processos no tribunal brasileiro e a influência da Suprema 

Corte Americana na ideia de sistema de precedentes desenvolvida, especialmente, pelo Código 

de Processo Civil de 2015. 

O capítulo dois se destina a verificar o papel do Supremo Tribunal Federal num Estado 

Democrático e a contribuição do colegiado no desempenho deste papel (fala-se do colegiado 

como componente legitimador democrático dos atos decisórios). Para tanto, se examinará a 

função do colegiado, enquanto órgão deliberativo e de busca do consenso, a partir do ponto de 

vista das teorias de democracia substantiva de Ronald Dworkin e Lenio Streck e procedimental 

de Jürgen Habermas e Conrado Hübner. A ideia deste capítulo são duas: (i) entender se por 

alguma teoria democrática é possível respaldar o protagonismo, não do STF, mas de seus 

ministros, individualmente, como representantes da Corte Suprema; (ii) identificar um modelo 

de democracia que melhor se adeque ao papel a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal 

como guarda da Constituição Federal brasileira. 

Com o capítulo três se pretende explicitar, a partir dos estudos desenvolvidos por Lewis 

A. Kornhauser e Lawrence G. Sager14, a diferença entre um órgão coletivo colegiado (ou apenas 

colegiado) e um órgão coletivo agregativo (ou apenas coletivo) em sua organização interna e 

no processo de tomada de decisões. Pretende-se neste capítulo responder a seguinte pergunta: 

como o respeito à essência do colegiado poderia contribuir para o fortalecimento do Supremo 

Tribunal Federal, enquanto instituição garantidora do Estado de Direito, para o fortalecimento 

de seu papel democrático como poder integrante do Estado brasileiro e para a concretização do 

ideal de decisões revestidas de estabilidade, coerência e integridade, conforme exige o art. 926, 

caput, do CPC? 

No capítulo quatro serão apresentados os conceitos básicos da teoria do agir 

comunicativo desenvolvido por Jürgen Habermas, como modelo a estruturar a ideia de efetivo 

colegiado como órgão judicial deliberativo fundado na busca do consenso para a apropriação 

                                            
14 KORNHAUSER, Lewis. A.; SAGER, Lawrence G. The one and the many: adjudication in collegial courts. 

California Law Review, v. 81, n. 1, p. 1-59, Jan. 1993. Disponível em: 

<https://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol81/iss1/1/>. Acesso em 02 abr. 2019. 

https://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol81/iss1/1/


20 

 

do saber. Crê-se que a ideia de racionalidade comunicativa, presente neste referencial teórico, 

pode agregar valores à concepção de decisão colegiada – mister da atividade jurisdicional das 

Cortes. 

Em seguida, estudar-se-á no capítulo cinco, a partir da perspectiva do ideal democrático 

na construção de uma decisão colegiada, os reflexos de sua ausência nas decisões com efeitos 

vinculantes, previstas no art. 927 do CPC, com especial foco nos julgamentos monocráticos 

autorizados pelo art. 932, incisos IV e V, levando em consideração a diferença que existe na 

doutrina do stare decisis desenvolvida nos países de regime jurídico da common law e o que 

vem sendo empregado no Brasil. 

No capítulo seis a atenção do trabalho se voltará ao Supremo Tribunal Federal, com o 

intuito de refletir sobre algumas possíveis causas da ausência do colegiado no STF, como: o 

crescente interesse da mídia no STF e a espetacularização da exposição dos votos15, a lógica do 

contraditório16 e a autorreferencialidade17 (um mal causado à colegialidade que decorre do 

modo como os juízes lidam com a independência funcional). 

Por fim, no capítulo 7, serão analisados alguns julgados polêmicos e controvertidos do 

Supremo Tribunal Federal, de modo a demonstrar os efeitos danosos que a ausência do 

colegiado acarreta para a própria instituição do STF, para o jurisdicionado e para a democracia 

brasileira. Aqui será testada a hipótese de que a falta de um efetivo colegiado nas Cortes custa 

um preço alto demais para a democracia, para a credibilidade institucional da mais alta corte 

brasileira e para a segurança jurídica, o qual exige urgente reflexão da sociedade jurídica para 

concluir se vale, ou não, a pena pagá-lo. 

 

  

                                            
15 “Em outras palavras, em razão da presença das câmeras na sala de audiência, uma lógica de espetáculo é imposta 

aos membros do STF o que provoca ações teatrais a fim de gerirem sua imagem face ao público. Assim, “juízes 

são promovidos a celebridades, quase onipresentes pela via tecnológica”. (KATO, Mariana Almeida. O Supremo 
Tribunal Federal face às câmeras. In: Rubén Miranda Gonçalves; Fábio da Silva Veiga e Maria Manuela 

Magalhães (Coord.). Derecho, gobernanza e innovación: dilemas jurídicos de la contemporaneidad en perspectiva 

transdisciplinar. Porto: Universidade Portucalense, 2017, pp. 68-74, citação p. 70. ISBN 978-972-9354-46-5. 

Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=693685>. Acesso em 27 de jan. 2020). 

16 A a autorreferencialidade, deve ser compreendida como o posicionamento do juiz no centro do sistema jurídico-

processual brasileiro, por uma compreensão equivocada da independência funcional do juiz, prevista no art. 95, 

incisos I, II e III da CF/88. 

17 Trata-se de uma estrutura gramatical que suprimi dos participantes da comunicação a possibilidade de chegarem 

a um acordo racional sobre uma questão, inviabilizando, consequentemente, o consenso. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=693685
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1. AS RAZÕES PARA O SURGIMENTO DOS RECURSOS E DO ÓRGÃO JUDICIAL 

COLEGIADO NO BRASIL 

 

A ideia de uma revisão de decisão judicial (recurso) por meio de um órgão colegiado é 

muito antiga, provavelmente anterior ao regime jurídico romano da cognitio extraordinaria, 

quando surgiram as figuras da appellatio e da supplicatio (209 d.C até 568 d.C)18. Leonardo 

Greco comenta que a origem dos recursos se perdeu nas épocas mais remotas, no antigo povo 

hebreu do Antigo Testamento, no Egito e na Grécia19. 

Em Israel, por exemplo, o rei Josafá, que viveu entre os anos de 873 a.C. a 849 a.C., 

estabeleceu juízes singulares por todo o país e, em Jerusalém, criou grupos de juízes para 

decidirem as “sentenças contestadas”20.  

Evidentemente, o presente ensaio não se propõe a realizar um estudo da história do 

processo recursal, mas cabe aqui uma reflexão sobre a razão de sua existência. Originariamente, 

em Roma, o recurso não teve como fim maior garantir justiça na decisão judicial. Consoante 

registra Leonardo Greco, o recurso era utilizado pelo Imperador, como instrumento de controle 

político e de afirmação da lei em todo o território ocupado por Roma21, sendo oportuno lembrar 

que, no início, o seu julgamento era feito pelo próprio Imperador romano, de forma 

monocrática22. Por outro lado, segundo o relato contido no segundo livro das Crônicas dos reis 

de Israel, a preocupação do rei israelita era promover justiça igual e imparcial para todo o povo. 

                                            
18 AZEVEDO, Luiz Carlos de; COSTA, Moacyr Lobo da. Estudos de história do processo: recursos. Osasco: 

FIEO, 1996. p. 29; ALVIM, Teresa Arruda. Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005. p. 26. 

19 GRECO, Leonardo. Princípios de Uma Teoria Geral dos Recursos. Revista Eletrônica de Direito Processual. 

Rio de Janeiro: REDP, vol. V, n. 4, 5-62, jan. / jun. 2010. Disponível em: <http://www. 

redp.com.br/arquivos/redp_5a_edicao.pdf>. Acesso em: 12 maio 2019. 

20 O relato se encontra no Segundo Livro das Crônicas dos reis de Israel, capítulo 19, versículos 4 ao 10, que diz: 

“4 Habitou, pois, Josafá em Jerusalém; tornou a passar pelo povo desde Berseba até à região montanhosa de Efraim 

e fez que ele tornasse ao SENHOR, Deus de seus pais. 5 Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, 

de cidade em cidade. 6 Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte 

do SENHOR, e, no julgardes, ele está convosco. 7 Agora, pois, seja o temor do SENHOR convosco; tomai cuidado 

e fazei-o, porque não há no SENHOR, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. 8 Também, 

depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas, e dos sacerdotes, e dos cabeças 

das famílias de Israel para julgarem da parte do SENHOR e decidirem as sentenças contestadas. 9 Deu-lhes ordem, 
dizendo: Assim, andai no temor do SENHOR, com fidelidade e inteireza de coração. 10 Toda vez que vier a vós 

outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades: entre sangue e sangue, lei e 

mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o SENHOR, para que não 

venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos; fazei assim e não vos tornareis culpados”. (SHEDD, Russel 

Philip, Bíblia. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. 2ª ed., rev. e atual. São Paulo: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 1997). 

21 Ibidem. 

22 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 20. ed. atual. São Paulo: Saraiva, vol. 

3, 2001, p. 81. 
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A partir deste breve histórico surgem as seguintes indagações: (i) qual a real função do 

recurso?; (ii) porque seu julgamento é proferido por um órgão plural de julgadores?; (iii) o 

julgamento de uma causa por vários juízes poderia ser definido como um julgamento 

colegiado?; (iv) qual a contribuição que o julgamento colegiado pode dar ao Direito? 

Estribado nos breves relatos históricos tratados acima, pode-se dizer que o recurso foi 

pensado para alcançar duas finalidades. A primeira é exercer certo controle ao primeiro julgador 

da causa, de modo a incutir-lhe o receio de que o processo não pode alcançar o fim que ele 

próprio deseja, ou seja, a autoridade para dar a última palavra sobre a quem pertence o direito 

não está adstrito a uma única pessoa, o juiz de primeiro grau23. A segunda é conferir à parte um 

segundo grau de jurisdição, a fim filtrar as injustiças que possam estar presentes na decisão 

recorrida, de modo a entregar aos jurisdicionados a prestação jurisdicional o mais 

substancialmente justa possível24. Aliás, a falibilidade humana, embora se trate de um 

fundamento não jurídico, é o principal argumento para a existência do recurso na clássica 

doutrina brasileira e na atual, conforme se extrai das lições de Plácido e Silva25, Oswaldo Pinto 

do Amaral26 e João Manuel de Carvalho Santos27. 

A respeito da colegialidade, sua existência como categoria jurídica no Brasil está 

atrelada à compreensão da necessidade de existência do recurso. Para a antiga doutrina 

processual, a correção de uma sentença injusta teria de ser feita por um órgão hierarquicamente 

superior e composto por uma pluralidade de julgadores, sendo esta a visão que se tinha, e ainda 

                                            
23 Neste sentido concordam Antonio Carlos, Ada Pellegrini e Cândido Rangel (CINTRA, Anotnio Carlos de 

Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teroria Geral do Processo. 28ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2012, p. 84). 

24 Concorda-se com Vicente Greco Filho, ao declarar que o direito à revisão da decisão judicial por outro órgão 

jurisdicional de instância superior (duplo grau de jurisdição colegiado) não se justifica só pelo fato de serem 

compostos por magistrados mais experientes, “pois se assim o fosse, as ações deveriam ser julgadas todas 

diretamente por eles, mas porque, em cada grau, o órgão jurisdicional vê o caso concreto de maneira própria: o 

primeiro, mais próximo ao fato, pode apreciar todos os seus pormenores, inclusive os fatores de difícil transcrição 

para o papel, por exemplo, a sinceridade de uma testemunha; o segundo grau, exatamente porque está mais distante 

dos fatos, pode ter uma visão mais adequada do contexto dos acontecimentos e de outros casos análogos, bem 

como aperfeiçoar, em termos gerais, a interpretação do direito. As legislações modernas que guardam afinidade 
cultural com a nossa, todas elas adotam o princípio da pluralidade de graus de jurisdição, procurando obter, como 

diz Moniz de Aragão, o máximo de acerto no mínimo de tempo”. (GRECO FILHO, Vicente. Direito processual 

civil brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 267). 

25 DE PLACIDO E SILVA, Oscar Joseph. Comentários ao Código de Processo Civil. Curitiba, PR: Guaíra, 1940, 

p. 541. 

26 AMARAL, Oswaldo Pinto do. Código de Processo Civil Brasileiro Comentado, Volume V: Arts. 808 a 1052. 

São Paulo, SP: Livraria Acadêmica/Saraiva & Cia Editores, 1941, p. 13-15. 

27 CARVALHO SANTOS, João Manuel de. Código de Processo Civil Interpretado, Volume IX. Rio de Janeiro, 

RJ: Freitas Bastos, 1941, p. 201. 
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se tem, para a caracterização de um Tribunal28. Isto é, para os antigos juristas do direito 

processual brasileiro, a pluralidade de julgadores, constituída por magistrados com mais idade 

e tempo de oficio, justificaria sua posição hierarquicamente superior ao juiz de primeira 

instância e as chances de maior justeza da decisão. 

O jurista Jorge Americano, outro autor de obras clássicas do direito processual 

brasileiro, acrescenta mais um fundamento para a pluralidade de juízes no tribunal, o caráter 

democrático na construção da decisão judicial29. Na visão deste autor, o fim democrático se 

consubstanciaria no prevalecimento do voto de uma maioria de juízes em detrimento da 

minoria. A questão aqui, que será mais aprofundada adiante, é saber se a colegialidade que 

garante uma construção democrática da decisão judicial é aquela definida por um placar de 

votos ou aquela construída a partir da busca de um consenso entre todos os julgadores. 

Pontes de Miranda chegou a conclusão semelhante ao afirmar que a colegialidade para 

a decisão dos recursos confere maior superioridade e certeza de justiça na entrega da prestação 

jurisdicional30.  

As obras de direito processual da atualidade não sofreram mudanças quanto à 

compreensão da função do sistema recursal como um mecanismo de correção da falibilidade 

humana31 e controle da atividade judicial do magistrado de instância inferior32. De igual modo, 

a doutrina atual, ao falar da relação do órgão colegiado com o sistema recursal, mantém a ideia 

                                            
28 Este era o entendimento, por exemplo, de Carvalho Santos. Para este autor, a pluralidade de membros no 

Tribunal, revisitando questão anteriormente apreciada por juiz singular, proporcionaria uma análise mais 

cuidadosa do caso. Consequentemente, haveria redução das chances de erros de julgamentos que implicassem em 
não reconhecimento direitos e garantias ou a violação dos mesmos. (CARVALHO SANTOS, João Manuel de. 

Código de Processo Civil Interpretado. Op. cit, p. 202). 

29 AMERICANO, Jorge. Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil, Volume IV. São Paulo, SP: Livraria 

Acadêmica/Saraiva & Cia Editores, 1943, p. 8. 

30 Assim se posiciona o jurista sobre o assunto: “A regra, para os recursos, é a colegialidade das decisões. Quer 

dizer: a pluralidade de julgadores, com o fim político de assegurar diversos exames no mesmo tempo, além do 

duplo ou múltiplo exame, no tempo, pelo juiz do primeiro grau e os demais juízes superiores. A ciência ensina-

nos, hoje, que a assembléia não nos veio da reflexão: foi a reflexão que veio da assembléia. Portanto, o homem é 

que é produto da assembléia. Essa prioridade do exame múltiplo ao mesmo tempo, em relação ao exame de um 

só, se transforma em superioridade sempre que desejamos maior certeza. A colegialidade para decisão dos recursos 

obedece a esse pendor íntimo do homem quando se deseja guiar pela ‘razão’.”. (PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 496-538. São Paulo: Forense, 1975, tomo 

VII, p. 11). 

31 GRINOVER et. al., op. cit., p. 83; ver também: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de 

Processo Civil: Lei nº 5.869 de 11 de janeiro de 1973, vol. V. 16ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2012, p. 229. 

32 GRINOVER et. al., op. cit., p. 84; ver também: SHIMURA, Sérgio. Reanálise do duplo grau de jurisdição 

obrigatório diante das garantias constitucionais. In FUX, Luiz; NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim. Processo e constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 604. 
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de que sua existência está fundada na assertiva de que a pluralidade de julgadores mais 

experientes teria melhores condições de encontrar a solução mais justa para um conflito33, e que 

um órgão plural, por si só, respaldaria uma posição hierárquica superior a legitimar eventual 

reforma da decisão do juízo monocrático34. 

 

1.1. DA ORDEM DO PROCESSO NO STF E DA FORMAÇÃO DO JULGAMENTO 

“COLEGIADO” 

 

A ideia exposta anteriormente, de que a existência de um tribunal constituído por juízes 

com mais idade e maior experiência na atividade judicante, é comprovada no modo como o 

Supremo Tribunal Federal se organiza para julgar os recursos e ações de sua competência 

originária. A Constituição Federal, em seu art. 101, caput, exige do órgão julgador supremo 

que seja composto por 11 juízes com idade não inferior a 35 anos, além do aprofundado 

conhecimento jurídico. 

A composição do STF por 11 juízes praticamente não sofreu alterações desde a sua 

criação pela Constituição Federal de 189135. De acordo com o seu atual regimento interno, arts. 

3º e 4º, a Suprema Corte é composta pelos seguintes órgãos: o Plenário, as Turmas (duas no 

total, com cinco ministros cada) e o Presidente. 

Como as Turmas do STF possuem a mesma competência, os feitos que não dizem 

respeito à competência do Plenário são distribuídos entre elas. Após a distribuição do processo 

para um dos órgãos, segue-se a distribuição ao relator, que terá a incumbência de, entre outras, 

ordenar e dirigir o processo, elaborar o voto condutor da solução do caso e passar o relatório ao 

revisor, decidir monocraticamente e executar suas decisões nos termos do Código de Processo 

Civil e do Regimento Interno36. 

                                            
33 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 3.  20. ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2001, p. 82; ver também: MOREIRA, op. cit., p. 237; e, GRECO, Leonardo. A falência do sistema de 

recursos. Revista Dialética de Direito Processual: São Paulo, n. 01, abr. 2003, p. 103. 

34 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual 

civil. 5ª ed. Saraiva: São Paulo, 2011, p. 155; ver também: NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil 

na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 44. 

35 O Supremo Tribunal Federal foi, originalmente, organizado com o Decreto nº 848, de 11/10/1890, editado pelo 

Governo Provisório da República. Em seguida foi instituído pela Constituição republicana de 1891 (arts. 55 e 56), 

havendo sido instalado em 28/2/1891, em substituição ao Supremo Tribunal de Justiça criado no Brasil Império. 

Sua composição no início era de 15 ministros e a partir do Decreto nº 19.656, de 1931, passou para 11 ministros. 

Número este que se manteve, praticamente inalterado, desde então. (MELLO FILHO, José Celso de. Notas sobre 

o Supremo Tribunal (Império e República). 3. ed. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2011, p. 9). 

36 Tais atribuições podem ser vistas no art. 932 e seguintes do CPC/2015 e art. 21, incisos I, II, X e §§ 1º e 2º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal de 2020. Para os fins do presente estudo, por meio do qual se 

investiga a ausência de colegialidade no STF, cabe destacar alguns poderes conferidos pelo Regimento Interno, os 
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Preparado o voto e tendo o revisor analisado o feito, os autos são apresentados ao 

Presidente, que designará dia para o julgamento (art. 934 do CPC).  

Na sessão de julgamento o relator fará a exposição do seu relatório e o presidente 

concederá a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, quando for o caso, ao 

membro do Ministério Público, para que sustentem suas razões pelo prazo improrrogável de 

quinze minutos (art. 937 do CPC). A sustentação oral seguirá sem interrupções. Os 

procuradores das partes falam e os membros ouvem. 

Terminada a sustentação oral, o relator anuncia o seu voto, começando pelas questões 

preliminares, as quais serão decididas antes do julgamento de mérito (art. 938 do CPC). Em 

seguida, passa-se para o julgamento da matéria principal, sobre a qual os juízes vencidos na 

questão preliminar deverão se pronunciar (art. 939 do CPC). Proferidos os votos, o presidente 

anunciará o resultado do julgamento, cabendo ao relator redigir o acórdão, se não estiver 

vencido, do contrário o relator para o acórdão será o juiz que proferiu o primeiro voto vencedor 

(art. 940 do CPC). 

A ordem dos tribunais descrita nos dispositivos legais acima citados reflete a escassez 

da oralidade na construção da decisão pelos órgãos “colegiados”, e aqui se coloca o termo 

colegiado entre aspas, pois uma das principais questões investigadas no presente estudo é o 

significado de órgão judicial colegiado e se no Brasil os tribunais julgam os processos como 

órgãos colegiados ou como órgão agregativo de juízes. 

Esta ausência de oralidade também foi identificada por Cristina Seta37, que diz ser um 

problema de procedimento de julgamento persistente desde os Tribunais de Relação do Brasil 

colônia, quando se praticava o sistema de votos por “tenções”, que se caracterizava pela tão só 

juntada aos autos dos votos elaborados pelos membros do Tribunal. Cristina Seta38 ainda 

constatou que, embora o voto por tenção tenha sido abolido pela Lei de 18 de setembro de 1828 

(que criou o Supremo Tribunal de Justiça), e o seu art. 13 tenha previsto a discussão pública do 

caso antes da votação, a prática de se preparar previamente os votos para lê-los na sessão de 

julgamento, ainda persistia e dura até hoje. O debate parece nunca ter sido essencial para a 

                                            
quais não se encontram na Lei 13.105/2015, que revogou o Código de Processo Civil de 1973: “Art. 21. (...) § 1º 

Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou 

contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência 

manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, 

acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”. 

37 SETA, Cristina Gomes Campos de. Consenso nas Decisões do Supremo Tribunal Federal: Um estudo empírico 

sobre a construção da verdade jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, pp. 117-120. 

38 Ibidem, pp. 121-122. 
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construção da decisão nos tribunais brasileiros. O resultado do julgamento não passa do 

somatório destes votos levados para a sessão de julgamento. 

Em busca de uma melhor compreensão acerca do fundamento para a existência de 

órgãos colegiados no ordenamento jurídico brasileiro, o estudo se propõe a fazer uma análise 

mais minuciosa dos sistemas judiciais que o influenciou, mais especificamente, o sistema da 

Itália, que exerceu grande influência no direito processual brasileiro, e o sistema norte-

americano, no qual o Imperador D. Pedro II se inspirou para organizar a corte que hoje se chama 

Supremo Tribunal Federal39. 

 

1.2. A INFLUÊNCIA DO DIREITO PROCESSUAL ITALIANO NO BRASIL, A 

IMPORTAÇÃO DO SISTEMA RECURSAL E A DISTINÇÃO DA COLEGIALIDADE 

ENTRE OS PAÍSES 

 

De acordo com interessante estudo realizado por Carlos Vitor Nascimento dos Santos, 

sobre a origem e os fundamentos da ideia de colegiado no Brasil, se identificou que sua 

construção como categoria jurídica, embora tenha decorrido de forte influência do direito 

processual italiano, com ele muito pouco se relaciona. Em comum está a ideia de um órgão 

plural de julgadores decorrer da criação do sistema recursal. No mais, há um desencontro sobre 

a razão de se pensar em órgão colegiado como consequência lógica da existência de um tribunal 

recursal. Na Itália, a razão do tribunal se caracterizar como órgão colegiado está, especialmente, 

na oralidade40. 

O autor Carlos Vitor Nascimento dos Santos, em seu trabalho, faz referência à clássica 

obra de João Monteiro41, que reconhece a importação do direito processual italiano no Brasil, 

porém questiona a ideia de que o sistema recursal e a colegialidade nos tribunais guardem uma 

relação entre si. Dito de outro modo, nos ensinos de João Monteiro já se observou que sistema 

                                            
39 DIREITO, Gustavo. O Supremo Tribunal Federal - uma breve análise da sua criação. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 255-282, jan. 2012. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8837>. Acesso em: 10 de jun 2019. 

40 Sobre a diferença entre o fundamento da colegialidade do tribunal no Brasil e da colegialidade do tribunal na 
Itália, o autor esclarece que: “Neste sentido, todos os elementos discutidos pelos autores italianos consultados 

apontam numa concordância com os autores brasileiros no que se refere à colegialidade ser decorrente do sistema 

de recursos. No entanto, a fundamentação atribuída à colegialidade pelos autores italianos é diversa, em nada se 

relacionando com o erro de julgamento, cometimento de injustiças, fim político etc., e sim com categoria 

fundamental ao sistema recursal italiano: a oralidade”. (SANTOS, Carlos Vitor Nascimentos dos. A colegialidade 

nos tribunais: quando uma ideologia vira dogma e o dogma um princípio. Revista Estudos Institucionais. Rio de 

Janeiro: UFRJ, Vol. 3, 1, 2017. Disponível em: <https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/100>. Acesso 

em 01 de maio 2019). 

41 Ibidem, p. 483. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8837
https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/100
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recursal e colegialidade, na Itália, não eram termos sinônimos, como a doutrina brasileira 

afirmava, e ainda afirma. Sendo mais claro, o tribunal pode ser um órgão de composição plural, 

mas não ser um órgão colegiado.  

A identificação feita por Nascimento dos Santos da divergência sobre a colegialidade 

na Itália e aquela entendida no Brasil partiu da investigação de obras deixadas por Guiseppe 

Chiovenda, Lodovico Mortara, Enrico Tullio Liebman e Enrico Redenti, clássicos do direito 

processual italiano citados pela doutrina brasileira. 

Alguns resultados da investigação feita por Nascimento dos Santos são bastante 

interessantes para o desenvolvimento do presente artigo. Um primeiro dado que se extraiu da 

colegialidade entendida pelo direito processual italiano é que não se trata de um princípio 

apenas, mas da forma como o órgão plural de juízes do Poder Judiciário se organiza para exercer 

as suas funções e competências42. 

E aqui cabe trazer a compreensão de Giuseppe Chiovenda sobre colegialidade, que a 

definiu como o órgão que personifica a atividade do judiciário, agindo, enquanto magistratura 

colegial, de maneira distinta dos membros que a compõem43. Desta lição, pode-se concluir que 

existe uma dissociação entre o órgão plural e os seus membros. Neste raciocínio, considerando 

a organização do Poder Judiciário dividido em diversos órgãos jurisdicionais e as competências 

distribuídas pela Constituição, o membro isolado do colegiado não estaria investido de 

competência jurisdicional, mas apenas o órgão colegiado44. De acordo com Chiovenda, 

portanto, deve existir uma separação entre o órgão colegiado e os seus membros, sendo 

oportuno esclarecer que, no direito processual italiano, o membro de um órgão colegiado não 

profere decisões, apenas o próprio órgão colegiado45. 

   Outra distinção, destacada por Santos, entre a colegialidade na Itália e a colegialidade 

no Brasil é a sua associação à oralidade, consoante já comentado alhures46. Para Chiovenda, a 

oralidade, que traz consigo uma relação com os poderes da identidade física do juiz e da 

concentração do processo, sofre adaptação pelo colegiado ao desconcentrar estes poderes e 

distribuí-los, igualmente, entre todos os seus membros, os quais, ao se reunirem, formam um 

                                            
42 Ibidem, p. 487. 

43 No original, a definição encontra-se assim redigida: “L’attività del singolo, o del collegio chiamato a 

personificare la magistratura, è attività della magistratura. In particolare il collegio è organo della magistratura 

collegiale: esso agisce come unità distinta dalle persone dei suoi componenti”. (CHIOVENDA, apud Santos. A 

colegialidade nos tribunais: quando uma ideologia vira dogma e o dogma um princípio. Op. cit., p. 487). 

44 Ibidem, p. 487. 

45 Ibidem. 

46 CHIOVENDA, 1923, apud SANTOS, 2017, p. 490. 
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só órgão, unificando os poderes da identidade física do juiz e da concentração do processo. 

Acessando a obra de Lodovico Mortara, de 1906, notou-se que a colegialidade era referida 

como a audiência ocorrida no tribunal, na qual se discutia as questões meritórias da lide. 

Mortara acrescenta que esta oralidade no tribunal se distingue da oralidade ocorrida no juiz de 

primeira instância pelo fato de, além de existir a comunicação das partes com os juízes, há a 

comunicação dos juízes entre si em busca do consenso47. Para Mortara, a oralidade também é 

necessária para destacar aos olhos do colegiado as questões de fato que não foram bem 

esclarecidas e, ainda, serve como equilíbrio de forças entre as partes e os membros do colegiado, 

reduzindo a influência que relator exerce sobre o órgão48. Liebman descreve a oralidade no 

colegiado como meio facilitador de resolução de causas complexas. A participação de diversos 

atores do processo e do colegiado tem como objetivo a discussão do caso49. 

Em suma, a colegialidade do direito processual italiano tem como fundamento a 

oralidade, que, segundo Santos, nos tribunais da Itália, se desdobra em dois elementos: a 

discussão e a deliberação50. 

A discussão ocorre no momento em que todos dialogam entre si. Os advogados das 

partes e membro do Ministério Público falam ao colegiado por meio da sustentação oral e, em 

seguida, podem discutir o mérito da causa diretamente entre si. Os membros do colegiado falam 

com as partes, pedindo esclarecimentos. Os membros do colegiado conversam entre si acerca 

de pontos conflituosos51. Neste momento, em que a discussão travada entre todos os 

participantes do processo servirá para a construção da decisão, a sessão fica aberta a todos 

quantos desejam acompanhar o que está sendo dito sobre a matéria. 

Aqui cabe um esclarecimento. Diferentemente do que o ocorre nos tribunais brasileiros, 

nesta etapa de diálogo das partes com os membros do colegiado e entre os membros do 

colegiado, não há prolação da decisão. Isso ocorrerá apenas na segunda etapa da sessão de 

                                            
47 MORTARA, Lodovico. Manuale della Procedura Civile, Volume 1. 5ª ed. Torino: Unione Tipografico-Editrice, 

1906, pp. 294-296. 

48 Ibidem, pp. 296-297. 

49 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di Diritto Processuale Civile, Volume II. Milano: Giuffrè, 1959, p. 219-

220. 

50 SANTOS, Carlos Vitor Nascimentos dos. A colegialidade nos tribunais: quando uma ideologia vira dogma e o 

dogma um princípio. Op. cit., p. 492. 

51 REDENTI, Enrico. Derecho Procesal Civil, Tomo I. Trad. Santiago Sentis Melendo e Marino Ayerra Redin. 

Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1957, p. 459. 
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julgamento, que ocorre a portas fechadas. É neste momento que, segundo Santos, ocorre a 

deliberação – o segundo elemento da oralidade52. 

No tribunal italiano, a etapa deliberativa do julgamento na Câmara do Conselho, apenas 

na presença do secretário, responsável por redigir tão só a parte dispositiva da decisão. 

Nascimento dos Santos chama esta fase de deliberação, pois é quando o órgão colegiado exerce 

a sua função jurisdicional de construir a decisão judicial por meio de debate entre seus 

membros, a partir dos documentos constantes dos autos e dos esclarecimentos orais feitos pelas 

partes na sessão de julgamento realizada a portas abertas53. Outro detalhe é que os votos dos 

membros não são expostos ao público, de modo a proteger os membros do colegiado da pressão 

imposta pela opinião pública54. De igual forma, não são tornadas públicas o modo como foi 

construída a decisão judicial; os votos vencidos e a maneira como se chegou ao consenso ou à 

maioria dos votos55. 

Durante a deliberação feita entre os membros do colegiado, a portas fechadas, há um 

procedimento para tomada dos votos que também distingue a colegialidade na Itália e a 

colegialidade do Brasil. Os juristas italianos Luigi Montesano e Giovanni Arieta56 explicam 

que, após a apreciação das questões preliminares, são votadas as soluções para o mérito da 

causa. O presidente do órgão é responsável por conduzir as perguntas no colegiado. A votação 

tem início com o juiz relator, segue-se com os demais juízes e, por fim, pelo presidente. Se para 

uma questão existir mais de uma solução, o presidente põe em voto as soluções. Vota-se, 

primeiro, entre duas soluções, elimina-se uma e põe-se a que permaneceu para votação com 

outra. Assim vai, de duas em duas, até que se chegue a um consenso. Ao fim, o Presidente 

elabora a redação da parte dispositiva e o relator redigirá a motivação da decisão, a menos que 

o Presidente avoque para si essa função ou pela maioria. 

                                            
52 SANTOS, Carlos Vitor Nascimentos dos. A colegialidade nos tribunais: quando uma ideologia vira dogma e o 

dogma um princípio. Op. cit., p. 494. 

53 Ibidem, p. 495. 

54 CHIOVENDA, 1923, pp. 403-404, apud, SANTOS, op. cit., 2017, p. 496. 

55 SANTOS, Carlos Vitor Nascimentos dos. A colegialidade nos tribunais: quando uma ideologia vira dogma e o 

dogma um princípio. Op. cit., p. 496. 

56 No original, o texto possui a seguinte redação: “La decisione è presa a maggioranza di voti, ma secondo um 

preciso ordine di votazioni: il primo a votare è il giudice istruttore, poi l’altro giudice e, per ultimo, il Presidente. 

(...) Se intorno ad una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, 

il Presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una e sucessivamente pone in votazione quella non 

esclusa e quella eventualmente restante e così via finchè le coluzioni siano ridorre a due attorno alle quali avviene 

la votazione definitiva”. (MONTESANO, Luigi; ARIETA, Giovanni. Diritto Processuale Civile 2: La Cognizione 

di Rito Ordinario. Torino: G. Giappichelli, 1994, p. 180-181). 
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Outro dado relevante é que, no tribunal italiano, os recursos não são distribuídos 

previamente a um relator. Ele é nomeado pelo Presidente do órgão colegiado com a função de 

elaborar para o colegiado as questões a serem debatidas e decididas, as quais serão apresentadas 

na sessão secreta de deliberação57. 

Percebe-se, por toda a elucidação acima exposta, que, embora se diga que o sistema 

recursal brasileiro tenha absorvido muito do direito processual italiano, não foram importadas 

muitas das características as quais justificam o modo como o tribunal italiano se organizava e 

construía a decisão judicial. Duas delas, em especial é a oralidade e a ideia de colegialidade. 

No Brasil, a Lei de 18 de setembro de 1828 regulamentou a criação da primeira corte: o 

Supremo Tribunal de Justiça, sobre o qual a Constituição de 1824 já fazia menção. A Lei tratou 

de organizar o funcionamento do colegiado e o modo como se construiria a decisão judicial, 

podendo-se citar algumas características: (i) o relator era definido desde a distribuição do 

recurso ou da ação de competência originária do tribunal (art. 11); (ii) o órgão era composto 

por três juízes (art. 12); (iii) as sessões de julgamento eram sempre públicas, como também 

públicas eram o debate entre os juízes do órgão e o pronunciamento dos votos, que somente 

seriam proferidos após deliberação dos seus membros – o que nunca ocorria, pois os votos já 

eram levados prontos (art. 13); (iv) não havia diálogo entre as partes e os membros do 

“colegiado”. 

Desde então, poucas mudanças ocorreram no modo como o tribunal brasileiro se 

organiza para construir a decisão judicial. Em verdade, a maior mudança vista foi o 

aprofundamento da descolegialização do tribunal na construção da decisão judicial que ocorreu, 

dentre outras maneiras, por meio de outorga de seus poderes ao relator, o que será visto em 

tópico próprio. 

No que diz respeito à distinção entre a construção da decisão pelo tribunal italiano e 

pelo tribunal brasileiro, pode-se dizer que, não obstante haver semelhanças no sistema de 

recursos, existe substancial diferença no modo como a decisão judicial é construída. A principal 

diferença está no diálogo, ou como dito por Santos58, na oralidade, o que é própria de um órgão 

verdadeiramente colegiado. 

E, para os fins do presente escrito, a questão a ser resolvida é se qualquer órgão plural 

de julgadores pode ser chamado de órgão colegiado, ou se há distinção resultante do modo 

                                            
57 SANTOS, Carlos Vitor Nascimentos dos. A colegialidade nos tribunais: quando uma ideologia vira dogma e o 

dogma um princípio. Op. cit., p. 497-498. 

58 Ibidem, p. 489. 



31 

 

como deliberam para construir a decisão judicial? A partir deste dado, quais os reflexos de uma 

decisão construída sob o pilar da oralidade e a decisão construída a partir da mera pluralidade 

de votos? Seria apenas uma questão de cultura jurídica ou teria interferência direta nos efeitos 

produzidos na sociedade onde foi proferida? 

Para responder tais questionamentos, faz-se necessário tratar com pouco mais de 

profundidade sobre o significado de colegialidade e sua contribuição para o papel democrático 

nas decisões proferidas pela Corte Constitucional, o que será feito em momento oportuno, a 

partir do estudo desenvolvido por Kornhauser e Sager, e do pensamento habermasiano sobre o 

agir comunicativo. Antes, porém, pensa-se ser apropriado entender o sistema jurídico da 

common law praticado nos Estados Unidos, com os olhos voltados ao modo como os membros 

da Supreme Court dialogam antes da entrega da decisão. Esta análise é importante por duas 

razões. Primeira, a ideia de controle jurisdicional dos atos dos demais poderes foi o que inspirou 

o imperador D. Pedro II59 a criar um Supremo Tribunal nos moldes da Corte Suprema dos 

Estados Unidos. A segunda razão é a tentativa de longa data de se implantar no Brasil o sistema 

de precedentes norte-americano, com o propósito de se conferir segurança jurídica nas relações 

sociais e previsibilidade das decisões judiciais. Mas será que tem funcionado? Existe mesmo 

semelhança do sistema de precedentes dos EUA com o foi implantado no Brasil? A hipótese 

apresentada no presente estudo é a de que o modo como se entende o colegiado é a chave para 

responder a estas perguntas. 

 

1.3. O SISTEMA JURÍDICO DA COMMON LAW PRATICADO NOS ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

 

Uma das principais características da doutrina do stare decisis, expressão latina que 

identifica o sistema de formação de precedentes nos países da common law, cuja tradução pode 

ser entendida como “respeito ao já decidido”, está na preocupação de se construir uma decisão 

estável, íntegra e coerente, a partir da deliberação do caso pelos membros do órgão judicial com 

os advogados e entre os próprios membros julgadores60. Outra característica dos tribunais nos 

                                            
59 A criação de uma Corte Suprema no Brasil teve início com o Imperador D. Pedro II. Todavia, antes disso, 

soliciou a Salvador Mendonça, em maio de 1889, um cuidadoso estudo sobre a Corte Suprema dos EUA, motivo 

pelo qual os constitucionalistas concluem que o Supremo Tribunal Federal foi inspirado na Suprema Corte dos 

EUA e na sua ideia de jurisdição constitucional (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 5ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1277). 

60 STRÄTZ, Murilo. Precedentes vinculantes à brasileira? Revista Teoria Jurídica Contemporânea. Rio de 

Janeiro: PPGD/UFRJ, v. 1, n. 2, julho-dezembro 2016, p. 272-305. Disponível em: 

<https://doi.org/10.21875/tjc.v1i2.8674>. Acesso em 10 de maio 2019. 

https://doi.org/10.21875/tjc.v1i2.8674
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Estados Unidos é a discrição dos seus membros no pronunciamento judicial (no sentido de que 

as sessões não estão abertas a todo o público)61. 

Embora não tenha relação com o presente estudo, e nem se tem a pretensão de levar a 

fundo o assunto, uma das principais distinções da ordem do processo na Corte Suprema dos 

EUA e no STF está na prerrogativa dada àquele tribunal de decidir a qual processo será entregue 

uma resolução62. Dito de outro modo, desde a aprovação pelo Congresso Nacional dos EUA da 

Certiorari Act de 1925, a Supreme Court tem o poder discricionário de escolher os casos que 

seriam reexaminados. No Supremo Tribunal Federal, esta discricionariedade não existe, 

estando obrigado a julgar todas as demandas que lhe são propostas, ainda que seja para declarar 

a inadmissibilidade. 

De certa forma, esta discricionariedade de escolher os processos que serão julgados atrai 

maior responsabilidade à Corte Suprema norte-americana de construir uma decisão íntegra e 

estável a regular a vida daquela sociedade, características próprias de uma decisão proferida 

por um órgão colegiado. 

Desde a nomeação de John Marshall como Chief Judice da Suprema Corte americana, 

em 1801, passou-se a adotar o modelo de um pronunciamento judicial que representasse a 

decisão da Corte63. Com isso a corte ganhou unidade e maior comprometimento com a 

fundamentação – ratio decidendi – que respaldava a decisão64, o que contribuiu para o 

fortalecimento daquela Corte, enquanto instituição protetora do direito e da democracia65. 

                                            
61 Ibidem. 

62 NASCIMENTO, Cristiano de Jesus Pereira do. Processo deliberativo da Suprema Corte dos Estados Unidos. 

Forum Administrativo. Belo Horizonte: FA, v. 16, n. 189, nov. 2016, p. 71-79. Disponível em: 
<https://dspace.almg.gov.br/retrieve/118291/Cristiano%20de%20Jesus%20Pereira%20Nascimento%20.pdf>. 

Acesso em: 20 de ago. 2019. 

63 ZOBELL, Karl M. Division opinion in the Supreme Court: A history of judicial desintegration. Cornell Law 

Quartely Review. Vol. 44, n. 186, 1959, p. 186-214, citação p. 193. Disponível em: 

<http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol44/iss2/2>. Acesso em: 18 de maio 2019. 

64 Ibidem. 

65 Este modelo é conhecido como per curiam, que é compreendido como a opinião única da corte apresentada à 

população. Os votos dissidentes, inicialmente, não eram divulgados, pois se diluíam no processo de construção 

deliberativa da decisão judicial. A partir de 1806, ao julgar o caso Simms & Wise vs Slacum, e o Justice Paterson 

ter apresentado voto dissidente, a Corte Suprema dos EUA voltou a divulgar o posicionamento daquele que 

dissentia da maioria. O modelo de construção da decisão, contudo, continua sendo o per curiam até hoje. Em 
contraposição ao modelo da per curiam está o modelo seriatim, que consiste na construção da decisão pela maioria 

dos votos, sem a preocupação de se formar um consenso, tal como é feito no Supremo Tribunal Federal. Há quem 

defenda o modelo seriatim, sob o fundamento de que o amplo acesso ao processo argumentativo e deliberativo da 

decisão proferida por um órgão colegiado, a partir dos votos vencedores dos votos vencidos, contribuiria para o 

melhor conhecimento da sua ratio decidendi. (BOTELHO, Cristiane Miranda; FIORINDO, Regivando. 

Deliberação nas cortes superiores. Julgamento per seriatim e per curiam. Importância da fixação da ratio 

decidendi. Delineamento de técnicas processuais de distinção – distinguishing. Exame de caso paradigmático 

julgado pela turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais. Revista de Processo: RePro, São 

Paulo, ano 41, vol. 258, ago. 2016. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_ 

https://dspace.almg.gov.br/retrieve/118291/Cristiano%20de%20Jesus%20Pereira%20Nascimento%20.pdf
http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol44/iss2/2
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_%20divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro%20_n.258.15.PDF
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Cristiano de Jesus Pereira do Nascimento, em seu ensaio – “Processo deliberativo da 

Suprema Corte dos Estados Unidos” –, é bastante elucidativo ao tratar da ordem do processo 

nos tribunais norte-americanos na atualidade, especialmente na Supreme Court. 

Na Corte Suprema dos EUA, como também nos tribunais em geral, não há prévia 

distribuição de recurso para um relator ou sorteio de uma Turma ou Câmara. Especificamente, 

nos tribunais federais dos EUA, os juízes é que são sorteados para compor um panel (painel), 

de 3 magistrados, o qual ficará responsável pela apreciação de determinado recurso. Portanto, 

a composição do órgão julgador, nos tribunais norte-americano, é sempre aleatória para cada 

caso. Já a Supreme Court é composta por nove justice, incluindo o Chief Judice, e uma vez 

aprovado que determinada causa deve ser julgada, todos participarão do processo de construção 

da decisão, apreciando, todos, o recurso e as contrarrazões. Após o contato de todos com o 

processo, marca-se uma data para a sessão pública de sustentações orais, que tem duração 

máxima de 1 hora e 30 minutos. Não haverá julgamento nesta sessão, que serve como processo 

de formação da convicção dos magistrados por meio oralidade. A sessão é pública, mas não se 

permite qualquer tipo de gravação, nem mesmo pela imprensa. O áudio e a transcrição são 

disponibilizados posteriormente, pela própria corte. Todos os nove juízes participam, 

ativamente, da sessão pública de sustentação oral, estabelecendo um verdadeiro diálogo com 

os representantes das partes: interrompem os advogados para solicitar esclarecimentos, fazem 

apontamentos sobre a fragilidade dos argumentos, sana contradições, enfim, fazem uma 

verdadeira sabatina de quem está com a palavra da tribuna. Bem diferente do que ocorre no 

Brasil, em que os advogados falam sem serem interrompidos, mas também, muitas vezes, sem 

serem ouvidos66. 

Após esta sessão, os juízes se reúnem em prazo não superior a uma semana, para 

deliberarem. A reunião ocorre em uma sala de conferência, sendo vedado o acesso de qualquer 

pessoa, mesmo sendo da equipe de apoio. Nesta reunião o chief justice colhe os votos de todos 

os juízes e, uma vez formada a maioria (cinco votos do total de nove), o juiz mais antigo tem a 

prerrogativa de ser o relator ou indicar quem será o relator responsável por expressar, por 

escrito, a posição da corte. Em geral, o juiz mais antigo é o chief justice, e se seu voto estiver 

na maioria será ele quem designará o relator. Esta escolha possui grande importância 

estratégica, pois a escolha do relator tem como fim assegurar que o voto mais incerto permaneça 

                                            
divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro _n.258.15.PDF>. Acesso 

em 10 de maio de 2019. 

66 NASCIMENTO, Cristiano de Jesus Pereira do. Op. cit., p. 38 e 42. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_%20divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro%20_n.258.15.PDF
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na maioria, em casos de votação apertada. O término desta reunião não significa o término do 

julgamento. A votação ocorrida na sala de conferência não é definitiva e, por isso, não põe fim 

ao processo deliberativo. Ao iniciar a composição do texto que exprimirá a opinião da corte, é 

comum que o relator circule memorandos entre os gabinetes dos juízes integrantes da maioria, 

de modo a se obter o maior consenso possível, não apenas quanto ao resultado, mas também 

quanto à fundamentação. O esforço empregado pelo relator não se limita a garantir que ninguém 

da maioria mude seu posicionamento. Ele também trabalha para que não haja voto que, embora 

concorra com o resultado, adote fundamento diferente da consentida pela maioria (concurrence 

opinion). Ao final é divulgado o acórdão completo, com o posicionamento da corte e os 

eventuais votos concorrentes e divergentes67. 

Nota-se que, diversamente do que ocorre no Brasil, a construção da decisão judicial pela 

corte americana é uma empreitada coletiva colegiada, cujo resultado final traduz-se como um 

esforço conjunto e colaborativo na busca do consenso, o que prestigia uma responsabilidade 

institucional, garantindo-lhe o fortalecimento da legitimidade de suas decisões. 

 

1.4. ALGUMAS CONCLUSÕES SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE A DELIBERAÇÃO NA 

CORTE SUPREMA BRASILEIRA E NAS CORTES DOS ESTADOS UNIDOS E DA 

ITÁLIA 

 

À luz do processo de construção da decisão judicial pelos tribunais italiano e pelos 

tribunais dos EUA, tendo como referência a Supreme Court, são notórias algumas distinções. 

A primeira é que, enquanto no Brasil a decisão do relator, e muitas vezes também do 

revisor, já chega pronta para a sessão de julgamento, nos tribunais da Itália e dos EUA o 

processo da construção decisória só tem início após os membros do órgão judicial dialogarem 

com as partes do processo e, depois, dialogarem entre si. A escolha do relator só é feita após 

todos os membros do órgão debaterem e se pronunciarem. 

E aqui cabe trazer interessante comentário feito por Araken de Assis, não só como 

jurista, mas também como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul. Hoje, com a informatização dos tribunais, o voto do relator fica disponível em rede a todos 

os demais membros do órgão, que após análise, podem, na própria rede interna de 

computadores, manifestar sua concordância ou divergência68. Isso implica em prejuízo direto 

                                            
67 Ibidem. 

68 ASSIS, Araken de. Formação do julgamento colegiado nos tribunais. São Paulo: Revista dos Advogados, Ano 

XXVI, nº 88, pp. 13-19, novembro de 2006, citação p. 14. 
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ao contraditório, pois sobra pouca margem para as partes influírem na decisão a ser divulgada 

pelo relator na sessão de julgamento, sendo oportuno lembrar que, no Brasil, o resultado do 

julgamento ocorre na própria sessão. Nos EUA e na Itália, como visto alhures, a decisão final 

somente é proferida depois de ouvirem as partes e com elas debaterem, e depois de deliberarem 

sobre o caso, em reunião a portas fechadas. 

Distinção igualmente relevante dos tribunais da Itália e dos EUA é a intensa troca de 

informações entre os membros julgadores e as partes sobre o caso concreto. Há um diálogo 

entre todos os atores do processo, indicando abertura dos membros do órgão judicial para serem 

convencidos pelas partes acerca de sua tese. Em geral, a frieza do monólogo da sustentação 

oral, tal como é organizada no Brasil, não produz o mesmo encucamento dos pontos mais 

relevantes do processo que, potencialmente, ocorre nos tribunais italiano e norte-americanos. 

Em muitas ocasiões a sustentação oral não atinge o seu objetivo, porque não é possível saber a 

priori o verdadeiro ponto controvertido que paira na mente dos magistrados que compõe o 

órgão julgador. Em outras palavras, como, no Brasil, a sustentação oral é realizada antes de se 

ter ciência dos votos apresentados pelo relator, revisor e vogal, e como não existe troca ativa de 

informações entre os advogados das partes e os membros do órgão julgador, é bastante comum 

o defensor das partes enfatizarem, da tribuna, um fundamento que para os membros da corte 

não tem tanta relevância quanto aquele outro que será apresentado após a sustentação oral. E 

como as partes não podem mais se manifestar, são forçadas a desperdiçar a última oportunidade 

de apresentar, oralmente, os seus argumentos. Talvez um diálogo honesto e isento fosse mais 

proveitoso para se chegar a uma solução mais acertada, especialmente, do ponto de vista da 

legitimação democrática do ato decisório do Poder Judiciário.  

Outra característica presente no modelo de julgamento dos tribunais brasileiro, que põe 

em dúvida a existência de colegialidade em seus órgãos, está na forma como os votos são 

pronunciados e colhidos. No Brasil, o pronunciamento do órgão “colegiado” ocorre através de 

contagem dos votos proferidos individualmente. Não se leva em conta a divergência das razões 

que embasam a decisão. O que vale é a parte final do voto, se acompanha, ou não, o provimento 

ou desprovimento do recurso anunciado pelo relator. 

Em voto proferido pelo, então, ministro Cezar Peluso, na Medida Cautelar em 

Reclamação nº 9.428 do Distrito Federal, este assunto foi tratado e reconhecido como sendo 

um “modelo deliberativo historicamente consolidado” no Supremo Tribunal Federal69. Dito de 

                                            
69 Segue o trecho do citado voto: “De todo modo, não me escuso, na oportunidade, de enfatizar a parcimônia, senão 

o rigor e precisão, com que deve acolhida, entre nós, a teoria da chamada transcendência dos motivos 

determinantes, à vista do singular modelo deliberativo historicamente consolidado neste Supremo Tribunal 
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outro modo, o que foi dito pelo ministro Cezar Peluso é que vale para a resolução do conflito a 

concordância, ou não, dos ministros sobre a parte dispositiva da sentença, não sendo raro casos 

de unanimidade com divergências entre os fundamentos dos votos. Nestes casos específicos, 

entretanto, o Ministro Cezar Peluzo foi cuidadoso em dizer que não podem refletir o real 

posiciomento da Suprema Corte, para fins de fixação de uma tese em decisões de controle de 

constitucionalidade. 

Já nos EUA e na Itália existe uma maior preocupação com a formação de um consenso 

nos fundamentos da decisão, de modo que, ao ser pronunciada, o jurisdicionado: (i) tenha 

condições de visualizar o processo racional da construção da decisão judicial, que não estará 

pulverizado em diversos votos ou, então, concentrado apenas no posicionamento do relator 

(tendo em vista não ser incomum que, depois do voto do relator, os demais se manifestem, 

dizendo apenas: “acompanho o relator”); (ii) adquira maior confiança na instituição STF. 

Existem ainda outras distinções importantes, como a preocupação dos tribunais da Itália 

e dos EUA em não se exporem a pressões públicas e nem se permitirem ser influenciados pela 

mídia. 

Enfim, diante da análise feita a partir do direito processual italiano – que exerceu forte 

influencia no direito processual brasileiro – e da formação do julgamento colegiado nos EUA 

– de quem se busca proximidade com o sistema de precedentes –, pode-se dizer que, embora 

seja comum, entre os países, o emprego de um órgão plural de juízes no reexame de uma decisão 

recorrida ou no julgamento de matérias nacionalmente relevantes, não o é no fundamento de 

sua existência. 

Na Itália e nos Estados Unidos a formação coletiva de juízes para compor um órgão de 

revisão de decisões judiciais encontraram no colegiado um meio de garantir maior acerto na 

prestação jurisdicional pela oralidade (aqui etendido como amplo diálogo entre todos os atores 

do processo). Já no Brasil, o que se percebe é uma aposta no número de juízes, por si só, que 

compõe o órgão revisor para se alcançar uma prestação jurisdicional mais segura. Como se, 

independentemente do amplo diálogo e colaboração, o tribunal pudesse, na soma dos 

                                            
Federal. É que aqui, diferentemente do que sucede em sistemas constitucionais estrangeiros, não há, de regra, tácita 

e necessária concordância entre os argumentos adotados pelos Ministros, que, em essência, quando acordes, 

assentimos aos termos do capítulo decisório ou parte dispositiva da sentença, já nem sempre sobre os fundamentos 

que lhe subjazem. 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 caracterização de paradigmas de controle, a verdadeira opinion of the Court”. 

(STF - Rcl 9428 / DF - DISTRITO FEDERAL, Ministro Relator CEZAR PELUSO – Tribunal Pleno, DJe. 

25.06.2010). 
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posicionamentos individuais de seus membros, obter uma decisão judicial mais estável, íntegra 

e coerente (conforme exige o art. 926 do CPC/2015). 
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2. EXISTE ALGUMA TEORIA DEMOCRÁTICA QUE LEGITIME UM MODELO 

NÃO DELIBERATIVO DE TOMADA DE DECISÕES PELAS CORTES? 

 

Não há dúvidas de que o papel de uma Corte Constitucional no Estado Democrático de 

Direito guarda relação com a visão que as teorias procedimentalistas e substancialistas tem da 

jurisdição constitucional. 

Muito embora os modelos procedimentalistas sejam distintos entre si, assim como o são 

os modelos substancialistas, o que os define e os tornam antagônicos é que, no primeiro, a 

relação Constituição-democracia é pensada enfaticamente como proteção ao processo 

deliberativo e preservação dos canais de formação da vontade majoritária sobre a 

implementação dos direitos previstos na Constituição, não sendo legítimo, nem democrático, 

que o Poder Judiciário – cujos membros não são eleitos – diga que direitos deve permanecer ou 

serem extirpados da sociedade. No segundo (modelo substancialista), pensa-se a jurisdição 

constitucional como um reforço à democracia, pois tem a função de guardar e consolidar os 

direitos emanados da Constituição, especialmente, com o fim de proteger os direitos das 

minorias quando sufocados pela vontade da maioria, admitindo-se ampla judicialização dos 

conflitos da vida, inclusive da política70. 

Seja qual for o modelo de teoria constitucional mais adequado a ser empregado em um 

Estado (se procedimental ou material), no Brasil a guarda da Constituição foi destinada ao 

Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o seu artigo 102. Mas ainda assim, quais são os 

limites de sua atuação, considerando o aumento exponencial de conflitos de diversas ordens e 

níveis de complexidade? 

Reformulando a pergunta para adequá-la ao tema deste trabalho, quais são os limites de 

atuação de cada ministro do Supremo Tribunal Federal, diante de controvérsias morais que 

impactam a sociedade?  Como cada ministro pode exercer sua função de maneira a contribuir 

para que o STF cumpra o seu papel da forma mais legítima possível, do ponto de vista 

democrático? Seria suficiente dizer que decisões das Cortes, tomadas apenas como somatório 

                                            
70 O jusfilósofo Lenio Streck faz a seguinte distinção acerca das teses procedimentalistas e substancialistas no 

papel da Constituição, sua força normativa e o seu grau de dirigismo: “Parece não haver dúvidas de que esse debate 

é de fundamental importância para a definição do papel a ser exercido pela jurisdição constitucional. A toda 

evidência, as teses materiais colocam ênfase na regra contramajoritária (freios às vontades de maiorias eventuais). 

O que, para os substancialistas, reforça a relação Constituição-democracia; para os procedimentalistas, entretanto, 

isso enfraquece a democracia, pela falta de legitimidade da justiça constitucional (STRECK, Lenio Luiz. Verdade 

e Consenso: Constituiçao Hermenêutica e Teorias Discursivas. 5ª ed., rev., mod. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, 

p. 91). 
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de “sins” e “nãos”, com reduzida deliberação e sem consenso com a ratio decidendi que guiará 

a resolução do caso, se legitimaria democraticamente por estar fundamentada pelo relator? 

Para os fins que se propõe o presente trabalho, não é tão relevante discutir se o ativismo 

judicial é bom ou ruim, se respeita a Constituição brasileira ou não. Interessa saber se o 

protagonismo individual dos ministros do STF respeita o papel democrático da instituição71; se 

o procedimento de decisão por somatório de votos – em que o consenso é prescindível e os 

fundamentos da decisão final são inúmeros (porque cada ministro adota o seu) – confere 

legitimidade democrática ao agir da Corte. 

Estes questionamentos são relevantes e atuais, porque o maior problema que se tem visto 

não é só o ativismo do STF, enquanto instituição, mas de seus ministros isoladamente. E, neste 

cenário de um misto de judicialização da vida, inércia legislativa72 e ativismo judicial dos 

membros da corte, qual o modelo de democracia pensado pelas teorias do direito que melhor 

contribui para a legitimação democrática da Corte Constitucional na tarefa de proteger direitos 

fundamentais? 

Como exemplo de ativismo generalizado do STF e de seus ministros, cita-se o caso do 

julgamento que declarou inconstitucional a criminalização do aborto praticado no primeiro 

trimestre da gestação (HC 124.306); a declaração de inconstitucionalidade da lei que 

regulamentou o movimento cultural da vaquejada praticada no Ceará (ADI 4.983) – sendo que 

pouco tempo depois o Congresso Nacional aprovou emenda constitucional, excepcionando o 

uso de animais em movimentos culturais; a criminalização da homofobia, equiparando-a ao 

                                            
71 O ministro Luís Roberto Barroso, por exemplo, avocou a “vanguarda iluminista” na impulsão da história política 
do país e conquistas de direitos pelos seus cidadãos, nos casos de omissão do Legislativo, asseverando o seguinte: 

“Para além do papel puramente representativo, supremas cortes desempenham, ocasionalmente, o papel de 

vanguarda iluminista, encarregada de empurrar a história quando ela emperra. Trata-se de uma competência 

perigosa, a ser exercida com grande parcimônia, pelo risco democrático que ela representa e para que as cortes 

constitucionais não se transformem em instâncias hegemônicas. Mas, às vezes, trata-se de papel imprescindível. 

Nos Estados Unidos, foi por impulso da Suprema Corte que se declarou a ilegitimidade da segregação racial nas 

escolas públicas, no julgamento de Brown v. Board of Education. Na África do Sul, coube ao Tribunal 

Constitucional abolir a pena de morte. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal deu a última palavra sobre 

a validade da criminalização da negação do holocausto. A Suprema Corte de Israel reafirmou a absoluta proibição 

da tortura, mesmo na hipótese de interrogatório de suspeitos de terrorismo, em um ambiente social conflagrado, 

que se tornara leniente com tal prática”. (BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal 
e o governo da maioria. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, Número Especial, 2015, p. 23-50). 

72 Segundo Barroso, o ativismo judicial toma lugar quando o legislativo se retrai na função de legislar e deixa de 

atender demandas socais prementes. O seguinte trecho de artigo por ele publicado demonstra com clareza o seu 

pensamento: “Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a 

Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder 

Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas 

sociais sejam atendidas de maneira efetiva”. (BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e 

Legitimidade Democrática. [Syn]Thesis, Rio de Janeiro, vol.5, nº 1, 2012, p.23-32. Disponível em: 

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433>. Acesso em 01 de fev. 2020). 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433
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crime de racismo (ADO 26 e MI 4733), sem qualquer previsão legal; a descriminalização do 

porte de drogas para uso pessoal, cujo julgamento foi adiado sem data marcada (RE 635.659); 

o julgamento das ADI’s 4.916, 4.917. 4.918, 4.920 5.038, suspenso desde 2012 por decisão 

monocrática, por meio dos quais Estados-membros pedem a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei que dividiu os royalties do petróleo entre entes federativos 

produtores e não-produtores, etc. 

Aqui cabe um aparte. Ainda que se adotasse a linha jusfilosófica segundo a qual o 

controle jurisdicional dos atos políticos, para fins de defesa dos direitos da minoria, tem o 

respaldo da democracia, não seria suficiente dizer que a legitimidade democrática neste atuar 

da Corte Constitucional se esgotaria na motivação de suas decisões ou na garantia do 

contraditório73. Há ainda um outro elemento essencial, posterior à garantia do exercício do 

contraditório e anterior à motivação da decisão, que contribui, talvez de forma mais contundente 

do ponto de vista institucional, para tal desiderato: o efetivo emprego do colegiado. 

Alterar a visão de alguns ministros do STF de que o ativismo judicial não é bom para a 

democracia, parece não ser algo simples. Ao menos a assunção de um modelo de efetivo 

colegiado, como espaço deliberativo em busca de consenso, reforça o caráter democrático na 

construção da decisão da Corte, retira do centro das atenções os egos de cada ministro, confere 

credibilidade à instituição do STF e garante uma maior proximidade de suas decisões ao ideal 

de estabilidade, coerência e integridade previsto no art. 926 do CPC. Esta é a hipótese que se 

apresenta neste estudo como vantagens para o emprego do efetivo colegiado. 

Neste capítulo serão analisados modelos de democracia presentes nas teorias de direito 

substancialista e procedimentalista, com dois propósitos. Primeiro, investigar o papel a ser 

desempenhado pelo STF na sua relação com o legislativo e com o povo. Segundo, analisar se é 

defensável, em uma democracia que um Tribunal Constitucional julgue casos sensíveis para a 

                                            
73 Para Cappelletti, a exigência de os tribunais exporem de forma escrita, fundamentada, com respeito ao 

contraditório e aberta ao público as decisões que proferem, os tornam mais democráticos do que ocorre com os 

legisladores na tarefa legiferante, permitindo que uma minoria sem prestígio e acesso aos “poderes políticos” 

manifestem, em um processo judicial, suas pretensões e defendam seus interesses como iguais, fato que, segundo 

afirma Cappelletti, lhes confere uma sensação de participação – sentimento próprio de uma democracia – mais 
palpável que nos processos da atividade pública (CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Tradução Carlos 

Alberto Alvaro de Oiveira. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993, reimpressão 1999, pp. 92-106). 

Herme Zaneti assevera que a democracia ganha expressão no processo a partir do princípio do contraditório 

(ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo Constitucional: O Modelo Constitucional do Processo Civil Brasileiro. Rio 

de Janeiro: Lumen Júris, 2007, p. 184). Ainda sobre a motivação da decisão judicial como instrumento inerente ao 

Estado Democrático de Direito, é dito que seu objetivo é evitar arbitrariedades e promover controle e revisão pela 

sociedade (SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de 

respostas no processo civil. RT, 2015, p. 183; conferir também: LUCCA, Rodrigo Ramina de. O dever de 

motivação das decisões judiciais. JusPODIVM, 2015, p. 123). 
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sociedade, por meio da coleta de votos individuais de seus membros, ou seja, sem um 

compromisso real de construírem uma solução deliberada e o mais consensual possível. 

As teorias substancialistas a serem estudadas são a construtivista de Ronald Dworkin e 

a crítica hermenêutica do direito de Lenio Streck. Do lado procedimentalista, a teoria discursiva 

de Jürgen Habermas e a teoria do diálogo de Conrado Mendes. Não se pretende, em vista do 

tema proposto para o presente ensaio, maiores aprofundamentos a respeito da tese desenvolvida 

por cada um destes autores, mesmo porque, dada à complexidade e sofisticação de suas teorias, 

o presente trabalho não as comportaria. Serão apresentados apenas conceitos e ideias chaves de 

suas teorias, de modo a atender aos dois objetivos propostos para este capítulo. 

O critério para a escolha destes quatro autores foi um só, suas teorias buscam valorizar 

decisões políticas ou judiciais legítimas do ponto de vista democrático, e isso implica, 

fundamentalmente, repelir o solipsismo da autoridade julgadora. 

 

2.1. O PAPEL DEMOCRÁTICO DAS CORTES CONSTITUCIONAIS NA VISÃO DE 

RONALD DWORKIN E DE LENIO STRECK 

 

Em tempos de polarização e profundas divisões morais, em que os desacordos parecem 

insuperáveis, Dworkin reconhece a democracia como a única forma legítima de governo, 

entretanto propõe uma nova maneira de ser compreendida. 

Para o jusfilósofo americano, um país democrático é aquele cujas instituições não 

somente se sujeitam às leis, como também aos princípios de decência e justiça (assim resumidos 

por Dworkin) – os quais podem ser captados por meio da “leitura moral” da constituição 

política74. 

Na visão de Dworkin, como a moralidade política está no âmago do direito 

constitucional – permeia e orienta a vida em sociedade – e considerando que a compreensão do 

seu conteúdo é, na sua essência, incerta e controvertida, exige-se a legitimação de uma 

autoridade suprema para dar a interpretação final sobre o seu significado nos inúmeros conflitos 

que se instauram. Para Dworkin, tomando seu país de origem como referência, o arranjo 

institucional das cortes, em última instância da Suprema Corte, lhes confere uma melhor 

condição de realizar esta leitura moral e, consequentemente, de rever decisões do legislativo ou 

do executivo, quando o direito individual de uma minoria estiver sob violência75. 

                                            
74 DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. Tradução de 

Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 2. 

75 Ibidem, pp. 2-3. 
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Calcado nesta premissa, afirma que, em casos difíceis, decisões que contrariem a 

moralidade política da maioria não se afiguram, por si só, antidemocráticas. Pelo contrário, a 

democracia seria preservada por estas decisões, por assegurar que cada membro desta 

comunidade política seja tratado com igual consideração e respeito76. 

Dworkin não defende que democracia só existe na sociedade que confere à corte, em 

último grau, a leitura moral da constituição. Reconhece existir sociedades com outros desenhos 

institucionais que confere a órgãos de outro poder, que não o judiciário, a competência para 

interpretar a moralidade da constituição em casos difíceis77. Assevera, entretanto, que nem por 

isso um país é mais democrático que outro. E conclui: “A democracia não faz questão de que 

os juízes tenham última palavra, mas também não faz questão de que não a tenham”78. 

No enfrentamento da questão se a revisão judicial – ou a leitura moral da Constituição 

pelo judiciário –, é compatível com a democracia, Dworkin, embora defensor da teoria 

substancialista, se revela bastante sincero em sua resposta: depende! 

Ele acredita que os tribunais estão mais bem preparados para alcançar uma resposta 

adequada à constituição nos casos difíceis. Por isso, defende o arranjo institucional praticado 

nos EUA, que confere à Suprema Corte a última interpretação de uma moralidade política em 

conflito. Todavia, sabe que juízes não são Hércules e podem falhar, e neste sentido, se não 

forem capazes de entregar as respostas certas, terão, então, falhado com a democracia, visto que 

decisões que entregam respostas erradas são decisões antidemocráticas. Ainda assim considera 

que estes erros não são piores que os erros cometidos pelo legislativo. Ambas as instituições 

possuem legitimidade para decidir sobre a moralidade política. Ambas são formadas por 

pessoas. Portanto, as chances são simétricas de ambas as instituições errarem. Nas palavras de 

Dworkin: 

 

Se a decisão da Corte é correta, a decisão não é antidemocrática, mas, 

ao contrário, aperfeiçoa a democracia. (...). Nenhum custo moral foi 

pago, por que ninguém, individualmente ou coletivamente, fica pior em 

qualquer das dimensões... Se a Corte não tivesse intervindo, todos 

ficariam em pior situação, consideradas todas as dimensões da 

democracia. É claro, se assumimos que a decisão da Corte foi errada, 

                                            
76 Trecho da obra “A virtude soberana” de Dworkin (2016, p. 1), citada por: VERBICARO, Loiane Prado e FADEI, 

Anna Laura Maneschy. O modelo de democracia à luz da teoria de Ronald Dworkin. Vol. 03, n°. 52, Curitiba, 

2018. pp. 248-274. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/329947701_O_MODELO_DE_DEMOCRACIA_A_LUZ_DA_TEO

RIA_DE_RONALD_DWORKIN>. Acesso em 20 de jan. 2020, citação p. 261. 

77 DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. Op. cit., p. 10. 

78 Ibidem. 

https://www.researchgate.net/publication/329947701_O_MODELO_DE_DEMOCRACIA_A_LUZ_DA_TEORIA_DE_RONALD_DWORKIN
https://www.researchgate.net/publication/329947701_O_MODELO_DE_DEMOCRACIA_A_LUZ_DA_TEORIA_DE_RONALD_DWORKIN
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então nada disso é verdade. Certamente prejudica-se a democracia 

quando a Corte produz uma decisão errada sobre o que as condições 

democráticas exigem – mas não mais quando uma legislatura 

majoritária toma a decisão errada. A possibilidade do erro é simétrica79. 

(grifo do original). 

 

Como o legislativo tem as mesmas chances de falhar que o judiciário, Dworkin vê neste 

último maior isenção e neutralidade na tomada de decisão80, além de considerar como sendo o 

local onde o direito impera81. Por isso defende o controle de constitucionalidade pela Supreme 

Court. 

A ideia de “resposta certa” apregoada por Dworkin pressupõe, com o perdão da 

obviedade, a inexistência de outra alternativa para a entrega do melhor resultado em um caso 

difícil. Para se chegar a esta “reposta certa”, Dworkin constrói uma distinção entre argumentos 

de policy (política) e argumentos de princípios, e assegura que apenas a partir do esforço 

argumentativo pautado em princípios que se encontra a única resposta adequada ao caso82. 

Argumentos de política são destinados a proteger direitos de uma comunidade, segundo 

interesses políticos83. É o tipo de argumento formulado por representantes eleitos para justificar 

uma decisão que atenda uma maioria. Eventualmente, segundo Dworkin, decisões políticas 

podem criar direitos em favor de um pequeno grupo desprotegido, como isenção de impostos 

aos cegos, mas não porque, necessariamente, foi movido pela compreensão de um princípio 

moral84. Nada obstante, uma decisão legislativa pode ser tomada sob argumento de política ou 

                                            
79 Dworkin trata da concepção constitucional da democracia, para explicar que uma decisão é legítima, 
democraticamente, se fundada em princípio. Não é democrática porque foi proferida por autoridades eleitas, mas 

porque respeita o direito de todo o cidadão de igual consideração e respeito (só compreendido com argumentos de 

princípios, e não políticos). Significa dizer que o acerto democrático é condicional. Uma instituição cumpre o seu 

papel democrático quando entrega respostas certas. (DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: a leitura moral 

da Constituição norte-americana. Op. cit., pp. 49-50). 

80 “A melhor estrutura institucional é aquela que produz as melhores respostas para a pergunta (de caráter 

essencialmente moral) de quais são efetivamente as condições democráticas e que melhor garante uma obediência 

estável a essas condições. É necessário levar em conta um sem-número de considerações práticas, e muitas delas 

podem favorecer fortemente a idéia de que a própria legislatura eleita decida quais são os limites morais do seu 

poder. Porém, outras considerações podem favorecer a conclusão oposta; entre elas, podemos mencionar o fato de 

que os legisladores são vulneráveis a pressões políticas dos mais variados tipos, tanto pelo lado financeiro quanto 
pelo lado político propriamente dito, de tal modo que o poder legislativo não é o veículo mais seguro para a 

proteção dos direitos de grupos pouco populares”. (DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: a leitura moral 

da Constituição norte-americana. Op. cit., pp. 52-53). 

81 “Os tribunais são as capitais do império do direito, e os juízes são seus príncipes (...)”. (DWORKIN, Ronald. O 

Império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 486). 

82 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2002, p. 129. 

83 Ibidem, pp. 129 e 141. 

84 Ibidem, p. 130. 
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de princípio. Mas, em geral, o legislador, ao se deparar com questões fundamentais de 

moralidade, não precisa demonstrar que seu voto se reveste de integridade e coerência, a 

legitimidade do seu voto está na autoridade do seu cargo (um representante eleito do povo)85. 

Contudo, a decisão judicial só pode ser fundada em argumento de princípios86, pois é a partir 

da identificação e correta aplicação dos princípios, os quais regem determinada relação 

conflituosa, que o direito ganha integridade e, consequentemente, ainda que a decisão contrarie 

um ato legislativo, não implicaria em prejuízo à democracia87. 

Por sua vez, argumentos de princípios justificam uma decisão política (entenda-se 

moralidade política), não por interesses inerentes ao mundo político, mas porque identifica uma 

questão moral a ser corrigida e, a partir disso, protege o direito de um indivíduo ou de um grupo 

frente a uma postulação majoritária que se revela violenta. O princípio, diferente da política, 

prioriza a prevalência da igualdade de consideração e respeito88 em detrimento de interesses de 

uma maioria. 

Para Dworkin, os argumentos de política e de princípios definem as funções e 

responsabilidades políticas do legislador e do juiz. Quando uma decisão legislativa tomada por 

argumento de política põe em risco o direito de uma minoria, a regra legislativa deve sucumbir 

aos princípios morais negligenciados quando da sua promulgação89. E, na sua visão, nestes 

casos, cabe ao juiz buscar nas fontes principiológicas o argumento que evidencie a única 

resposta certa para a solução do conflito, aquela que resista a todo tipo de contra-argumento. 

Vale lembrar que, para Dworkin, não é possível separar o direito da moral, sendo certo 

que, a moral, para existir, não depende do reconhecimento de uma autoridade competente, 

porquanto nasce com o ordenamento constitucional90.  

Para dar cabo de tão complexa tarefa, Dworkin idealiza um juiz divino, a quem chamou 

de Hércules, que não sofre influências de qualquer natureza, nem aquelas advindas de sua 

própria consciência, sendo dotado de capacidade, sabedoria, paciência e perspicácia sobre-

                                            
85 Ibidem, p. 175 e 189. 

86 MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Elsevier: Rio de Janeiro, 2008, p. 
37. 

87 DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. Op. cit., p. 16. 

88 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2002, pp. 129 e 141. 

89 Ibidem, pp. 127-128. 

90 LEAL, Mônica Clarissa Hening. Dworkin X Habermas, uma Discussão acerca da Legitimidade da Jurisdição 

Constitucional entre Substancialismo e Procedimentalismo: Novas Perspectivas. A&C R. de Dir. Administrativo 

e Constitucional, Belo Horizonte, ano 4, n.17, p. 31-58, jul./set. 2004, citação p. 42. Disponível em: 

<http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/606>. Acesso em 19 de jan. 2020. 

http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/606
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humanas91. Este juiz aceita que, em geral, as leis têm o poder de criar e extinguir direitos e sabe 

que os juízes têm o dever moral de seguir as decisões anteriores de seu tribunal ou dos tribunais 

superiores, quando as razões de decidir sejam aplicáveis ao caso em julgamento92. O juiz 

Hércules tem plena condição de “construir um esquema de princípios abstratos e concretos que 

forneça uma justificação coerente a todos os precedentes do direito costumeiro”93. E, na medida 

em que os precedentes devem ser justificados por princípios, inclui neste esquema as 

disposições constitucionais e legislativas94, de maneira a se respeitar a ideia de equidade como 

aplicação coerente dos direitos95 (a este conjunto íntegro do direito, Dworkin chama de “teia 

inconsútil”96 ou “romance em cadeia”97). 

Isso é possível para o juiz Hércules, porque ele domina o conhecimento do direito, da 

ciência social, da ciência política, da filosofia, além, é claro, de ser um hábil hermeneuta, capaz 

de interpretar com precisão as decisões anteriores e as leis consuetudinárias de modo a concluir, 

sem erros, se são aplicáveis, ou não, ao caso sob o seu juízo98. 

Ronald Dworkin defende que Hércules não é arbitrário, não fundamenta suas decisões, 

segundo suas concepções particulares de moralidade, mas segundo os princípios implícitos na 

Constituição99. Embora tenha suas crenças, ideologias, valores e visões políticas, os põem de 

lado para identificar um conjunto coerente de princípios a partir dos quais o ordenamento 

jurídico foi elaborado. Para este desiderato, analisará as tradições morais da comunidade (as 

quais foram interpretadas no conjunto do registro institucional), a história institucional 

(decisões anteriores dos tribunais que podem, ou não, servir como precedentes) e a percepção 

geral da comunidade jurídica100. 

                                            
91 Ibidem, p. 165 e 194. 

92 Ibidem. 

93 Ibidem, p. 183. 

94 Ibidem. 

95 Ibidem, p. 181. Na página 182, Dworkin faz a seguinte afirmativa: “O direito pode não ser uma trama inconsútil, 

mas o demandante tem o direito de pedir a Hércules que o trate como se fosse”. 

96 Ibidem. 

97 O “Romance em cadeia” é uma figura alegórica criada por Dworkin, que se assemelha à “teia inconsútil” e é 

melhor explicada na sua obra “O império do Direito”. 

98 Ibidem, pp. 166 e 186. 

99 Ibidem, pp. 188, 193 e 194. 

100 Ibidem, pp. 191, 194, 196. Na página 197, Dworkin traz o seguinte esclarecimento: “A teoria judicial de 

Hércules não configura, em momento algum, nenhuma escolha entre suas próprias convicções políticas e aquelas 

que ele considera como as convicções políticas do conjunto da comunidade. Ao contrário, sua teoria identifica 

uma concepção particular de moralidade comunitária como um fator decisivo para os problemas jurídicos; essa 
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E aqui cabe uma pequena pausa para não confundir o conjunto de princípios presentes 

no espírito da Constituição com aquilo que Lenio Streck, defensor da teoria dworkiniana, chama 

de “panprincipiologismo”. Segundo Streck, os princípios, na visão de Dworkin, têm os seus 

conteúdos normativos retirados da convivência intersubjetiva “que emana dos vínculos 

existentes na moralidade política da comunidade”101. E conclui: 

 

Os princípios, nesta perspectiva, são vivenciados (“faticizados”) por 

aqueles que participam da comunidade política e que determinam a 

formação comum de uma sociedade. É exatamente por esse motivo que 

tais princípio são elevados ao status da constitucionalidade102. 

 

Em suma, o juiz Hércules é o sujeito de integridade irretocável, o que o habilita a 

interpretar, em cada demanda, a moralidade da Constituição com igual integridade103. Isso 

significa, para Dworkin, manter um elo de coerência com o passado (a tradição jurídica) e 

conferir o que chama de “força gravitacional” para os casos futuros, já que a decisão, estando 

pautada em princípios, servirá para a solução de outros conflitos semelhantes104. 

O direito como integridade estará presente na interpretação constitucional que resista a 

dois testes105. O primeiro é o teste da história ou da tradição. A solução do caso deve ser 

compatível com a experiência constitucional, com a história e seus precedentes106. O segundo 

teste, aplicável quando há mais de uma leitura aprovada no teste anterior, aferirá a justiça da 

interpretação, que consiste na identificação fundamentada da leitura constitucional que melhor 

corresponda aos direitos morais das pessoas (a resposta certa), tendo em mente sempre o dever 

do Estado de tratar a todos com igual consideração e respeito107. 

                                            
concepção sustenta que a moralidade comunitária é a moralidade política que as leis e as instituições da 

comunidade pressupõe”. 

101 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituiçao Hermenêutica e Teorias Discursivas. Op. cit., p. 547. 

102 Ibidem. 

103 Hübner Mendes explica, de maneira bem resumida, que, na teoria do direito de Dworkin, integridade 
constitucional orienta o juiz que “decisões judiciais são questões de princípio, devem possuir fundamentação moral 

consistente, mas também deve ter um elo de coerência com os precedentes da Corte (dimensão vertical) e do 

próprio juiz” (MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Op. cit., p. 46, nota 

de rodapé nº 28). 

104 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2002, pp. 171-180. 

105 MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Op. cit., pp. 46-47. 

106 Ibidem. 

107 Ibidem, pp. 46 e 53 
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Para o que interessa ao presente trabalho, será destacada a primeira dimensão 

interpretativa desenvolvida por Dworkin (o primeiro teste acima citado), que é, de acordo com 

a sua teoria do direito, a chave para a construção de um direito íntegro e coerente.  

Ronald Dworkin diz ser possível encontrar a resposta certa, dentro da persecução 

racional interpretativa do direito, desde que feita à luz dos princípios imanentes à Constituição. 

Aliás, Dworkin entende a leitura moral como uma teoria que dirá o significado da Constituição. 

Para identificar os princípios sobre os quais as instituições e a sociedade estão alicerçadas, seja 

em casos reputados como difíceis ou fáceis, Dworkin desenvolve a ideia de interpretação na 

forma de “romance em cadeia”. 

A metáfora do romance em cadeia pensada por Dworkin tem como propósito explicar 

que o juiz, diante de um caso, não pode atuar como escritor de um conto, ou seja, dar ao direito 

a interpretação que suas convicções pessoais lhe informar. O juiz, como intérprete e integrante 

de uma história em andamento, não pode escrever o capítulo de um livro sem dar a devida 

atenção à coerência que deve guardar com o que já foi escrito nos capítulos anteriores108. Assim 

é definido por Dworkin a ideia de romance em cadeia: 

 

(...) um grupo de romancistas escreve um romance em série; cada 

romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever 

um novo capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o romancista 

seguinte, e assim por diante. Cada um deve escrever seu capítulo de 

modo a criar da melhor maneira possível o romance em elaboração, e a 

complexidade dessa tarefa reproduz a complexidade de decidir um caso 

difícil de direito como integridade. Em nosso exemplo, contudo, espera-

se que os romancistas levem mais a sério suas responsabilidades de 

continuidade; devem criar em conjunto, até onde for possível, um só 

romance unificado que seja da melhor qualidade possível. 

Cada romancista pretende criar um só romance a partir do material que 

recebeu, daquilo que ele próprio lhe acrescentou e (até onde lhe seja 

possível controlar esse aspecto do projeto) daquilo que seus sucessores 

vão querer ou ser capazes de acrescentar. Deve tentar criar o melhor 

romance possível como se fosse obra de um único autor, e não, como 

na verdade é o caso, como produto de muitas mãos diferentes109. 

 

Quer-se dizer com isso que a tradição, a história institucional, os precedentes, a 

produção acadêmica, não podem ser negligenciadas pelo juiz como se o direito a ser aplicado 

                                            
108 STRECK. Lenio Luiz. Porque a discricionariedade é um grave problema para Dworkin e não o é para Alexy. 

Revista Direito e Práxis, Vol. 4, n. 7, 2013, pp. 343-367, citação p. 360. Disponível em: <https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/search/search?simpleQuery=Porque+a+discricionariedade+%C3%A9

+um+grave+problema+&searchField=query>. Acesso em 21 de jan. 2020. 

109 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Op. cit., p. 276. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/search/search?simpleQuery=Porque+a+discricionariedade+%C3%A9+um+grave+problema+&searchField=query
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/search/search?simpleQuery=Porque+a+discricionariedade+%C3%A9+um+grave+problema+&searchField=query
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/search/search?simpleQuery=Porque+a+discricionariedade+%C3%A9+um+grave+problema+&searchField=query
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no caso concreto pudesse ser interpretado e escrito por ele sozinho, assim como em um romance 

em cadeia um autor só não pode ser o seu intérprete e o escritor. 

Chama-se a atenção o fato de que a integridade e a coerência do direito tratada por 

Dworkin é algo construído intersubjetivamente. O trabalho do intérprete é dialogar com todos 

que contribuíram para o significado histórico dos princípios os quais subjazem à Constituição. 

O que se quer dizer com isso é que, mesmo na teoria constitucional substancialista de Dworkin, 

não existe interpretação do direito sem diálogo. 

A ideia de consenso na teoria construtivista de Dworkin fica mais evidente no conceito 

que formou sobre democracia comunal, para explicar o motivo pelo qual a decisão da maioria 

seria respeitada pelos demais como fosse sua própria decisão. Numa democracia formada por 

grupos que agem de modo comunitário, os indivíduos se veem como pertencentes a uma única 

entidade110 – o ato do grupo é o ato de cada um111. Isso é possível, porque, em Dworkin, os 

integrantes são filiados morais da sociedade comunal, cujo vínculo de pertencimento tem raiz 

em três princípios: participação (liberdade dos indivíduos influenciarem-se uns aos outros pelo 

melhor argumento); reciprocidade (a sensação de pertencimento deriva do igual respeito e 

consideração que lhe é destinada); independência (todo membro moral deve ser encorajado a 

se responsabilizar pelas decisões do grupo). Logicamente, não existe filiação moral sem diálogo 

e sem consenso, elementos fundamentais para uma corte efetivamente colegiada112. 

Lenio Streck, criador de uma teoria interpretativa a qual chamou de Crítica 

Hermenêutica ao Direito, em cuja estrutura encontra-se presente a teoria dworkiniana do direito 

como integridade (Law as integrity)113, também não nega que a resposta adequada à 

Constituição é algo que depende de um esforço cooperativo entre sujeitos. Para demonstrar tal 

assertiva, cita-se trecho de uma de suas publicações: 

                                            
110 FREITAS, Vladimir Passos de; COLOMBO, Silvana Raquel Brendler. A dimensão interpretativa do direito 

como integridade a partir de Ronald Dworkin. Revista Direito e Liberdade – RDL – ESMARN – v. 19, n. 1, p. 

321-349, jan./abr. 2017, citação p. 337. Disponível em: 

http://ww2.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/1309. Acesso em 28 de 

jan. 2020. 

111 Esta simples frase, porém esclarecedora, foi dita por Conrado Hübner. (MENDES, Conrado Hübner. Controle 

de Constitucionalidade e Democracia. Elsevier: Rio de Janeiro, 2008, p. 57). 

112 FREITAS, Vladimir Passos de; COLOMBO, Silvana Raquel Brendler. A dimensão interpretativa do direito 

como integridade a partir de Ronald Dworkin. Op. cit., p. 338. 

113 “A hermenêutica filosófica, com os aportes da teoria integrativa de Dworkin (que redunda na Crítica 

Hermenêutica do Direito), representa, nesse contexto pós-metafísico e pós-positivista, uma blindagem contra 

interpretações deslegitimadoras e despistadoras do conteúdo que sustenta o domínio normativo dos textos 

constitucionais. Trata-se de substituir qualquer pretensão solipsista pelas condições histórico-concretas, sempre 

lembrando, nesse contexto, a questão da tradição, da coerência e da integridade, para bem poder inserir a 

problemática na superação do esquema sujeito-objeto pela hermenêutica jurídico-fiolsófica”. (STRECK, Lenio 

Luiz. Verdade e Consenso: Constituiçao Hermenêutica e Teorias Discursivas. Op. cit., p. 621). 

http://ww2.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/1309
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O direito como uma interpretação colaborativa, como um romance em 

cadeia, impõe uma vinculação histórica, um dever de coerência e 

integridade que transcende o eu a caminho do nós. Dito de outro modo: 

Alexy perpetua um paradigma da subjetividade, enquanto Dworkin 

desenvolve sua perspectiva teórica assentado num paradigma da inter-

subjetividade. (grifos nossos). 

 

Alguns elementos conceituais, entretanto, tornam a crítica hermenêutica do direito mais 

consentâneo com a realidade judiciária brasileira, que a teoria de Dworkin. É que na teoria de 

Streck se leva em conta o modelo dirigente da Constituição brasileira114. Isto significa que o 

juiz tem limites ao decidir não aplicar a lei ou incorporar direitos não legislados. Neste ponto 

específico, o jurista brasileiro se afasta do pensamento construtivista de Dworkin. 

Tendo isso em mente, Streck defende a autonomia direito em relação à moral, a 

economia e política, como garantia contra o poder contrajamoritário, O direito é autônomo, 

porque abarca em seu conteúdo visões interna e externa ao próprio direito, o que preserva a sua 

condição de possibilidade. Sobre o significado de autonomia do direito, Streck a compreende 

como sendo a “ordem de validade, representada pela força normativa de um direito produzido 

democraticamente e que institucionaliza (ess)as outras dimensões com ele intercambiáveis”115. 

Segundo Streck, a autonomia do direito emerge, acima de tudo, da Constituição, entendida no 

seu todo principiológico, cuja interpretação deve ser controlada pela hermenêutica, de modo a 

evitar que “o sentido a ser atribuído ao seu texto e ao conjunto normativo infraconstitucional 

vá além ou fique aquém desse fundamento normativo”116. 

Com base na premissa da autonomia do direito, Streck propõe o teste das seis hipóteses 

pelas quais o Poder Judiciário pode deixar de aplicar a uma lei. Explica que se o juiz não estiver 

diante de nenhuma destas hipóteses, tem o dever fundamental de aplicar a lei votada pelo 

parlamento, mesmo que com ela não concorde. As seis hipóteses são117: 

                                            
114 “Considero até mesmo sem relevância ‘prática’ a discussão sobre se é possível uma única resposta correta. 

Além do mais, enquanto Dworkin sustenta que a indeterminação de regras jurídicas obriga a recorrer a direitos ou 
a argumentos principiológicos que se encontram fora da ordem jurídica positiva, não podendo, assim, ser 

identificados por meio de regra de reconhecimento, em sistema jurídicos como o brasileiro essa questão assume 

outra dimensão, isto é, a Constituição abarca em seu texto um conjunto principiológico que contém a 

cooriginalidade – nisso Habermas tem inteira razão – entre direito e moral, isto é, que Dworkin parece buscar 

‘fora’ do sistema, já está contemplado em Constituições fortemente compromissórias e socais como a brasileira”. 

(Ibidem, p. 369). 

115 Ibidem, p. 603. 

116 Ibidem. 

117 Ibidem. 
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a) se for o caso de declaração de inconstitucionalidade da lei pelo controle difuso ou 

pela via de controle concentrado; 

b) se for o caso de aplicação dos critérios de resolução de antinomias, tomando-se o 

cuidado para que, por exemplo, lei posterior inconstitucional tome o lugar de lei anterior 

constitucional; 

c) se for o caso de aplicação da interpretação conforme a Constituição, por meio da qual 

se mantém a integridade do texto normativo, dando-lhe sentido segundo a interpretação que se 

adeque à Constituição; 

d) se for o caso de aplicação da nulidade parcial sem redução do texto, por meio da qual 

mantém-se a literalidade do texto normativo, excluindo-se do seu campo interpretativo a 

aplicação em certos casos (enquanto na interpretação conforme a Constituição é acrescida 

hipótese de aplicação, na nulidade parcial sem redução do texto a hipótese é excluída); 

e) se for o caso de declaração de inconstitucionalidade com redução de texto, por meio 

da qual o texto normativo é reduzido, retirando-se a palavra que impregnava com o viciava; 

f) se for o caso de se deixar de aplicar uma regra em face de um princípio. Nesta situação, 

o autor explica que se trata de entender o princípio por detrás da regra, que não deixará de ser 

válida, se produzida de forma legítima e democrática. Ela não será aplicada em casos 

específicos, não abrangidos pelo princípio que hermeneuticamente lhe deu existência. Como 

exemplo cita o crime de furto, que deixa de ser aplicado quando bem furtado é de inexpressivo 

valor (“insignificância”). Isso é possível, segundo Streck, porque não há regra sem princípio e 

o princípio só ganha corpo a partir de uma regra. 

O propósito da teoria de Lenio é o mesmo da teoria de Dworkin, e coincide, em certo 

aspecto, com o pretendido no presente ensaio ao se defender a presença efetiva do colegiado no 

STF, que é conferir legitimidade à decisão em prol do fortalecimento da democracia118. E, pelo 

que tudo indica, não há legitimidade democrática em decisões de tribunais que não sejam 

construídas de forma colegiada. Por conseguinte, não há colegiado se não há diálogo, se cada 

membro do tribunal decide conforme sua própria consciência. 

                                            
118 “Nesse sentido, é necessário (re)afirmar o seguinte: o vínculo entre princípio e moral tem seu ponto de estofo 

exatamente no momento em que se percebe que a inserção do mundo prático representa um compromisso dos 

juízes no momento da decisão. Ou seja – e isto é um questão de democracia –, a cooriginariedade entre direito e 

moral, que tem seu enraizamento no todo principiológico da Constituição, impõe um dever de correção ao órgão 

judicante. Isto significa que, mais do que uma pauta ideal para os juízes, a tese da resposta correta (ou 

constitucionalmente adequada) impõe-lhes um dever: o de demonstrar a legitimidade de suas decisões (um espécie 

de accountabillity)”. Ibidem, p. 553. (grifo do original). 
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É preciso deixar claro que não passou despercebido o fato de Lenio Streck ser um crítico 

à teoria do agir comunicativo desenvolvido por Habermas, por entender, essencialmente, que o 

consenso apregoado pelo filósofo alemão não é produtor de verdades. No entanto, esta crítica 

não se estende a toda sua construção teórica, já que ambos vêem na fenomenologia do giro 

linguístico (ou seja, na relação intersubjetiva presente na linguagem) a superação do sujeito 

egocêntrico119. As falhas que Lenio diz existir na razão comunicativa habermasiana residiria no 

construto contrafatual da situação ideal de fala e na cisão entre discursos de fundamentação (em 

que o conhecimento, segundo Streck, é construído a priori, e não a partir de um caso concreto) 

e discursos de aplicação120. 

Fugiria do recorte dado a este ensaio confrontar as teorias substancialistas de Dworkin 

e de Lenio Streck à teoria procedimentalista de Habermas. Mesmo porque as teorias de decisão 

judicial desenvolvidas até hoje não incluem em suas formulações uma variável de extrema 

importância presente nos Tribunais: a multiplicidade de juízes para a tomada de uma única 

decisão. Por outro lado, identificar nestas teorias o que há de comum ou de proveitoso para 

formar um modelo de julgamento colegiado em tribunais, isso sim contribuirá para o presente 

estudo. 

A proposta de se valer da teoria do agir comunicativo como modelo procedimental de 

tomada de decisão colegiada decorre de seu caráter deliberativo e de sua aptidão de formar 

consensos, elementos que parecem necessários para que um órgão judicial formado por vários 

juízes chegue a uma única decisão que represente a instituição judiciária. 

Ainda assim, para não deixar as críticas de Streck sem resposta, será analisado no 

capítulo 4 se a situação ideal de fala é algo factível, ou não, em um ambiente como o plenário 

do STF, e se o agir comunicativo é um procedimento discursivo pragmático capaz de 

proporcionar contribuições, aos Tribunais, na construção de decisões mais legítimas, do ponto 

de vista democrático, e mais representativa de um órgão colegiado de juízes, no sentido de 

conferir à instituição maior proteção à prevalência de posicionamentos individuais. 

                                            
119 “Em Habermas, essa questão é bem mais complexa e sofisticada (e resolvida com base em uma teoria 
democrática). Com efeito, ao contrário d Kelsen, que ‘delega’ ao juiz o poder de decidir no interior da moldura 

(ou até fora dele, como ele mesmo admite no oitavo capítulo de sua Teoria Pura do Direito), Habermas não admite 

discricionariedades, apostando, inclusive, na possibilidade de se obter uma única resposta certa”. Ibidem, p. 111 

(grifo do original). 

120 “Minha discordância com a teoria habermasiana se dá, apenas, no tocante à questão dos discursos da 

fundamentação, que, para ele, são sempre dados/construídos a priori, a partir de condições ideais (portanto, 

dispensando a situação concreta) e pelo fato de estes estarem cindidos dos discursos de aplicação (afinal, Habermas 

encontrou nessa distinção de Güther a possibilidade de ‘aliviar’ os discursos jurídicos do ‘peso das questões de 

fundamentação’)”. Ibidem, p. 334. 
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A seguir se analisará o papel de uma Suprema Corte nas teorias procedimentalistas de 

Habermas e Mendes. 

 

2.2. O PAPEL DEMOCRÁTICO DAS CORTES CONSTITUCIONAIS NA VISÃO DE 

JÜRGEN HABERMAS E CONRADO HÜBNER 

 

As teorias desenvolvidas por Habermas e Hübner giram em torno de um elemento 

essencial à democracia, a deliberação. A diferença em suas concepções está no modelo 

procedimental que adotaram. A partir deste ponto se analisará, segundo as suas visões, o 

significado de democracia e o papel das Cortes em um Estado Democrático de Direito. 

Iniciando, resumidamente, pela teoria de Jürgen Habermas é importante deixar claro 

que sua filosofia comunicativa só passou a dar maior atenção à legitimidade da produção do 

direito, sua ligação com a moralidade e à relação de ambas com a democracia, na sua obra, 

dividida em dois volumes, intitulada de: “Direito e Democracia: entre facticidade e 

democracia”. Esta obra foram suas últimas produções acadêmicas, desenvolvida com base em 

conceitos formulados em trabalhos anteriores, dentre eles, em especial, a “Teoria do Agir 

Comunicativo”. Isso é dito, porque alguns elementos com significados específicos para a teoria 

da razão comunicativa somente serão explicitados no capítulo quatro. Importa aqui entender o 

seu pensamento sobre a democracia e o papel dos tribunais em uma sociedade democrática. 

Para Habermas o conceito de democracia é desenvolvido a partir de um modelo 

procedimental, reconhecendo que o processo da política deliberativa é a base do processo 

democrático121. Seu propósito é dirimir a tensão que existe entre facticidade e validade, 

acreditando ser possível fazê-lo pela aplicação da sua teoria do discurso122.  

Orientado por esta visão, o pensador alemão volta-se para os modelos de democracia de 

conteúdo normativo, em contraponto ao modelo empírico de Becker, e os analisa sob a 

perspectiva liberal e a republicana. Identifica nestes modelos elementos que podem integrar o 

“conceito de um procedimento ideal para a deliberação e a tomada de decisão”123. Busca um 

equilíbrio entre o pensamento liberal e o republicano. Para o primeiro, o Estado tem a função 

                                            
121 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol II, tradução Flavio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo de Brasileiro, 1997, p. 18. 

122 Ibidem, p. 19. Ver também artigo escrito por Luchi que bem explicita as oposições levantadas por Habermas à 

ideia de democracia desenvolvida por Werner Becker (LUCHI, José Pedro. Para uma teoria deliberativa da 

democracia. Brasília, v. 43, n. 172, p. 73-83, out./dez. 2006, citação p. 77. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/93275. Acesso em 24 de jan. 2020). 

123 Ibidem. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/93275
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de proteger as liberdades individuais, isto é, não intervir nos interesses daqueles que têm 

condições de produzir, na medida em que buscam realizar seus interesses privados em 

conformidade com a lei124. O segundo, por sua vez, concebe o Estado como um garantidor de 

direitos positivos, que assegure o exercício da cidadania, da participação e da comunicação 

política. Na expressão usada por Habermas, os republicanos veem a democracia como sinônimo 

de “autodeterminação política dos sujeitos privados”125.  

A partir destas considerações, Habermas chega à conclusão de que o melhor modelo de 

democracia, a ser implementado pela teoria do discurso, é aquele que 

 

(...) o desabrochar da política deliberativa não depende de uma 

cidadania capaz de agir coletivamente e sim, da institucionalização dos 

correspondentes processos e pressupostos comunicacionais, como 

também do jogo entre deliberações institucionalizadas e opiniões 

públicas que se formaram de modo informal. A procedimentalização da 

soberania popular e a ligação do sistema político às redes periféricas da 

esfera pública política implicam a imagem de uma sociedade 

descentrada. Em todo o caso, esse modelo de democracia não precisa 

mais operar com o conceito de uma totalidade social centrada no 

Estado, representado como um sujeito superdimensionado e agindo em 

função de um objetivo. Ele também não representa a totalidade num 

sistema de normas constitucionais que regulam de modo neutro o 

equilíbrio do poder e dos interesses segundo o modelo do mercado. 

 

O que Habermas quer demonstrar é que o processo democrático fomentado pela sua 

teoria do discurso não compartilha com a ideia liberal de democracia resumida à participação 

do processo eleitoral e governo legitimado pela maioria, como também não adere ao 

pensamento republicano de que a efetivação de uma política deliberativa, exageradamente 

idealista, depende da virtude de um conjunto de cidadãos que se organizam para o bem 

comum126. Por isso aposta no cruzamento dos dois modelos. Entende a vantagem do 

procedimento majoritário como legitimação da assunção do poder de governo, mas, 

                                            
124 Paráfrase da citação feita por Botelho da obra de Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (BOTELHO, Marcos 

César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. São Paulo: Saraiva, 2010, 
pp. 157). 

125 Ibidem, 20. Na página 21, Habermas concatena este seu pensamento, afirmando que: “A teoria do discurso, que 

atribui ao processo democrático maiores conotações normativas do que o modelo liberal, as quais, no entanto, são 

mais fracas do que as do modelo republicano, assume elementos de ambas as partes, compondo-os de modo novo. 

Na linha do republicanismo, ela coloca no centro o processo político da formação da opinião e da vontade, sem, 

porém, entender a constituição do Estado de direito como algo secundário; conforme foi mostrado, ela entende os 

princípios do Estado de direito como uma resposta coerente à pergunta acerca do modo de institucionalização das 

formas pretensiosas de comunicação de uma formação democrática da opinião e da vontade”. 

126 LUCHI, José Pedro. Para uma teoria deliberativa da democracia. Op. cit., pp. 76-77. 
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especialmente, vê na opinião e manifestação da vontade pública o ato democrático de participar 

das decisões políticas, de forma racional. 

Neste sentido, conforme assevera Luchi, a “racionalização é mais forte que uma mera 

legitimação (liberalismo) e mais fraca que constituição (republicanismo). O sistema político de 

poder é o único que pode ‘agir’127. Segundo interpretação dada por Barbieri Durão, o caráter 

republicano do procedimento democrático pensado por Habermas resgata a dimensão ética, 

enquanto o liberalismo restaura a dimensão moral128. 

Dentro da teoria do discurso, uma decisão racional do governo é aquela que inclui, na 

formação de suas convicções, a opinião e a vontade democraticamente manifestadas. Desta 

forma, os atos do governo e a opinião pública se satisfazem reciprocamente – a opinião pública, 

que não pode governar, é ouvida em suas demandas. Por outro lado, o governo se permite ser 

orientado pela opinião pública no uso do poder administrativo129. 

Seguindo este raciocínio, pode-se dizer que, para Habermas, o discurso legitimador da 

produção de normas jurídicas não é um procedimento que autoriza a participação simétrica e 

sincrônica dos cidadãos, como se todos os concernidos (aqueles que serão afetados pela decisão 

política, o que inclui aqueles que decidem) estivessem num plano horizontal de relação130. 

Destina-se, sim, a alcançar estágios de influências e de informações nas instituições de poder 

já constituídas, das quais fazem parte os representantes eleitos de forma legítima. O discurso, 

assim, contribuirá para a formação de uma vontade compartilhada entre cidadãos e seus 

representantes políticos, de modo a guiar o conteúdo das normas jurídicas e conferir-lhe um 

caráter democrático131. 

E aqui parece ser um momento propício para expor uma divergência central entre a 

teoria deliberativa de Habermas e a teoria construtivista de Dworkin, que culminará em 

importante distinção do papel das Cortes para uma democracia. Defende Dworkin que direito 

e moral não se separam e, por esta razão, mesmo que não haja previsão no direito posto ou no 

conflito de suas normas, o Tribunal tem o dever e legitimidade de identificar o conjunto de 

                                            
127 Ibidem, p. 78 

128 DURÃO, Aylton Barbieri. Direito e Democracia em Habermas. Argumentos, ano 7, n. 14 - Fortaleza, jul./dez. 

2015, pp. 22-35, citação p. 24. Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/argumentos/article/view/ 19105>. Acesso 

em 18 de nov. 2019. 

129 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol, II, op. cit., p. 23. 

130 GÓES, Ricardo Tinoco de. A legitimidade decisória da jurisdição segundo os postulados de democracia 

deliberativa: a teoria de Jürgen Habermas em base prospectiva. Revista Pensamento Jurídico (FADISP), São 

Paulo, ano 4, vol. 8, n. 2, 2015, pp. 130-152, citação p. 135. Disponível em: 

https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/31. Acesso em 25 de jan. 2020.  

131 Ibidem. 

http://periodicos.ufc.br/argumentos/article/view/%2019105
https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/31
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princípios incrustrado na tradição, na história institucional e nos precedentes, de modo a 

proteger o direito de um indivíduo. Habermas, por sua vez, separa o direito da moral, muito 

embora reconheça serem institutos complementares132. 

Na democracia procedimental apresentada pelo filósofo tedesco, não é possível 

imaginar que o Direito adquire seu conteúdo normativo por um mero formalismo ou por uma 

moralidade dada a priori133. Somente pelo medium do procedimento discursivo da opinião e da 

vontade, o direito é estatuído legitimamente e ganha a aceitação racional de todos os seus 

concernidos134. 

Segundo Habermas, para que o procedimento discursivo tenha consistência e alcance o 

fim democrático esperado, isto é, para que construa direitos e reivindique moralidade de forma 

legítima, deve trilhar sobre uma ética discursiva, fundada no princípio do discurso “D”- um 

princípio geral do procedimento discursivo135. A ideia é assegurar que uma norma somente seja 

considerada válida se todos os possíveis afetados possam chegar a um acordo acerca de sua 

validade, enquanto participantes do discurso prático136. O princípio do discurso “D” possui um 

conteúdo-normativo neutro, pois visa avaliar com imparcialidade as normas de ação em geral137. 

Sem muito aprofundamento, o princípio “D” dá origem a dois outros: o princípio moral 

“U” e o princípio da democracia138. 

                                            
132 Todavia, antes de me dedicar a essa tentativa, e antes de introduzir o sistema dos direitos apoiado numa teoria 

do discurso, convém clarear a relação entre direito e moral. (...). Eu penso que no nível de fundamentação pós-

metafísico, tanto as regras morais como as jurídicas diferenciam-se da eticidade tradicional, colocando-se como 

dois tipos diferentes de normas de ação, que surgem lado a lado, completando-se. (HABERMAS, Jürgen. Direito 

e Democracia: entre facticidade e validade. Vol, I, op. cit., p. 139). 

133 Ibidem, p. 172. 

134 “A ideia do Estado de direito exige que as decisões coletivamente obrigatórias do poder político organizado, 

que o direito precisa tomar para a realização de suas funções próprias, não revistam apenas a forma do direito, 

como também se legitimem pelo direito corretamente estatuído. Não é a forma do direito, enquanto tal, que 
legitima o exercício do poder político, e sim, a ligação com o direito legitimamente estatuído. E, no nível pós-

tradicional de justificação, só vale como legitimo o direito que conseguiu aceitação racional por parte de todos os 

membros do direito, numa formação discursiva da opinião e da vontade”. (Ibidem). 

135 HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Tradução Guido Antônio de Almeida. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 126. 

136 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

Op. cit., p. 116. 

137 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol, I, op. cit., p. 158. 

138 Ibidem, pp. 139 e 158. 
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O princípio moral, ou princípio de universalização, tem inspiração no imperativo 

categórico de Kant139, cujo conceito, basicamente, orienta uma pessoa a agir de tal maneira 

excelente que pressuponha que seu ato deva se tornar uma lei universal140. 

Na democracia deliberativa habermasiana, o princípio universal “U” diz que uma norma 

é válida se, ao mesmo tempo em que é previsível, também satisfaça os interesses dos indivíduos 

e suas consequências e efeitos colaterais são aceitos, sem coação, por todos os afetados141. Sobre 

o princípio da democracia, funciona como uma dobradiça entre a autonomia privada (DNA 

liberal da democracia discursiva habermasiana) e autonomia pública (DNA republicano), ou 

seja, os cidadãos devem atribuir-se reciprocamente, por um lado, os direitos subjetivos 

fundamentais que garantem as liberdades individuais, por outro, os direitos políticos de 

participação e comunicação, na medida em que a ordem jurídica, sob as condições do processo 

discursivo, foi submetida à exigência do entendimento e da forma jurídica142. 

Posto isso, a formação do direito em Habermas é o resultado de um procedimento 

deliberativo ditado pelo princípio do discurso, em que todos os indivíduos destinatários da 

decisão política são também seus autores, e assim o poder comunicativo, numa relação de 

influência direta da legítima manifestação de opinião e vontade que parte da periferia (mundo 

da vida) para o centro de poder (sistema), é capaz de se transformar em poder administrativo143. 

A consequência é que o direito e a moral – frutos de um procedimento racional-comunicativo, 

livre de coações que não sejam àquelas provenientes do melhor argumento –, passam a integrar 

o corpo social de forma consensual144. Tal como dito por Góes, pode-se inferir do projeto de 

                                            
139 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Tradução George Sperber e Paulo Astor 
Soethe. São Paulo: Loyola, 2002, p. 47. 

140 Citação de trecho da obra de Kant feita por Guido de Almeida (ALMEIDA, Guido Antônio de. Sobre o princípio 

e a lei universal em Kant. Kriterion, Belo Horizonte, v. 47, n. 114, p. 209-222, dezembro de 2006, citação p. 210. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2006000200002&lng= 

en&nrm=iso>. Acesso em 28 de jan. 2020. 

141 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

Op. cit., p. 119. 

142 DURÃO, Aylton Barbieri. Habermas: os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Trans/Form/Ação, 

Marília, v. 32, n. 1, p. 119-137, 2009. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 

arttext&pid=S0101-31732009000100008&lng=en&nrm=iso.  Acesso em 26 de dez. 2019. 

143 GÓES, Ricardo Tinoco de. A legitimidade decisória da jurisdição segundo os postulados de democracia 
deliberativa: a teoria de Jürgen Habermas em base prospectiva. Op. cit., p. 137. 

144 O esclarecimento de Habermas a seguir exposto, bem elucida como a sua teoria do discurso se revela capaz de 

promover legitimidade na produção do direito e na tomada de outras decisões políticas: “As intuições normativas, 

que unimos aos direitos humanos e à soberania do povo, podem impor-se deforma não-reduzida no sistema dos 

direitos, se tomarmos como ponto de partida que o direito às mesmas liberdades de ação subjetivas, enquanto 

direito moral, não pode ser simplesmente imposto ao legislador soberano como barreira exterior, nem 

instrumentalizado como requisito funcional para seus objetivos. A co-originariedade da autonomia privada e 

pública somente se mostra, quando conseguimos decifrar o modelo da autolegislação através da teoria do discurso, 

que ensina serem os destinatários simultaneamente os autores de seus direitos. À substância dos direitos humanos 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2006000200002&lng=%20en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2006000200002&lng=%20en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_%20arttext&pid=S0101-31732009000100008&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_%20arttext&pid=S0101-31732009000100008&lng=en&nrm=iso
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democracia racional deliberativa habermasiana a ideia de “vontade pública compartilhada, isto 

é, a vontade que democraticamente foi constituída de molde a gerar toda a força propulsora de 

deliberação perante o poder que mais proximamente se situa do ambiente periférico pertencente 

ao mundo da vida”145. 

Cumprida aqui a tarefa de apresentar o significado de democracia para Habermas, ainda 

que em um escorço muito breve, retoma-se a proposta de identificar o papel dos tribunais dentro 

de sua teoria discursiva. Neste sentido, considerando que a legitimação do direito e o significado 

do que é moral é uma tarefa, discursivamente, compartilhada entre as autoridades constituídas 

legitimamente e aqueles que serão afetados pelos atos legislativos, cabe ao tribunal, não mais a 

empreitada de legitimar a legalidade de suas decisões, mas sim a de aplicar a norma jurídica 

adequada ao caso, resolvendo eventuais conflitos de normas válidas, porém carentes de melhor 

interpretação. 

Para desenvolver sua tese sobre a função do judiciário numa sociedade democrática, 

Habermas se valeu da obra de Klaus Güther, que difere discursos de fundamentação e discursos 

de aplicação do direito146. Os primeiros cabem ao legislativo, encarregado pelo processo 

legiferante que deve, na perspectiva da teoria habermasiana, compartilhar a tarefa com aqueles 

que serão afetados por suas decisões, permitindo-se influenciar, tão somente pelos melhores 

argumentos advindos das legítimas manifestações públicas de vontade e opinião produzidas 

dentro do procedimento discursivo. 

Por sua vez, cabe ao judiciário analisar a variedade de sentidos que os conflitos sociais 

manifestam concretamente, identificar e aplicar a norma compatível com a solução do caso. No 

dizer de Góes, “diante da variedade de sentido que a situação jurídica concretamente propicia, 

a norma escolhida à aplicação deve guardar compatibilidade com a aquela diversidade 

semântica externada pela situação concreta”147. 

E assim é, porque na teoria democrática discursiva, a legitimidade do direito não nasce 

da atividade jurisdicional, mas a antecede. Significa dizer que, para Habermas, o papel das 

                                            
insere-se, então, nas condições formais para a institucionalização Jurídica desse tipo de formação discursiva da 

opinião e da vontade, na qual a soberania do povo assume figura jurídica”. HABERMAS, Jürgen. Direito e 

Democracia: entre facticidade e validade. Vol, I, op. cit., pp. 138-139. 

145 Ibidem. 

146 Ibidem, pp. 270-271. 

147 GÓES, Ricardo Tinoco de. A legitimidade decisória da jurisdição segundo os postulados de democracia 

deliberativa: a teoria de Jürgen Habermas em base prospectiva. Op. cit., p. 138. 
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cortes é assegurar a legitimidade do direito adquirida nos discursos de fundamentação das 

normas jurídicas148. 

Como se pode perceber, Habermas não trata diretamente do procedimento deliberativo 

que as cortes devem adotar para decidir os casos de sua competência. Mas pelo ideal discursivo 

que prega como fundamento de uma racionalidade comunicativa, que é o cerne da sua visão 

democrática de construção do direito, não há como deixar de afirmar que se o seu recorte teórico 

fosse a legitimidade das decisões proferidas pelo STF, a solução estaria num procedimento 

deliberativo entre os ministros, em que as pretensões de validade dos atos de fala fossem 

resgatadas em ambiente cooperativo voltado à busca de uma solução consensual da situação, 

ainda que não fosse alcançada plenamente. 

Conrado Hübner, o segundo autor procedimentalista a ser analisado neste capítulo, é, de 

todos, o maior crítico ao modelo (anti)deliberativo que hoje é praticado no STF, que chega a 

considerar que a instituição máxima judiciária foi transformada um órgão composto por onze 

ilhas149. 

Em sua primeira obra, “Controle de Constitucionalidade e Democracia”, Hübner 

Mendes tem como ponto de partida e chegada o seguinte questionamento: numa sociedade que 

se preze democrática, quem tem a última palavra sobre o que a Constituição quer, ou não, dizer? 

Quem define por último a moralidade que a Constituição se propõe a defender? O judiciário ou 

legislativo? 

Introdutoriamente, Mendes vai afirmar que uma pauta constitucional não pode ser 

monopólio de um poder, muito menos de uma instituição. Também não é propriedade do direito 

sobre a política. Assevera que argumentos constitucionais não é um privilégio dos tribunais, 

não se reduzem ao que pensam sobre o assunto e não deve ser filtrada e aprisionada pelo “jargão 

técnico” das cortes. Pelo contrário, a linguagem constitucional deve ser acessível em qualquer 

foro de deliberação pública150. 

Em poucas linhas, tendo em mente o modelo de controle de constitucionalidade 

brasileiro, o que Mendes questiona é a legitimidade democrática do judiciário para dizer se uma 

lei é constitucional ou não. Vê no sistema brasileiro que a última palavra dada ao judiciário é 

contra o legislador ordinário. E não só isso, é também contra o poder constituinte derivado e o 

                                            
148 Ibidem. 

149 MENDES, Conrado Hübner. Onze Ilhas. São Paulo: Folha de São Paulo, Opinião, 01 de fev. 2010. Disponível 

em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm>. Acesso em: 10 jun. 2019. 

150 MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Op. cit., apresentação, XXVI. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm
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poder reformador da Constituição, na medida em que suas decisões podem sobrepor ao “ato 

legislativo dignitário do maior consenso deliberativo – a emenda constitucional”151. 

Mendes se vale das construções teóricas formuladas por Ronald Dworkin e Jeremy 

Waldron – jusfilósofos americanos de ideais opostos acerca do significado da democracia e do 

controle judicial –, para embasar sua proposta de estudo. 

Na visão de Conrado Hübner, a teoria de Dworkin não é capaz de responder o seu 

questionamento sobre quem deve falar por último sobre matéria constitucional. Por outro lado, 

identifica no pensamento procedimentalista de Waldron conceitos importantes e que dão maior 

sentido ao papel democrático das instituições legislativa e judiciária de um país. 

Nesta obra, Mendes se debruça sobre o constitucionalismo procedimental pensado por 

Waldron e analisa as críticas que o autor faz às teses defendidas por quem sustenta o controle 

de constitucionalidade pelo judiciário. As principais são:  

(i) O histórico uso autoritário do poder em muitos países não justifica, só por isso, a 

outorga do poder final ao judiciário para exercer o controle democrático a partir da substância 

de suas decisões. Nenhuma Constituição poderia conter os impulsos de um déspota. O medo e 

a desconfiança de que a história possa se repetir não é um argumento, genuinamente, 

democrático. Além disso, a história fornece muito poucas informações sobre o êxito no controle 

judicial da constituição contra levantes autoritários de grandes proporções. A eficácia do direito 

constitucional depende de como a sociedade foi construída e da legitimidade que lhe conferiu152. 

(ii) A alegação de que a revisão judicial é um remédio que protege a existência da 

democracia, por evitar, que ela mesma, suprima seu conteúdo moral mínimo, embora não seja 

falsa, é equivocada. O ponto falho, segundo Mendes, está na associação de dois planos 

diferentes como se fossem inseparáveis: “a postulação do conteúdo moral da democracia e a 

engrenagem institucional para defende-la”153. No entender de Hübner, uma Constituição que 

rejeite a possibilidade de revisão judicial, ao contrário do que pensam os substancialistas, não 

transforma a democracia num mero procedimento formal, em prejuízo do seu núcleo moral. 

Seria errado pensar que numa grande sociedade os cidadãos não teriam interesse de participar 

das decisões de moralidade política; que o direito e a moral de um grupo social derivam daquilo 

que a justiça diz que é; que no ambiente representativo não seria possível um debate sincero e 

                                            
151 Ibidem, p. 22. 

152 Ibidem, pp. 172-175. 

153 Ibidem, p. 176. 
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profícuo, mas no tribunal sim154. Diante disso, adverte que não se trata de um conflito entre a 

preservação de direitos e a sujeição à vontade da maioria, entre ditadura da força e ditadura da 

justiça, entre direitos e democracia procedimental ou entre supremacia do legislador e 

democracia substantiva155. Trata-se sim de pensar o melhor caminho institucional para a 

proteção de direitos, visto que, não existe uma relação lógica entre preservar direitos e controle 

judicial de constitucionalidade. 

(iii) Juízes não são mais suscetíveis ao acerto ou erro que o legislador. Assim como o 

juiz tem o compromisso com o bom argumento, com fundamentação racional, também o 

legislador poderia ter, se assim for cobrado. Seguindo este raciocínio, pode o legislador 

fundamentar racionalmente a moral constitucional melhor que o judiciário. O resultado da 

ausência de uma definição democrática sobre quem decide por último, causa um conflito sem 

fim entre poderes – a justiça invalida norma e o legislador a recoloca no mundo jurídico, 

formando um movimento circular a de eterno156. Tanto Mendes quanto Dworkin sabem bem 

que as chances do legislativo e do judiciário errarem não se diferem, até porque não é algo 

calculável. Mas enquanto Dworkin deposita sua confiança na corte para interpretar, em última 

instância, a Constituição, Mendes não vê com os mesmos olhos, por considerar importante, 

numa democracia, a legitimidade da autoridade que tem o poder de decidir por último. Neste 

sentido, para Mendes, se levar a sério este ponto, o legislador estaria mais apto, 

democraticamente, a exercer este papel157.  

(iv) É falso o pensamento de que, no confronto entre maioria e minoria, dizer que o 

controle constitucional pelo judiciário impede o retrocesso da sociedade, reduzindo os direitos 

fundamentais à vontade do legislador. A contrario sensu, poder-se-ia perguntar: por que deixar 

direitos fundamentais à vontade dos juízes? Para Hübner, o risco de o legislador promulgar uma 

norma inconstitucional é o mesmo erro que o judiciário pode cometer ao declarar sua 

constitucionalidade. A diferença é que, como a última palavra é do tribunal, aquilo que é 

inconstitucional passa a ser constitucional e vice-versa. O risco do erro existe para ambos os 

                                            
154 Ibidem, p. 186 

155 Ibidem. 

156 Ibidem, p. 177-178. 

157 “A discussão sobre a boa decisão não desaparece, como alerta Waldron. Mas não é de menor importância saber 

qual autoridade deveria decidir, independentemente daquilo que decida. Não há indícios críveis de que juízes 

tenham menor propensão de tomar decisões injustas do que o legislador. Nos regimes políticos que adotam essas 

“trincheiras”, não é a Constituição que limita a democracia (isso sequer faria sentido para Waldron, pois substância 

não limita o procedimento), mas a Constituição conforme a interpretação da Corte. Isto faz muita diferença”. 

(Ibidem, p. 159). 
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lados, simetricamente. Entretanto, deixar que agentes políticos não eleitos decidam questões 

sobre as quais há uma discordância entre os cidadãos, seria uma maneira cômoda de evitar uma 

responsabilidade que deveria permanecer na “esfera do autogoverno”. Para se levar direitos a 

sério, segundo Mendes, não se pode desconsiderar o direito ao desacordo moral e a autonomia 

dos indivíduos de argumentarem e de autogovernarem-se158. 

(v) A democracia não pode ser vista como mero método de escolha, mas sim como 

substância, já que é um princípio constitucional. Mendes lembra que a regra da maioria é 

produto da igualdade política. Haveria uma incoerência em dizer que, numa verdadeira 

democracia, os direitos fundamentais estão imunes à maioria legislativa, se no judiciário os 

direitos fundamentais se sujeitam à maioria. Ora, se “os direitos não podem ser suprimidos por 

regra da maioria, qual princípio decisório alternativo para melhor protege-los? Nenhum, pois a 

regra da maioria também vigora no tribunal”159, e esta maioria que prevalece. Por isso, as 

diferenças de pensamento sobre democracia devem estar em outro plano e, neste particular, os 

substancialistas vão dizer que: primeiro, são as razões contidas nos fundamentos das decisões 

proferidas pelo tribunal que justificam os direitos fundamentais, e não a lógica da maioria. 

Segundo, os juízes, por não serem eleitos, não terem que prestar contas por seu posicionamento 

moral e não sofrerem pressões partidário-políticas, encontram-se em um ambiente mais 

propício às discussões imparciais de princípio (o que Dworkin chamou de fórum of principle) 

podendo decidir com mais neutralidade. Embora, ponderosos os argumentos acima, não 

conseguem resolver a seguinte questão formulada por Jeremy Waldron: e quando, esgotados os 

argumentos, o desacordo moral irresoluto? A resposta é contar votos, seja no parlamento ou no 

judiciário160. 

(vi) Os tribunais estariam mais aptos que o legislativo a promover debate público por 

meio de argumentos de princípios. Sobre esta questão, a primeira crítica feita por Mendes é 

quanto à impossibilidade de se fazer uma pesquisa empírica capaz de identificar a qualidade 

dos debates e a melhor solução moral encontrada. A segunda crítica se volta contra o tecnicismo 

do discurso, que atrapalha e obscurece a decisão sobre a moral161. 

(vii) Um judiciário independente e com poder de realizar o controle de 

constitucionalidade das leis é imprescindível, numa democracia. Do contrário seu papel não 

                                            
158 Ibidem, pp. 179-180. 

159 Ibidem, pp. 180-181. 

160 Ibidem, p. 181. 

161 Ibidem, p. 183. 
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passaria de um poder a serviço do legislativo, ou seja, cumpridor da vontade da maioria. Hübner 

Mendes concorda que o Poder Judiciário cumpre papel essencial na democracia brasileira, ou 

em qualquer outra. Porém, entende que o desenho institucional democrático brasileiro deve 

encontrar outro a decidir por último sobre os conflitos morais, pois a se manter o poder do 

judiciário sobre o controle de emendas constitucionais, a própria democracia, que deveria ser 

protegida, restaria esmaecida, pelo fato de a decisão de um órgão composto por alguns poucos 

juízes sufocar a decisão tomada “na principal arena” democrática162. 

(viii) Ao povo pertence a última palavra, haja vista ter sido o próprio povo quem 

escolheu, por seus representantes, a maior rigidez constitucional, atribuindo ao judiciário 

decidir por último por recear que o legislador tivesse poder irrestrito. Sobre isso, Mendes lembra 

que a democracia constitucional deve ser entendida neste exato sentido, qual seja, “aplica-se 

um freio ao legislador majoritário e ordinário, mas a soberania permanece com o povo 

constituinte, aquele que deliberou no momento da fundação”. Neste sentido, Mendes alega que 

a escolha feita pelo povo não implica, necessariamente, que o produto desta escolha seja 

democrático, ou seja, embora tenha sido vontade do povo entregar o controle da 

constitucionalidade ao judiciário, não significa que o arranjo esteja justificado. Um segundo 

argumento utilizado pelo constitucionalista é que a Constituição brasileira não prevê saídas 

institucionais para a reforma de normas que foram petrificadas. Isso resulta num 

amordaçamento das gerações posteriores àquelas que conceberam a Constituição, não havendo 

alternativa institucional por meio da qual possa se manifestar a respeito de alguns de seus 

pontos. Pode-se concluir, por isso, que a Constituição não reserva ao povo a última palavra163. 

A partir do desenvolvimento deste arcabouço teórico, Mendes continua a questionar 

sobre o que importa mais num país democrático, se é a possibilidade de participar ou a qualidade 

substantiva das decisões coletivas164. E lembra que no controle de constitucionalidade voltado 

ao sistema político, a discordância de uma decisão parlamentar pode ser implementada de duas 

maneiras: pela discussão pública ou pelo voto. Todavia, no controle de constitucionalidade 

judicial, quando há discordância não há o que se fazer, além de aguardar o ingresso de novos 

ministros com pensamento diferentes165. 

                                            
162 Ibidem, p. 184. 

163 Ibidem, p. 185. 

164 Ibidem, p. 189. 

165 Ibidem, p. 190. 
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No decorrer de sua obra, Mendes deixa claro que não defende, necessariamente, o 

parlamento como o “decisor” final166 e reconhece que à luz da Constituição brasileira, cabe ao 

STF a última palavra167. No entanto mostra-se, claramente, insatisfeito com o arranjo 

institucional promovido pelo ordenamento constitucional brasileiro. Insiste que as melhores 

instituições podem tomar decisões boas ou ruins, já que ainda não existem rituais que garantam 

decisões corretas. Ao menos podem-se criar instituições que adotem um procedimento 

decisório coletivo mais deliberativo, o que assegurará maior legitimidade democrática168. Vê no 

poder judiciário e no poder legislativo a mesma condição para o embate argumentativo franco 

acerca do direito e a moral, o que permitiria criar uma “frutífera interlocução institucional entre 

juiz e legislador”169. 

Em sua segunda obra, “Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e Deliberação”, 

Conrado Hübner se vale do seu projeto anterior para dar continuidade à busca das respostas aos 

questionamentos: “quem decide o que e como e quando e por que numa democracia?”170. 

A tarefa que se propõe a cumprir neste último trabalho é formular um discurso 

legitimador do papel da revisão judicial dentro da democracia, criando um modelo normativo 

orientador da atuação da corte e de avaliação do seu desempenho171. Ressalte-se desde já que 

Hübner, nesta última obra, não mais rejeita, de todo, a ideia de Dworkin (e também de Rawls) 

de que a legitimidade democrática da decisão se constata quando produz respostas adequadas à 

Constituição172. Por outro lado, questiona alguns pontos da teoria procedimentalista de 

Waldron173, e abraça o conceito de “razão pública” desenvolvida por Rawls174, para dizer que a 

legitimidade de quem tem a última palavra não reside somente no procedimento justo, mas 

também na melhor resposta ao dilema moral175. Esse dado é importante, porque no fim Mendes 

apresentará uma teoria do diálogo firmada na ideal deliberativo interinstitucional na busca da 

                                            
166 Ibidem, p. 193. 

167 Ibidem, p. 196. 

168 Ibidem, p. 192-195. 

169 Ibidem, p. 132. 

170 MENDES, Conrado Hübner. Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e Deliberação. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 4. 

171 Ibidem, p. 15. As distinções teóricas se assemelham àquelas tratadas em folhas acima, por isso não se repetirá. 

172 Ibidem, p. 200. 

173 Ibidem, pp. 199-200. 

174 Ibidem, p. 201. 

175 “Se forma e substância são, ambos, componentes necessários da legitimidade, o arranjo institucional se revigora 

quando incorpora essa tensão”. (Ibidem. Ver também p. 194). 
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melhor resposta, o procedimento deliberativo somado a esta resposta mais adequada é que 

assegurará legitimidade democrática a quem proferir a última palavra (que será sempre 

provisória). 

A divergência entre a teoria substancialista e procedimentalista da Constituição é 

constantemente lembrada por Conrado Hübner, para manter viva a questão sobre quem deve 

ter a última palavra. Mendes observa que, em geral, ambas as teorias concordam que deve 

existir algum tipo de diálogo ou interação, mas no fim o circuito decisório é encerrado pela 

autoridade com poder para decidir soberanamente176. Contudo, nesta obra Mendes tenta 

conciliar o melhor das duas teorias e enxerga na deliberação a conexão entre ambas. 

No desenvolver de sua tese, Hübner não mais olha para o conflito entre o judiciário e o 

legislativo na perspectiva de quem deve ter a última palavra, mas numa perspectiva 

conciliatória, de modo que as decisões de ambos os poderes, alternadamente, sejam igualmente 

consideradas, sem que se sobreponha uma a outra. Propõe Mendes, aqui, que as decisões sejam 

provisórias, na medida em que tanto a política, quanto o direito, possuem uma continuidade no 

tempo177. 

Em seguida, Mendes busca uma solução para conectar as manifestações extrajurídicas, 

com o discurso do legislativo e do judiciário, e se inspira no trabalho realizado por Alexander 

Bickel, para quem, não somente é inevitável que a corte sofra influências externas ao direito, 

como assim deve ser – a depender do bem que está em discussão. A proposta de Bickel, a 

respeito da qual Mendes se identifica, é introduzir o diálogo entre instituições178. 

A continuidade do raciocínio de Mendes passa pela ideia do direito dos indivíduos, 

enquanto coletividade, de se autogovernarem, sem perder de vista o fato de que qualquer 

instituição é falha, não sendo exigível que os indivíduos não sejam. O argumento formulado 

aqui tem a ver com o que já foi defendido na obra anterior, a saber, entregar as decisões de 

moralidade política a um grupo de juízes é um ato de paternalismo político. Seria retirar a 

                                            
176 Ibidem. 

177 “A participação da corte na política é mais sutil e imaginativa do que o senso comum admite. Não se trata 

somente de aplicar o direito ou proteger a sociedade contra suas fraquezas e vicissitudes, mas também de 

criativamente liderar a agenda pública sobre temas amortecidos e dormentes, apontar horizontes e provocar 

reações. Nada disso é captado por teorias da interpretação, que não nos permitem ler a rica teia estratégica em que 

a corte está enredada. Bickel traz clareza a isso, e mostra que a última palavra é ‘uma questão de grau’. Segundo 

ele, a expectativa de vida de um princípio não costuma ser maior do que uma ou duas gerações. Portanto, decisões 

da corte sempre serão provisórias. (Ibidem, pp. 111-112). 

178 Ibidem, p. 103. 
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autonomia e a responsabilidade dos membros da sociedade por presumir que alguns são menos 

competentes que outros para participar das decisões coletivas179. 

Junto a este argumento, Hubner pondera que não existe instituições infalíveis, levando-

o a concluir que haveria menos motivos ainda para deixar de incluir os indivíduos da sociedade 

no debate político-constitucional180. 

Ora, se os indivíduos são seres políticos capazes de participar das decisões coletivas, 

então não haveria razão para excluí-los da decisão final a respeito do significado da 

Constituição, até porque são os próprios destinatários da decisão. E essa participação pública 

não é possível sem a implementação de procedimento dialógico entre comunidade, instituição 

legislativa e instituição judiciária. É este o ponto em que Mendes quer chegar181. 

É claro que permitir um diálogo infinito acerca de um desacordo moral persistente, não 

traria maiores benefícios que eleger uma autoridade para decidir por último. A “última palavra 

provisória” tem um custo elevado temporal, material e intelectual de repetidas rodadas 

procedimentais182. Mendes se atenta ao fato de existirem graus de provisoriedade de decisões, 

porquanto existem algumas cujos efeitos se consumam e se tornam definitivas183. Por esta razão, 

precisa encontrar uma solução para esta provisoriedade decisória indefinida, que não será nas 

teorias normativas do direito, haja vista apregoarem seus pensamentos sobre direitos 

fundamentais e democracia, maioria e minoria, papel do judiciário e papel do legislador no 

Estado Democrático de Direito, como se estes institutos estivessem em guerra entre si184.   

Conrado Hübner recorre, então, às teorias do diálogo por existir algumas que fomentam 

o papel cooperativo do parlamento e da corte constitucional na produção do direito e 

                                            
179 Ibidem, p. 165. 

180 Ibidem, pp. 166-167. 

181 “Na perspectiva do diálogo defendida adiante, pode-se enxergar a corte e o parlamento de maneira não 

excludente. Não se propõe uma receita pronta e abstrata sobre o modo correto de interação das instituições, pois 

esta não existe. É um esforço teórico infrutífero. Mais importante é encontrar critérios que permitam avaliar a 

legitimidade de cada instituição, caso a caso. O desafio é demonstrar que, apesar de a expertise ser variável 

importante no desenho institucional, no que diz respeito a direitos, o argumento epistêmico pela supremacia de 

qualquer instituição é indesejável. A minimização do erro não decorre tanto de uma instituição ou de outra, mas 

de sua interação deliberativa e da busca pelas melhores razões públicas, tanto por parlamentos quanto por cortes. 
Assim, pode-se potencializar a capacidade epistêmica da democracia sem negar a falibilidade das instituições”. 

(Ibidem, p. 169). 

182 Conrado Mendes dá a seguinte definição para “última palavra provisória” e “rodada procedimental” – “Seu 

significado é simples e autoexplicativo: toda constituição prevê os caminhos para vocalização institucional de 

projetos coletivos e para a solução de conflitos. Esses caminhos têm um ponto de partida e, após estágios 

intermediários, alcançam um ponto final. Esse ponto será final, no entanto, somente dentro de uma rodada, que 

pode sempre ser recomeçada, indefinidamente”. (Ibidem, p. 170-171). 

183 Ibidem. 

184 Ibidem. 
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fortalecimento democrático, sem estabelecer a melhor ou pior instituição, em termos de 

legitimidade, a dar a última palavra sobre a Constituição. Entretanto, precisa resolver alguns 

dilemas entre o diálogo e a “última palavra”, por exemplo: até que ponto existe 

complementariedade entre ambas? Até que ponto o diálogo responde à objeção democrática e 

até que arrisca a obscurecê-la185? 

Para enfrentar estas questões, o jurista reflete sobre a relação entre as instituições 

legislativa e judiciária a partir de uma análise histórica da separação de poderes em tempos de 

estabilidade e em tempos de transição de regime ou ruptura revolucionária. E a partir desta 

reflexão histórica vê a relação entre os poderes sob três prismas. Primeiro, aceita, ainda que 

com reservas, a legitimidade das cortes para exercer o controle de constitucionalidade, mas não 

com exclusividade e nem definitivamente, e sim provisoriamente e em rodadas procedimentais, 

de modo a viabilizar decisões provisórias a serem tomadas também pelo legislativo, se estiver 

em melhor condição de agir186. Segundo, nesta relação histórica das instituições existem duas 

escalas temporais de um regime:  a demanda imediata por uma decisão e a sucessão de decisões 

ao longo do tempo. Mendes nota que ao longo da história da separação de poderes estas escalas 

foram sendo enfrentadas pela interação entre as instituições, e não por uma tomando decisões 

sozinha. A última compreensão extraída da relação das instituições na história é a construção 

da legitimidade e reputação das instituições pela continuidade e desempenho do exercício 

efetivo de suas funções187. 

A partir desta observação, Mendes conclui que modelos de diálogos interinstitucionais 

são forjados no desenho institucional e na cultura política188. Quem dá a última palavra não 

qualifica uma sociedade como mais ou menos democrática. Não necessariamente há de se ter 

uma autoridade que decida por último diante de um persistente desacordo moral coletivo, visto 

que a política é “uma sequência ininterrupta de contestações e revisões das decisões de 

                                            
185 Ibidem. 

186 Talvez a corte não tenha os melhores incentivos ou a capacidade para cumprir o papel que a teoria da 

legitimidade esboçada aqui lhe atribui. Mas abrir a janela para imaginar outras instituições exigiria seguir caminho 

diferente do escolhido aqui. Portanto, fazemos uma concessão à história para tentar ver o modelo vigente sob a 

melhor luz possível, sem prejuízo de que outras análises mostrem que ele pode ser aperfeiçoado, redesenhado etc. 
Não se trata de "panglossianismo institucional", mas apenas do estabelecimento de um ponto de partida. Pensar 

em condições que maximizem a legitimidade das cortes é estratégia mais fecunda do que rejeitar, por princípio, a 

possibilidade da existência de uma instituição que nas últimas décadas ocupou um espaço antes inimaginável na 

estrutura de poderes. Mais fecunda, também, do que aceitá-la sem maiores qualificações, como ocorre, ao meu 

ver, com a posição que ataquei no livro anterior. Como tentarei defender no Capítulo VII, o diálogo pode ser 

desempenhado de diferentes maneiras, e algumas delas trazem, inclusive, boas justificativas positivas para esse 

arranjo. (Ibidem, p. 172). 
187 Ibidem, pp. 173-175. 

188 Ibidem, p. 175. 
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autoridade”189 que fazem parte da continuidade da história. Não se está negligenciando, com 

isso, a demanda sobre se deve existir uma última palavra e qual a instituição mais legítima a 

proferi-la. A intenção de Mendes é arrefecer os conflitos teóricos, analisando esta demanda sob 

a ótica do diálogo. E, neste sentido, propõe situar a última palavra sobre o direito em rodadas 

procedimentais, devendo-se ter o cuidado paradoxal de permitir mudanças sem facilitá-las tanto 

a ponto de comprometer a estabilidade. Como critério para escolha de qual instituição pode dar 

a última palavra provisória, Hübner Mendes propõe que seja aquela que goze de maior 

confiança da comunidade para produzir a melhor decisão. Caso haja discordância por parte da 

instituição “mais democrática”, nada a impede de responder. Mendes acredita que a instituição 

“mais democrática” dificilmente será derrotada por muito tempo190. 

Neste momento já é possível apreender o pensamento de Mendes sobre o papel da 

Suprema Corte numa democracia, podendo-se perceber um amadurecimento deliberativo no 

seu pensamento em relação à obra anterior. Para o constitucionalista paulistano, o papel a ser 

desempenhado pela Corte Suprema na democracia depende de como a separação de poderes 

funciona em determinado momento histórico de uma sociedade. Os poderes legislativo e 

judiciário se testam sútil (às vezes) e continuamente, e o controle judicial da constituição em 

muitos momentos, como é o caso do Brasil, é aceito como sendo legítimo, do ponto de vista 

democrático. O que não impede de se tornar ilegítimo em momento de mudança da cultura 

política desta mesma sociedade. Nas palavras de Mendes, “Escolhas institucionais não podem 

ignorar esses dois eixos (a finitude da rodada procedimental e a sempre possível continuidade 

da mobilização política)”191. 

A objeção entre diálogo e última palavra foi superada por Mendes pela construção 

teórica da “última palavra provisória” e “rodada procedimental”192. Porém, ainda falta encontrar 

o modelo de diálogo, dentre os vários existentes, que melhor aptidão possui para alcançar boas 

respostas aos descordos constitucionais ao logo do tempo. O problema é que instituições 

reguladas pela separação de poderes não costumam deliberarem entre si, apenas se controlam. 

E aqui surge uma outra a dificuldade. É que cada instituição tem seus próprios motivos para 

tomar uma decisão sobre um dilema constitucional (vontade popular, linguagem dos direitos, 

                                            
189 Ibidem, p. 182. 

190 Ibidem, pp. 182-183. Conrado Hübner põe “mais democráticas” entre aspas, porque pensa só fazer sentido esta 

comparação pela lógica da separação de poderes que mantém instituições isoladas. 

191 Ibidem, pp. 185-189. 

192 Ibidem, p. 191. 
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pressão por eficiência, etc.)193. O modelo de diálogo que Mendes considera encontrar deve 

conciliar estes interesses pela via deliberativa. 

Hübner tem em mente que a tensão entre corte e legislativo não é infrutífera, mas sim 

virtuosa194. Se a última palavra provisória é legítima – não só pelo procedimento que confere 

poderes às autoridades, mas também pela qualidade substantiva da decisão –, então a 

deliberação entre as instituições legislativa e judiciária aumenta a probabilidade de se alcançar 

a resposta correta em questão de justiça195. 

Para que seja frutífero o diálogo entre as instituições, é necessário que o diálogo seja 

conduzido pelo ideal rawlsiano da razão pública, que servirá como padrão de argumentação 

moral a disciplinar a deliberação política e orienta-la para uma decisão legítima196. Não perde 

de vista que esta interação entre corte e legislativo pode falhar, entretanto, entende que o esforço 

deliberativo já é, democraticamente, proveitoso por si só. Permanece, porém, a dúvida de como 

as instituições devem se portar e quem verbalizará a última palavra provisória. Mendes entende 

que, embora necessária, saber quem deve dar a última palavra é mero detalhe, diante do valor 

democrático do processo contínuo deliberativo de formação da vontade público. Considera que 

se for a corte, não há garantia de respostas certas e não pode ser percebida como a instituição a 

falar por último197. 

Entretanto o desafio que propõe é mais ousado. Busca desenvolver um modelo de 

diálogo mais consistente, no qual “não há nem um guardião entrincheirado, nem um legislador 

acanhado e deferente, mas dois poderes engajados no exercício da persuasão. Divergem, mas 

com respeito mútuo, sem presunção”198. Traz, então, para a sua teoria dialógica, o conceito de 

“desempenho deliberativo” como princípio regulador das oscilações entre o parlamento e a 

corte, que servirá como medida de aproximação de um ideal deliberativo. Isso se faz necessário, 

porquanto, na visão de Hübner, se este modelo fosse adotado pelas instituições, e cada qual 

buscasse maximizar os seus desempenhos deliberativos, estar-se-ia diante do melhor que uma 

democracia organizada, sob a separação dos poderes, pode oferecer. Ainda assim permanece a 

questão sobre quem deve ter a última palavra se, após inúmeras rodadas procedimentais, as 

instituições não chegarem a um acordo. Neste caso, considerando que na teoria do diálogo a 

                                            
193 Ibidem, p. 191-192. 

194 Ibidem, pp. 202-203. 

195 Ibidem, p. 201. 

196 Ibidem, p. 197. 

197 Ibidem, p. 203. 

198 Ibidem. 
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última palavra provisória não põe um ponto final aos desacordos e nem impede novas rodadas, 

então espera-se que determinado tema coletivo se estabilize com a acomodação de ambos os 

poderes ou quando um deles, enfim, aceitar a posição do outro199. Este cenário, entretanto, é 

mais especulativo que real, conforme reconhece Mendes. 

Quanto ao modelo de interação entre as instituições, Mendes identificou no modelo 

deliberativo200, em contraposição ao adversarial, qualidades importantes para que o diálogo se 

aproxime das melhores respostas, como a exposição pública ao argumento, abertura ao 

reconhecimento do diálogo e disposição ao desafio deliberativo201. Acerca deste assunto, 

Hübner salienta que parlamentos e cortes devem adotar uma atitude deliberativa, de modo a 

levar “em conta os argumentos expostos por cada um, desafiando-se reciprocamente quando 

consideram que têm uma melhor alternativa, é provável que produzam respostas mais criativas 

do que num modelo conflitivo e adversarial”202. 

O desafio deliberativo proposto por Conrado Hübner parte de uma premissa, que lhe era 

desconfortável na primeira obra, mas passou ver com outros olhos nesta última: que a 

substância da decisão, desde que adequada à constituição, assegura legitimidade à corte para 

exercer o controle da constituição. Passou a pensar na legitimidade democrática do controle 

constitucional como ato procedimental e qualidade substancial da decisão (no sentido de maior 

proximidade com a resposta certa). Neste raciocínio, entende que não existe instituição mais 

habilitada a decidir por último, o que existe é uma última palavra provisória em cada rodada 

procedimental. Como discordâncias morais são inevitáveis, o diálogo entre corte e legislativo, 

realizado de forma deliberativa e sob o fio condutor da razão pública, é o caminho mais indicado 

para se alcançar respostas corretas ou que se aproximam daquelas que são as mais corretas, 

segundo os princípios constitucionais. 

 

2.3. O QUE AS TEORIAS SUBSTANCIALISTAS DE DWORKIN E STRECK TEM EM 

COMUM COM AS TEORIAS PROCEDIMENTALISTAS DE HABERMAS E HÜBNER?  

 

Uma interessante pergunta é feita por Conrado Hübner como ponto central das duas 

obras que derivaram de sua dissertação de mestrado (Controle de Constitucionalidade e 

                                            
199 Ibidem, p. 204. 

200 O sentido de deliberação assumido por Conrado Hübner é aquele em que o ator da fala é também ouvinte, que 

participa da interação sem resistir ser persuadido pela força do melhor argumento. 

201 Ibidem, p. 209. 

202 Ibidem, pp. 20 
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Democracia) e tese de doutorado (Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e Deliberação): 

“se auto-governo envolve o direito ao erro, e todas as instituições são falíveis, quem tem o 

direito de errar por último? ”203. 

Sem dúvida é uma pergunta complexa para se responder, a partir da perspectiva de quem 

investiga as instituições do país como um todo para identificar qual delas tem autoridade, 

legitimada democraticamente, para decidir por último. 

Contudo, se fizermos uma pergunta semelhante apenas do ponto de vista da instituição 

judiciária, aqui representada pelo STF, a resposta, talvez, não seja tão complicada assim. A 

pergunta seria: Quem deve decidir por último no Supremo Tribunal Federal, os ministros ou o 

colegiado? Pode-se dizer que a pergunta é retórica e nem precisa ser respondida, já está no 

subconsciente de quem lê. 

Não faz parte do objetivo do estudo em foco avaliar qual das teorias da Constituição 

(procedimentalista ou substancialista) seria a mais apropriada para a realidade democrática e 

jurídica do Brasil. Todavia parece existir algo em comum entre todas teorias expostas acima, e 

que não autoriza juízes de uma corte agirem, sozinhos, em nome da instituição: o diálogo. 

Na teoria da decisão judicial de Dworkin, incorporada por Lenio Streck, para embasar 

a Crítica Hermenêutica do Direito, os conceitos de ação coletiva comunal, filiação moral, 

integridade e coerência da decisão (numa metáfora ao romance em cadeia) têm em sua essência 

o diálogo. Não há um grupo comunal, filiado moralmente, que não dialoguem, não cheguem ao 

entendimento a partir do melhor argumento. De igual modo, uma decisão que respeite a história 

institucional, os precedentes e as construções doutrinárias, traz para quem decide a obrigação 

de dialogar com diversos atores jurídicos, visto que não é da sua própria consciência que surgirá 

a resposta mais adequada à constituição. Pode-se dizer, portanto, que: se é possível dialogar 

com atores passados, que contribuíram para a formação de um precedente ou da cultura jurídica 

institucionalizada, não é crível que não se possa dialogar com atores presentes e, que no caso 

do STF, são colegas de plenário. 

Uma outra conclusão que pode se extrair da teoria de Dworkin é que ao imaginar o juiz 

Hércules, dotado de virtudes e conhecimentos sobre-humanos, e fazer referências a importantes 

decisões da Corte Suprema norte-americana, o filósofo americano fazia menção à própria corte, 

e não aos seus juízes, individualmente. Hércules é a instituição. Seus juízes, cada qual com as 

suas qualidades, capacidades e conhecimento, são as virtudes do tribunal – o Hércules.   

                                            
203 MENDES, Conrado Hübner. Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e Deliberação. Op. cit., p. 167. 
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Como se empregaria esta mesma metáfora ao Supremo Tribunal brasileiro? Existiriam 

onze Hércules? Se cada ministro é um juiz Hércules, quem seria o Supremo Tribunal Federal? 

Como conseguiriam produzir decisões íntegras e coerentes, se os juízes Hércules não abrem 

mão de suas inclinações partidárias, ideológicas e políticas? 

Pode-se dizer que o diálogo está presente na teoria de Lenio Streck, pois não há relação 

intersubjetiva sem comunicação. Inclusive, Lenio costuma clarificar a função de um juiz na 

busca da reposta mais adequada à Constituição, por meio da parábola da visita do hermeneuta 

a uma ilha onde vive uma comunidade que cortam a cabeça e o rabo do peixe para comê-lo, 

mesmo sendo pequenos e havendo escassez de alimento. Ninguém sabia responder a razão de 

tal prática, diziam que sempre foi assim. Até que, buscando o sentido de tudo, encontrou uma 

anciã, que viveu no tempo de fartura e lhe explicou que no início do povoamento da pequena 

ilha, os antigos cortavam a cabeça e o rabo do peixe, porque a pesca era abundante e os peixes 

eram grandes demais e não cabiam na frigideira204. A alegoria utilizada por Lenio demonstra o 

valor do diálogo, sem o qual o hermeneuta não teria descoberto o sentido por trás do costume 

de se desfazer da cabeça e do rabo do peixe, mesmo sendo pequenos (e, por isso, cabendo na 

frigideira) e em tempo de crise. 

Embora todas as teorias analisadas tenham, em seu conteúdo, a intersubjetividade e o 

diálogo, as teorias de Habermas e de Hübner parecem ser um referencial melhor de modelo 

deliberativo para a construção colegiada de decisão pelos tribunais, de modo cumprir com maior 

legitimidade o seu papel em um Estado Democrático de Direito. Explica-se. 

A teoria desenvolvida por Dworkin parte do pressuposto que as decisões da corte são 

construídas com a preocupação de se formar consensos, sendo esta a realidade da cultura 

jurídica norte-americana, país no qual Dworkin nasceu, viveu e se valeu para construir sua 

teoria. 

Por sua vez, a crítica hermenêutica do direito de Streck, não obstante fundada na 

fenomenologia da linguagem e na superação da relação sujeito-objeto pela relação 

intersubjetiva, não foi pensada para decisões a serem tomadas por um painel de juízes, mas sim 

                                            
204 “É como na alegoria do hermeneuta que chega a uma ilha e lá constata que as pessoas desprezam a cabeça e o 
rabo dos peixes, mesmo diante da escassez de alimentos. Intrigado, revolveu o chão linguístico em que estava 

assentada a tradição e reconstruiu a história institucional daquele ‘instituto’, descobrindo que, no início do 

povoamento da ilhota, os peixes eram grandes e abundantes, não cabendo nas frigideiras. Consequentemente, 

cortavam a cabeça e o rabo... Hoje, mesmo que os peixes sejam menores que as panelas, ainda assim continuam a 

cortar a cabeça e o rabo. Perguntado, um dos moradores o porquê de assim agirem: “Não sei... mas as coisas 

sempre foram assim por aqui!’.”. (STRECK, Lenio Luiz. “Não sei... mas as coisas sempre foram assim por aqui”. 

Artigo publicado em 19 de setembro de 2013, no sítio eletrônico Consultor Jurídico: 

https://www.conjur.com.br/2013-set-19/senso-incomum-nao-sei-coisas-sempre-foram-assim-aqui. Acesso em: 02 

de fev. de 2020). 

https://www.conjur.com.br/2013-set-19/senso-incomum-nao-sei-coisas-sempre-foram-assim-aqui
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como modelo de interpretação a ser seguida pelo juiz, individualmente. Considera que, mesmo 

em uma sociedade plural e diversificada, como a do Brasil, a verdade não é o ponto de vista de 

um grupo ou do senso comum205, mas algo que precisa ser desvelada hermeneuticamente.  

Para evitar mal-entendidos, vale aqui destacar dois pontos que a teoria de Streck não 

quer dizer. Primeiro ela não autoriza o juiz a decidir segundo a sua própria interpretação do 

direito ao caso. A crítica hermenêutica do direito é uma teoria da decisão contra o solipsismo, 

que defende haver sempre a resposta mais adequada à Constituição. Até por isso desenvolveu 

seis hipóteses em que o juiz está autorizado a julgar contra o ordenamento jurídico, conforme 

visto anteriormente. Segundo, sendo uma consequência do primeiro, o autor não quer dizer que 

o processo hermenêutico de interpretação independe da relação entre sujeitos. Pelo contrário, a 

relação com o outro e com o mundo, por meio da linguagem, é o que torna possível “escavar” 

o saber encoberto pelo senso comum, e é este ponto – o da interação – que há concordância 

entre Streck e Habermas206. 

A diferença que existe entre a teoria discursiva de Habermas e filosofia hermenêutica 

de Streck reside no campo paradigmático, como reconhecido pelo próprio jusfilósofo brasileiro. 

Para a filosofia hermenêutica, a verdade está presente no conteúdo da decisão207. Para a teoria 

do discurso, a verdade é resultado do procedimento discurso-argumentativo (desde que feita 

dentro de uma condição ideal de fala), devendo ser entendida como a aceitabilidade racional da 

argumentação208 209. É dizer que na filosofia hermenêutica a compreensão da verdade é condição 

de possibilidade da interpretação, pois decorre da prévia relação do ser com o mundo (o que 

                                            
205 No seu livro, “Verdade e consenso”, Streck expõe logo no início, como “Nota do Autor”, o seu pensamento 
sobre a relação entre verdade e consenso, dizendo o seguinte: “Passadas cinco décadas do lançamento de Wahrheit 

und Methode (Verdade e método) de Hans-Georg Gadamer, ainda persistem mal-entendidos acerca do título, que, 

segundo ele, deveria ser lido como Verdade contra o método. Com o título desta obra corro um risco similar. 

Mesmo assim, como uma homenagem a Gadamer, decidi chama-lo de Verdade e consenso. Mas, efetivamente, 

deve ser lido como A verdade contra o consenso”. (STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituiçao 

Hermenêutica e Teorias Discursivas. Op. cit., p. 15). 

206 “A Crítica Hermenêutica do Direito procura superar esse(s) equívoco(s), demonstrando que a ideia de razão 

prática se dissolve com a derrota daquele que a sustenta: o sujeito solipsista. A CHD supera, no que tange ao 

problema do conhecimento, o solipsismo monadológico do sujeito moderno, superando o esquema sujeito-objeto 

e qualquer possibilidade de subsunção. É preciso compreender que a intersubjetividade – e essa questão é ruptural 

– manifesta-se no conceito de significância que se apresenta como o responsável pela formação dos projetos de 
sentido e significados que se articulam no Discurso. Portanto, é dessa dimensão de significância que emerge a 

possibilidade do significado. Isso quer dizer que, quando produzimos enunciado – que, por sua vez, foi resultado 

da intepretação da compreensão efetivamente disposta – é porque já nos movemos antes compreensivamente nesta 

estrutura múndica, chamada significância. Esta estrutura não tem o sentido do ver teórico contemplativo, mas sim 

o sentido de fala cotidiana (mundo compartilhado)”. (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme a 

minha consciência? 6ª ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 111). 

207 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituiçao Hermenêutica e Teorias Discursivas. Op. cit., p. 123. 

208 Ibidem. 

209 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol, I, op. cit., p. 172. 
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inclui a relação do ser com o próprio ser). Já para a teoria habermasiana a verdade é a aceitação 

racional do melhor argumento produzido discursivamente, entre pessoas que se encontram em 

condições ideais de fala, aderidas ao propósito de chegarem ao consenso, para cujo êxito o 

dissenso possui grande valor. 

Esta é uma distinção relevante para o presente trabalho, e que dificulta a aplicação da 

teoria de Streck num modelo de tomada de decisão em órgão plural de juízes. Seria necessário 

que todos os ministros do STF adotassem a crítica hermenêutica do direito como modelo 

interpretativo e o fizessem com igual comprometimento, do contrário não se asseguraria que 

todos chegariam à mesma interpretação da Constituição em casos complexos. Por outro lado, 

uma teoria discursiva ou do diálogo, permite o ingresso de todos no processo argumentativo, 

sendo indiferente o modelo interpretativo que adotem, desde que se permitam ser orientados 

pelo entendimento, em direção à solução da questão de forma mais consensual possível. A 

verdade para a teoria do agir comunicativo não é a resposta certa ao caso, mas a decisão mais 

consensual possível, que produzirá a aceitabilidade racional. Mesmo que haja divergências, a 

resposta final, por ganhar legitimidade discursiva, goza de maior respeitabilidade, elementos 

próprios de uma democracia. 

Quanto à teoria de Habermas, o modelo de democrático procedimental-discursivo que 

desenvolveu traz para a participação das decisões políticas e governamentais todas as 

instituições, especialmente, à sociedade civil, o que implica também em maior 

responsabilização de todas elas pelo cumprimento daquilo que ficar decidido. Neste contexto, 

se a própria sociedade civil tem participação na formação do direito que lhe afetará, e isso não 

apenas por seus representantes, mas porque sua voz é ouvida por eles, a recepção das decisões 

políticas tendem a ser recebidas com menos resistência pelos dissidentes. E assim o é por terem 

se sentido incluídos e ouvidos. 

Pela teoria do diálogo de Hübner, a democracia funciona à medida que funciona a 

deliberação entre o legislativo e o judiciário (o executivo não está excluído do diálogo, porém, 

Hübner, em respeito ao seu recorte teórico, optou por não tratar deste poder). A participação do 

povo tem relevante papel neste processo deliberativo. Contudo, como a desigualdade social no 

Brasil é elevada210, tem sido cada vez mais comum o Poder Judiciário exercer o controle de 

                                            
210 “Na comparação com os demais países do seu atual grupo, o Brasil tem apresentado ritmo de crescimento do 

IDH menor que a média de 2010 para cá. No entanto, o avanço brasileiro tem sido melhor do que a média de 

América Latina e Caribe. A ONU ressalta, porém, que a desigualdade social ainda elevada faz com que os níveis 

de desenvolvimento variem muito dentro do Brasil. O IDH é uma média dos indicadores do país - ao ajustá-lo 

pela disparidade de renda e de acesso à saúde e educação, o organismo considera que a pontuação brasileira 

recua para 0,574. Como a desigualdade brasileira está entre as mais altas do mundo, esse ajuste derruba o país em 

23 posições no ranking”. (grifos nossos). (SCHREIBER, Mariana. Após anos de crise, Brasil recua no ranking de 



74 

 

constitucionalidade, tomando a última decisão provisória em favor dos direitos fundamentais 

de uma minoria. Por outro lado, se a decisão legislativa trata com igual respeito e consideração 

os cidadãos, incluindo os mais marginalizados, passa ser sua a última decisão provisória. 

Neste modelo de democracia pensado por Mendes, o papel do Supremo Tribunal Federal 

na deliberação com o legislativo só será cumprido se a instituição funcionar como um órgão 

colegiado, como um corpo bem ajustado, cujos membros trabalham em conjunto para o seu 

melhor desempenho. 

Com efeito, independentemente da teoria constitucional que se adote para o papel do 

Tribunal numa democracia, crê-se que o resultado final da decisão proferida por uma corte que 

não atua como um efetivo órgão colegiado, é o esvaziamento do conteúdo democrático presente 

na sua função jurisdicional. 

O próximo capítulo será útil para evitar dispersões acerca do significado da palavra 

“colegialidade”, ao se referir a um órgão judicial composto por uma pluralidade de juízes. O 

estudo feito por Kornhauser e Sager contribuirá para tal desiderato, demonstrando que 

colegiado é bem mais que o ajuntamento de pessoas para certos fins. 

  

                                            
desenvolvimento humano da ONU. Brasília: BBC News Brasil, 9 de dezembro de 2019. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50705895. Acesso em: 02 de fev. 2020). 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50705895
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3. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ÓRGÃO COLEGIADO OU AGREGATIVO? 

 

O tema colegialidade nos tribunais nunca teve tamanha relevância no Brasil, dado o a 

expansão diária do protagonismo dos membros dos tribunais, mais especificamente do Supremo 

Tribunal Federal. 

Durante a construção do presente estudo vem se percebendo a importância em se 

entender o significado de “colegialidade”, para, então, compreender o processo de construção 

das decisões judiciais pelos tribunais e, assim, tentar chegar a uma conclusão sobre os efeitos 

destas decisões para a segurança do Direito, o fortalecimento das instituições e respeito à 

democracia. 

Neste raciocínio, analisando-se o processo de tomada de decisão pelos tribunais 

brasileiros, sobretudo pelo STF, poderia se perguntar: existe, realmente um modelo de decisões 

colegiadas nos tribunais do Brasil? 

Para responder a esta pergunta tomar-se-á o estudo de Kornhauser e Sager, com o fim 

de compreender o significado de colegiado. A partir da assimilação da ideia de colegialidade 

transmitida por Kornhauser e Sager, serão apresentados, com base nas informações contidas no 

Código de Processo Civil e no Regimento Interno do STF, a ordem do processo na Suprema 

Corte brasileira e o modo como o ajuntamento de seus membros formam a decisão judicial.  

 

3.1. UMA ANÁLISE DO SIGNIFICADO DE “COLEGIADO” A PARTIR DO ESTUDO 

FEITO POR KORNHAUSER E SAGER. 

 

Independente da instituição que atue em formação colegiada, infere-se do termo 

(colegiado) que se trata de um grupo de pessoas unidas, que atuam de forma coordenada em 

busca de um ou alguns objetivos em comum. 

Para melhor definir o significado de colegiado, aos fins que se destina o presente ensaio, 

lançar-se-á mão do estudo desenvolvido sobre a temática por Lewis A. Kornhauser e Lawrence 

G. Sager211, ao identificarem nos Tribunais dos Estados Unidos a imprecisão da resolução dos 

conflitos e a insegurança jurídica proporcionada com o método de votação em casos paradoxais, 

ou seja, nos casos em que o resultado final do julgamento não correspondia ao consenso 

formado pela maioria na solução dos pontos controvertidos. 

                                            
211 KORNHAUSER, Lewis. A.; SAGER, Lawrence G. The one and the many: adjudication in collegial courts. 

Op cit., p. 3. 
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Introdutoriamente, Kornhauser e Sager discutiram o conceito de coletividade e as 

diferentes formas de sua manifestação, dentre elas a colegialidade. Para estes autores, a 

formação coletiva pode ser vista de quatro modos distintos: (i) o coletivo distributivo; (ii) o 

coletivo de equipe; (iii) o coletivo redundante; (iv) o coletivo colegial212. 

O modelo coletivo distributivo é explicado a partir de dois exemplos. O primeiro – que 

envolve uma distribuição simples de tarefa – se vale de simples tarefas realizadas por um grupo 

de pessoas unidas para alcançar um objetivo comum, como pintar uma casa ou trabalhar num 

campo. Este primeiro exemplo traz uma noção básica do modelo. O segundo – que reflete uma 

noção mais complexa do modelo coletivo distributivo – seria a de várias pessoas trabalhando 

na linha de produção de uma indústria. Em ambos os exemplos a distribuição das tarefas visa 

um resultado em comum. Com mais pessoas pintando uma casa, o trabalho é realizado em 

menor tempo. Do mesmo modo, com mais pessoas trabalhando em cada peça de montagem de 

um automóvel, garante-se maior eficiência e produtividade, permitindo que a fábrica monte 

mais carros em tempo mais curto. 

Uma característica da coletividade distributiva é que cada pessoa trabalha de forma 

isolada, porém coordenada, de modo a atingir um objetivo comum em menor tempo e com o 

máximo de qualidade possível213. 

A coletividade por equipe, por outro lado, não tem como objetivo realizar um serviço 

em menor tempo ou aumentar a produtividade de algo. Kornhauser e Sager traz os exemplos de 

uma orquestra e de um time de futebol, dos quais se pode inferir um trabalho coordenado de 

ações, em que cada membro, necessariamente, precisa interagir com o outro, segundo suas 

diferentes habilidades. A exigência que cada indivíduo do grupo coordene suas ações de modo 

cooperativo é ainda maior que no coletivo distributivo. Nesta modalidade valoriza-se a 

interação dos membros da equipe. O envolvimento dos componentes entre si e o nível de 

colaboração é determinante para harmonizar as diferentes habilidades, de modo a aproveita-las 

para o melhor desempenho do grupo no alcance do objetivo214, que é comum aos membros do 

grupo. O coletivo por equipe desempenha tarefas que somente este tipo de grupo poderia fazê-

lo. 

Os outros dois tipos de interação coletiva foram cunhados por Kornhauser e Sager de 

coletivo redundante e coletivo colegiado. As formas coletivas redundante e colegiada não se 

                                            
212 Ibidem.  

213 Ibidem, pp. 3-4. 

214 Ibidem, p. 4 
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prestam a proporcionar maior produtividade, como é o caso do coletivo distributivo, ou de unir, 

coordenar e harmonizar as ações de indivíduos com diferentes habilidades, de modo a realizar 

trabalhos só possível a grupos desta natureza, tal como ocorre com o coletivo por equipe. 

As diferenças entre o coletivo redundante e o coletivo colegiado é, em maior medida, a 

maneira como os membros de cada grupo coordenam suas ações. 

Segundo os autores, no empreendimento realizado de forma coletiva redundante há uma 

estrutura externa de múltiplos esforços. Neste tipo de coletividade, o trabalho não é 

colaborativo. Cada qual exerce sua função com independência e, muitas vezes, sem que possam 

interagir. O exemplo utilizado é o controle de qualidade no processo de automação industrial, 

realizado por três inspetores que não se comunicam entre si. O resultado da avaliação pode ser 

por unanimidade ou por maioria. Outro exemplo citado foi o da avaliação do desempenho de 

atletas em determinadas modalidades desportivas, em que os juízes estabelecem notas, sem 

consultar os seus colegas, chegando a um resultado agregativo, que pode ser a soma das notas 

ou a média aritmética215.  

Por fim, os autores tratam da coletividade colegiada como um modelo coletivo cujo 

produto do trabalho pertence, exclusivamente, ao ente coletivo216. Semelhantemente ao coletivo 

por equipe, há entre os membros do grupo de interação colegiada cooperação recíproca – cada 

participante deve considerar e responder aos colegas, enquanto executa suas tarefas. De acordo 

com Kornhauser e Sager, colaboração e deliberação são características fundamentais do modelo 

coletivo colegiado, fazendo com que exista entre seus membros uma responsabilidade 

compartilhada pelos resultados de seus atos217. Ao contrário do que é visto nos grupos de caráter 

redundante, nos quais a troca, o compartilhamento e a interação se mostram irrelevantes – ou, 

até mesmo, não permitidas –, no corpo colegiado são cruciais para o objetivo que pretendem 

alcançar. Semelhante ao que ocorre numa equipe, os membros de um grupo que empreende 

esforços de maneira colegiada focam seu desempenho em prol do grupo, e não do indivíduo218. 

O resultado da análise não decorre de um somatório de notas ou de uma maioria de votos, mas 

de um consenso formado pelos membros219. 

                                            
215 Ibidem. 

216 KORNHAUSER, Lewis. A.; SAGER, Lawrence G. The one and the many: adjudication in collegial courts. 

Op cit., p. 5. 

217 Ibidem. 

218 Ibidem. 

219 Ibidem. 
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Como exemplo de entidades colegiadas, Kornhauser e Sager citam autores de um 

romance220, estudiosos de um grupo de pesquisa e o júri em julgamentos criminais nos EUA, 

que diferentemente do modo como é organizado Brasil, é um órgão deliberativo do qual se 

exige um veredicto unânime221. 

Ao empregar estes conceitos para a realidade dos tribunais americanos, Kornhauser e 

Sager reconhecem que uma decisão a ser proferida por um painel de juízes é complexa, 

guardando características redundantes e colegiadas222. Também admitem que a definição de 

cada empreendimento coletivo não é dada apenas em formas puras223. No caso da Suprema 

Corte dos EUA, embora o colegiado seja a característica mais marcante do painel de juízes, a 

presença do elemento redundante se faz necessário para que cada juiz exerça a sua autonomia 

para concordar, discordar, decidir sobre os pontos controvertidos e o resultado final, bem como 

apresentar as razões que entende ser a melhor solução do caso (que poderá receber o 

consentimento dos demais ou não). 

Entretanto, uma vez que a decisão final do caso deve refletir a opinião da Corte, e não 

dos juízes que a compõem, os autores perceberam que, nos casos paradoxais, a escolha do 

procedimento de votação não poderia ser uma decisão individual dos juízes, mas do Tribunal, 

para evitar disparidades entre o que a maioria consentiu como solução aos pontos controvertidos 

e o que maioria aprovou como resultado final. 

Um dado a ser destacado é que os autores sabem ser normal, em uma sociedade 

pluralista, ocorrer discordâncias, o que é próprio para o aprimoramento da deliberação em um 

corpo colegiado. Sobre esse assunto, os pesquisadores entendem que opiniões concordantes e 

discordantes cumprem funções bem consistentes com o entendimento colegiado do tribunal, na 

medida em que argumentos em ambos os lados de uma discordância testam a força de seus 

“rivais” e exigem atenção e resposta224. Por sua vez, onde há argumentos conflitantes, também 

                                            
220 A ideia é semelhante à pensada por Dworkin na sua obra “Uma questão de princípio”, na qual propõe que cada 

juiz deveria se considerar um romancista em cadeia, ao pretender criar jurisprudência ou interpretar o ordenamento 

jurídico, sem imaginar estar livre para dar rumo à história segundo aos seus próprios anseios ou convicções. Em 
um organismo colegiado não existe um indivíduo que se sobressaia aos demais, todos contribuem em certa medida 

para um resultado final. Resultado este que é fruto do trabalho do grupo. 

221 KORNHAUSER, Lewis. A.; SAGER, Lawrence G. The one and the many: adjudication in collegial courts. 

Op cit., p. 5. 

222 Ibidem, p. 6. 

223 Ibidem, p. 5. 

224 “In fact, concurring and dissenting opinions serve functions quite consistent with a collegial understanding of 

the Court. Internallywithin the Court itself---dissent promotes and improves deliberation and judgment. 

Arguments on either side of a disagreement test the strength of their rivals and demand attention and response. 
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há a obrigação dos participantes de refinarem o fundamento de suas razões, de modo que –

assim como é pensado na teoria habermasiana do agir comunicativo – vença a força do melhor 

argumento. A dissidência, neste aspecto, confere maior racionalidade à deliberação, que, por 

sua vez, contribui para uma decisão final mais peneirada e bem fundamentada. 

Aliás, o estudo realizado por Kornhauser e Sager buscou, justamente, entender o motivo 

pelo qual alguns julgamentos tiveram resultados incompatíveis com as soluções aprovadas pela 

maioria dos juízes em cada ponto controvertido. A esse acontecimento deram o nome de 

“paradoxo doutrinário”. Explica-se. 

Enquanto no Brasil cada ministro da Suprema Corte decide um caso, a partir de razões 

guiadas por suas convicções pessoais, e vota “sim” ou “não”, de acordo com o que entende ser 

o mais certo, na Suprema Corte dos EUA as decisões possuem características colegiadas, com 

grupos de juízes unindo-se a uma ou mais opiniões emitidas por outro juiz, e, no fim, apoiando 

ou não o resultado do julgamento a que chegou a maioria225. Em outras palavras, na corte 

americana os juízes deliberam e votam sobre qual fundamento melhor resolve determinado 

ponto controvertido e no final votam o resultado final para a resolução do caso.  

É nesta parte em que os juízes votam o resultado final para a solução do caso, mesmo 

tendo votado a melhor solução de cada ponto controvertido, que Kornhauser e Sager dizem 

haver uma característica redundante na formação coletiva dos juízes da Supreme Court. Isso 

porque, neste momento final da decisão sobre o caso, cada juiz decide, não como um órgão 

colegiado, mas como se estivesse decidindo sozinho226. 

Os autores denominaram de “caso a caso” o procedimento de votação para a solução 

definitiva do conflito, e chamaram de “ponto a ponto” o procedimento de votação realizado 

sobre cada questão (ou ponto controvertido) diretamente ligada à solução do caso227. 

Como exemplo, citaram alguns casos concretos em que a votação “caso a caso” revelou-

se contraditório à soma da votação “ponto a ponto”. Dentre os exemplos, cita-se apenas um, 

para fins de demonstração do estudo realizado pelos autores. Trata-se do caso da Pennsylvania 

v. Union Gas Co, no qual se discutiu, muito sucintamente, se o Estado da Pennsylvania poderia ser 

processado (resultado final), mediante a análise de dois pontos controvertidos: (1º) se o Congresso 

Nacional, sob a autoridade da Cláusula de Comércio poderia tornar os Estados vulneráveis a ações 

                                            
The opportunity for challenge and response afforded by the publication of dissenting and concurring opinions is 

a close and sympathetic neighbor of the obligation of reasoned justification”. (Ibidem, p. 9). 

225 Ibidem, p. 12. 

226 Ibidem, p. 13. 

227 Ibidem, p. 11. 
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judiciais privadas perante o Tribunal Federal, apesar do disposto na Décima Primeira Emenda; (2º) Caso 

o Congresso possa fazê-lo, se é adequado que se interprete a Lei de Alterações e Reautorizações de 

Superfundos de 1986 (Lei SARA) no sentido de permitir o exercício desse poder. 

O resultado do julgamento foi exibido pelos autores numa tabela, que será reproduzida abaixo. 

 

Juiz Poder de Revogar 

Cláusula de Proteção 

dos Estados 

Exercício do Poder Pennsylvania pode 

ser processada aqui? 

Blackmun S S S 

Breunan S S S 

Marshall S S S 

Stevens S S S 

White S N S 

Kennedy N N N 

O’Connor N N N 

Rehnquist N N N 

Scalia N S N 

TOTAL DE VOTOS S (5-4) S (5-4) S (5-4) 

 Total “ponto a ponto” Total “ponto a ponto” Total “caso a caso” 

 

De acordo com Kornhauser e Sager, a estranheza da votação está na decisão dos juízes 

White e Scalia, que votaram de forma diferente em cada questão, como também diferente foi o 

voto de cada um no resultado final228. 

O juiz White, embora convencido de que o Estado da Pennsylvania não poderia ser 

processado, decidiu pelo “Sim”, pois resolveu adotar o procedimento do voto “ponto a 

ponto”229. Não é que sua decisão final tenha sido incoerente, pelo fato de ter votado “Não” na 

2ª questão, ou seja, por entender que a Lei SARA não poderia ser interpretada de modo a 

permitir que o Congresso pudesse tornar os Estados vulneráveis à ação privada na esfera da 

Justiça Federal. A decisão do juiz White seguiu uma lógica de procedimento de votação: se em 

cada questão a maioria decidiu pelo “Sim”, mesmo que ele não tenha decidido pelo “Sim” em 

uma delas, o resultado final não poderia ser diferente do “Sim”. Do contrário, aí sim o resultado 

final seria incoerente com a lógica dos resultados obtidos com as votações realizadas em cada 

ponto controvertido. 

                                            
228 Ibidem, p. 18. 

229 Ibidem. 
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Já o juiz Scalia, nitidamente, adotou o procedimento “caso a caso”, votando pelo “Não” 

como resultado final. Essa conclusão se chega, pelo fato de o juiz ter votado “Não” no resultado 

final, mesmo ciente de que o “Sim” venceu nas votações de cada questão230. 

O que a pesquisa realizada por Kornhauser e Sager demonstrou foi que, nas cortes dos 

EUA, inclusive na Supreme Court, embora haja uma preocupação com um posicionamento 

colegiado quanto a ratio decidendi da decisão, não havia uma preocupação entre os juízes sobre 

qual procedimento de votação seria adotado para julgar os casos aos quais chamou de 

“paradoxal”, o que poderia estar gerando injustiças231. Casos paradoxais são aqueles que 

apresentam incoerência entre o resultado da maioria formada na solução de cada questão e o 

resultado final do julgamento – quando cada juiz vota pelo provimento ou desprovimento do 

recurso. Modificando o exemplo dado anteriormente, em uma análise hipotética, se os juízes da 

Corte formassem uma maioria consensual de 5 votos a 4 para o fundamento do “Sim” nas duas 

questões, mas como resultado final a votação apurada fosse de 5 votos a 4 para o “Não”, estaria 

aí configurado o que chamaram de “paradoxo doutrinário”. Note-se que a maioria formada no 

julgamento final do “Não” é incoerente com a maioria consensual que decidiu pelo “Sim” na 

solução dos dois pontos controvertidos. 

Em geral, a votação “ponto a ponto” conduz a uma decisão mais condizente com o 

consenso da maioria formado sobre os pontos determinantes para a solução do conflito. Além 

disso, confere maior clareza aos fundamentos das decisões proferidas pelas Cortes Superiores, 

oferecendo orientação mais segura aos tribunais inferiores ao utilizarem tais decisões como 

precedentes232. 

Porém, em algumas situações, o procedimento de votação “ponto a ponto” pode levar a 

uma solução discrepante ao real posicionamento do colegiado. Isso ocorre, segundo os autores, 

quando há grande fragmentação dos pontos controvertidos para a solução dos casos e os juízes 

não chegam a uma maioria consensual em cada ponto, ou quando a justificativa de uma questão 

está subordina a outras233. Nestas hipóteses, em que não há uma maioria sobre qualquer 

                                            
230 Ibidem. 

231 “The choice between these protocols, effectively the choice of the outcome in the case, ought to be a matter of 

articulate and reflective practice, not the private impulse of each Justice”. (Ibidem, p. 24). 

232 “In the plurality opinion case, the problem for lower courts is more likely to arise in future cases, where the 

various doctrinal directives that were stitched together to produce the appellate outcome may diverge in their 

prescriptions. (...).Without more, these puzzles present a good reason for abandoning the case-by-case protocol. 

Issue-by-issue dispositions of paradoxical cases have the substantial advantage of offering clear guidance to the 

lower courts.”. (Ibidem, p. 42). 

233 Ibidem, p. 29 e 50. 
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fundamento para a solução dos pontos controvertidos, usar a votação por questão trairia o 

colegiado. 

A solução desenvolvida por Kornhauser e Sager, nos casos em que fossem identificados 

o “paradoxo doutrinário”, seria o emprego do “metavoto”, que consiste na decisão do colegiado 

acerca do procedimento de votação a ser utilizado nestes casos paradoxais234. Trata-se de uma 

resolução separada do procedimento de votação que melhor se adequará ao julgamento do caso, 

devendo os juízes motivar a decisão por um ou outro procedimento. O metavoto é uma resposta 

à seguinte pergunta: “como o tribunal enquanto entidade coletiva [colegiada] deve decidir, 

considerando que é constituído por membros com poder de voto sobre um complexo de matérias 

relacionadas ao caso a ser solucionado?235”. 

Os autores explicam que o metavoto não se trata de uma votação de preferências de 

procedimento, mas um posicionamento em que os juízes devem levar em conta o resultado que 

melhor revela a opinião da corte236. Nas palavras de Kornhauser e Sager, “os juízes devem ver 

e reagir à questão da ação colegiada como distinta de suas visões individuais do caso, abrindo-

se um ao outro de forma ampla, se não completa”237. 

A proposta de Kornhauser e Sager com o metavo é maximizar o caráter colegiado das 

decisões proferidas pelas cortes, evitando-se ao máximo que opiniões/decisões individuais 

tomem a aparência do posicionamento do tribunal. Os autores reconheceram que a Suprema 

Corte norte-americana tem a preocupação de construir decisões alinhadas a um entendimento 

construído de forma colegiada, no entanto identificaram individualismos no procedimento de 

votação adotado por cada juiz em diversos casos. Isto é, cada juiz adota um procedimento de 

votação sem combinarem uns com os outros. Para unificar o procedimento ideal a cada caso, 

os autores propuseram o “metavoto”, que é uma votação feita entre os membros da Corte para 

decidir, de forma fundamentada, o modelo de votação a ser adotado nos casos em que for 

identificado o “paradoxo doutrinário”.  

O artigo de Kornhauser e Sager, ora apresentado, evidencia uma preocupação do sistema 

judiciário estadunidense com a solidez institucional das cortes, especialmente, da Supreme 

                                            
234 Ibidem, p. 30 a 32. 

235 Livre tradução do seguinte texto: “how ought the court as a collective entity decide the case, in light of the 

distribution of convictions among the members of the court as to the complex of matters bearing on the decision 

of the case? (Ibidem, p. 30). 

236 Ibidem, p. 30 e 32. 

237 Livre tradução do seguinte texto: “Both groups of Justices should see and react to the question of colegial 

action as distinct from their individual views of the case, in terms largely, if not completely, accessible to each 

other”. (Ibidem, p. 31). 
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Court. Solidez esta que advém de decisões colegiadas, fruto de um trabalho desempenhado com 

interação, deliberação e esforço de se chegar ao maior consenso possível acerca dos 

fundamentos que orientarão a decisão final sobre o acolhimento, ou não, de um recurso. Como 

os próprios autores afirmam: 

 

O julgamento de um recurso é um empreendimento colegiado, de 

competência do tribunal, não dos juízes individualmente. São as 

decisões e opiniões dos tribunais, e não dos juízes individuais, que têm 

autoridade sobre as controvérsias imediatas e futuras deliberações 

judiciais238. 

   

O mesmo entendimento deveria estar presente no judiciário brasileiro, vez que a 

Constituição Federal constituiu tribunais compostos por múltiplos juízes e lhes conferiu 

competência para processar e julgar certos casos. No que diz respeito ao Supremo Tribunal 

Federal, o art. 102 da CRFB/88 enumera os casos que lhe compete julgar. Não há previsão para 

os seus ministros, individualmente, julgarem os casos, como se vê em inúmeras decisões 

monocráticas em ação de controle de constitucionalidade, recursos, ações ordinárias, etc. 

Mesmo no plenário do STF, a decisão que deveria expressar um entendimento da Corte, não 

passa de um somatório de decisões individuais. 

A hipótese que se levanta no presente trabalho, é que a Constituição Federal previu a 

formação de “UM” órgão judicial compostos por vários juízes, para que “UMA” decisão fosse 

proferida aos casos de sua competência. Mas, questiona-se, como o STF pode construir decisões 

que representem o posicionamento da instituição se cada um de seus membros age como se 

estivesse resolvendo o caso sozinho? É possível um tribunal chegar a uma resposta mais 

adequada ao caso a partir do trabalho solitário de cada um dos seus membros? Um tribunal, 

cujo procedimento de votação privilegie o monólogo e o monocratismo, está apto a funcionar 

como um órgão colegiado? Por fim, pode-se dizer que o Suprema Corte brasileira é um órgão 

colegiado? 

Procurar-se-á responder as duas últimas perguntas no próximo capítulo e no decorrer do 

presente estudo responder-se-á as demais. 

 

 

                                            
238 Ibidem, p. 56. 
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3.2. COLETIVO REDUNDANTE OU COLETIVO COLEGIADO, QUAL A REALIDADE 

DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS? 

 

No âmbito dos tribunais, e aqui aplicando à realidade brasileira, nota-se a presença do 

modelo de coletividade redundante, por exemplo, no julgamento pelo tribunal do júri. Os 

jurados, que são sorteados, não podem influenciar-se reciprocamente, nem opinarem sobre o 

processo, muito menos deliberarem (art. 466, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal239). Cada 

jurado votará de forma sigilosa em uma cédula com respostas prontas, “sim” ou “não” (arts. 

486 e 487 do Código de Processo Penal)240. 

Conrado Hübner observa que o mesmo ocorre no modo como decidem os ministros do 

Supremo Tribunal Federal241. Embora haja um julgamento que possa ser unânime, nota-se que 

ocorre por agregação de votos. Cada ministro tem o seu posicionamento pessoal. Não há 

colaboração, nem uma disposição deliberativa entre os membros do órgão julgador, tal como 

deve ocorrer numa coletividade colegial. 

Sobre o conceito de deliberação, Ian Shapiro, citado por André Garcia Valadares, tem a 

seguinte compreensão: “Deliberação não é uma atividade isolada. Pelo contrário, é uma 

interação entre duas ou mais pessoas. Podemos ser individualmente reflexivos, mas não 

individualmente deliberativos”242. 

Pode-se dizer, portanto, que uma Turma, Câmara ou o Órgão Especial de um Tribunal, 

ao atuar como um órgão coletivo redundante, o faz como se fosse composto por juízes 

monocráticos. A presença de número plural de juízes no órgão não tem o condão de 

proporcionar uma reflexão deliberativa na busca da melhor solução para o caso concreto. Na 

verdade, presta-se apenas para construir um placar de votos. 

Observando bem o procedimento de votação praticado no Supremo Tribunal Federal, 

leva-se a crer que a instituição foi pensada para funcionar como um órgão coletivo redundante, 

segundo o conceito adotado por Kornhausert e Sager, e não como um colegiado. Basta ler o que 

diz seu atual regimento interno e o Código de Processo Civil de 2015 sobre a ordem do processo 

                                            
239 Ver art. 466, §§ 1º e 2º, do CPP. 

240 Ver art. 486 e 487 do CPP. 

241 MENDES, Conrado Hübner. Constitutional courts and deliberative democracy. Oxford: Oxford University 

Press, 2013. p. 62. 

242 Livre tradução do seguinte trecho da obra: “Deliberation is not an isolated activity. Rather it is an interactive 

one involving two or more people. We can be individually reflective but not individually deliberative”. 

(VALADARES, André Garcia Leão Reis. A composição do órgão colegiado e seus efeitos na tomada de decisão. 

Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 8, nº 2, 2018 p.719-739. ISSN 2236-1677. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.5102/rbpp.v8i2.5260>. Acesso em 30 de abril de 2019, citação da p. 723). 

http://dx.doi.org/10.5102/rbpp.v8i2.5260
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na Corte e os poderes decisórios conferidos aos seus ministros, conforme exposto nos capítulos 

1 e 5 deste ensaio243. 

Aliás, os juristas americanos, ainda que tenha sido esta a intenção, definiram bem o 

protocolo de tomada de decisão no STF, ao transporem o conceito puro de coletividade 

redundante para a realidade dos tribunais a partir da seguinte consideração: 

 

Seria válido, por exemplo, se cada juiz de um painel de juízes ouvisse 

o caso separadamente, refletisse o caso isoladamente de seus colegas, 

consultasse apenas seus próprios julgamentos anteriores e apresentasse 

uma opinião, justificando sua conclusão em termos que ignore 

totalmente os posicionamentos presentes ou passados dos colegas244. 

 

Em artigo publicado por Valadares concluiu-se que na estrutura de um tribunal que se 

pretende colegiado devem existir quatro características: “(i) a despersonificação; (ii) a 

contenção do arbítrio individual; (iii) a abertura à várias vozes e ao desacordo; e (iv) o reforço 

das chances de acerto”245. 

De acordo com o autor, a despersonificação é explicada como uma decisão cujo 

resultado decorre de um juízo formado pela instituição, a partir da deliberação dos membros do 

órgão, estando dissociada da exclusiva convicção pessoal de qualquer deles, podendo ser 

apontada como um reforço da impessoalidade, independência e imparcialidade dos julgadores 

que compõem o órgão judicial246. 

A contenção do arbítrio é uma característica da colegialidade, pelo fato de se evitar a 

concentração de muito poder na mão de uma só pessoa (o que se tem visto no Brasil, na 

ampliação do poder do relator), garantindo-se a proteção do jurisdicionado e do conteúdo da 

prestação jurisdicional247. 

                                            
243 Tais atribuições podem ser vistas no art. 932 e seguintes do CPC/2015 e art. 21, incisos I, II, X e §§ 1º e 2º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal de 2020. Para os fins do presente estudo, por meio do qual se 

investiga a ausência de colegialidade no STF, cabe destacar alguns poderes conferidos pelo Regimento Interno, os 

quais não se encontram na Lei 13.105/2015, que revogou o Código de Processo Civil de 1973: “Art. 21. (...) § 1º 

Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou 

contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência 
manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, 

acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”. 

244 A tradução é livre do original: “It would hold, for example, if each judge on a panel of judges heard the case 

separately, reflected on the case in isolation from her colleagues, consulted only her own past judgments, and 

rendered an opinion justifying her conclusion in terms that wholly ignored her colleagues' present or past 

determinations.". (Ibidem, p. 6). 

245 Ibidem, p. 724. 

246 Ibidem. 

247 Ibidem. 
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Ao se dizer que a colegialidade do julgamento deve proporcionar a abertura à várias 

vozes e ao desacordo, quer-se dizer que a interpretação do Direito no caso concreto, por ser 

uma atividade complexa, deve estar aberta ao diálogo e às divergências, de modo a concretizar 

o princípio constitucional do contraditório, que, dentre outras aplicações, garante a todos as 

partes envolvidas no processo sua participação influente na construção da decisão judicial248. 

Interessante notar que este mesmo pensamento foi expressado por clássicos autores do direito 

processual italiano, como explicitado em tópico anterior, ao enfatizarem a importância da 

oralidade no órgão colegiado. Infelizmente, esta característica essencial dos tribunais italiano 

não foi importada pelos tribunais brasileiros. 

Por último, a colegialidade oportuniza o reforço das chances de acerto, entendido como 

reforço do caráter deliberativo que deve guiar todos os trabalhos dos tribunais, pela aptidão que 

possui de potencializar o alcance do melhor resultado no julgamento249. 

Sobre a importância da deliberação entre os membros que se propõe a formar um órgão 

colegiado, Hübner esclarece ser este um elemento fundamental da democracia que, quando 

praticada, impulsiona os envolvidos à busca contínua de soluções para as demandas decisórias, 

sendo certo que é da natureza das relações deliberativas a participação respeitosa, interativa e 

cooperativa dos membros, os quais se encontram dispostos a ceder seus posicionamentos 

pessoais, à luz de argumentos persuasivos e bem articulados, para servir ao propósito de se 

chegar a um consenso sobre a melhor solução para determinado conflito (não necessariamente 

alcançando-a)250. 

O pensamento de Hübner reflete bem o que Jürgen Habermas propõe com a teoria do 

agir comunicativo, ao idealizar uma sociedade cujos integrantes tenham condições de participar 

das decisões que lhes afetarão, pensando a razão, não como um instrumento de manipulação, 

mas como algo construído por uma comunidade de comunicação empenhada na busca 

consensual de solução de controvérsias. 

Portanto, pode-se dizer que os tribunais do Brasil não aderiam a ideia de formar órgãos 

coletivos de juízes que atuem como um colegiado. Sua atuação se amolda com maior 

                                            
248 Ibidem. 

249 Ibidem. 

250 MENDES, Conrado Hübner. Constitutional courts and deliberative democracy. Op. cit., p. 14. No original, o 

texto encontra-se assim redigido: “Deliberation features no less than a respectful and inclusive practice of 

reasoning together while continuously seeking solutions for decisional demands, of forming your position through 

the give-and-take of reasons in the search of, but not necessarily reaching, consensus about the common good. 

Thus, participants of deliberation, before counting votes, are open to transform their preferences in the light of 

well-articulated and persuasive arguments”. 
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prevalência ao conceito de coletivo redundante desenvolvido por Kornhauser e Sager. Não 

existe um compromisso de colaboração e trabalho conjunto entre os juízes componentes do 

órgão coletivo para a construção da decisão judicial. O processo da formação da decisão parte 

de uma avaliação pessoal de cada membro do órgão, que pode coincidir nos seus fundamentos, 

ou não. Porém isso não importa, o que vale é se há concordância, ou não, com o voto de 

provimento/desprovimento do relator. A concordância com os fundamentos não é considerada 

tão relevante para o resultado do julgamento. Acerca disso o próprio ministro Roberto Barroso 

reconhece, tal como o fez o ministro Cezar Peluso (já citado no tópico “1.4” deste trabalho), ao 

declarar que “o sistema brasileiro segue um padrão agregativo e não propriamente deliberativo. 

Vale dizer: a decisão é produto da soma de votos individuais e não da construção argumentativa 

de pronunciamentos consensuais ou intermediários”251. Estes ministros reconhecem existir um 

grave problema institucional: a falta de deliberação, a ausência de um genuíno posicionamento 

da Corte. Entretanto nenhum deles confrontou o problema. 

Sobre esse assunto, Conrado Hübner se manifestou com as seguintes palavras 

 

O voto do ministro Peluso no caso em que o jornal "O Estado de S. 

Paulo" alegava ter sido censurado, por exemplo, menciona essa 

patologia da corte, mas não se posiciona a respeito dela. Não se 

incomoda com a frequente ausência, nas suas palavras, de uma 

"pronúncia coletiva", de uma "inteligência sistemática dos votos", de 

uma "verdadeira opinião da corte". Apenas constata ser esse hábito 

consequência de "singular modelo deliberativo historicamente 

consolidado". 

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. 

O aperfeiçoamento da deliberação colegiada do STF contribuiria para a 

qualidade do debate público. E o Supremo se apresentaria não somente 

como autoridade que toma decisões a serem obedecidas, mas também 

como fórum que oferece razões a serem debatidas. Criaria uma 

oportunidade de reforçar sua legitimidade252. (grifos nossos). 

 

                                            
251 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 458. 

252 MENDES, Conrado Hübner. Onze Ilhas. São Paulo: Folha de São Paulo, Opinião, 01 de fev. 2010. Disponível 

em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm>. Acesso em: 10 jun. 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm
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Nota-se haver uma preferência da Justiça brasileira em se manter os julgamentos nos 

tribunais com reduzida dialeticidade. O diálogo entre as partes e os membros do órgão 

“colegiado” é deficitário, assim como o é entre os membros do próprio órgão judicial. Talvez, 

seja para dar conta da multiplicidade de processos que ingressam diariamente no judiciário. Se 

este é o principal motivo, então os meios não conseguiram justificar os fins. 

Dizer que esse modelo de julgamento nos tribunais brasileiros faz parte da cultura 

jurídica da sociedade, não explica o porquê de não se pensar em adotar um modelo que prestigie 

decisões colegiadas, cuja natureza guarda identidade com o motivo da existência dos tribunais, 

enquanto órgão judicial plural de deliberação. Neste sentido, concorda-se com Kornhauser e 

Sager ao afirmarem que a complexidade de múltiplos juízes de um tribunal agirem em colegiado 

é amplamente obscurecida pela opacidade durável das práticas convencionais, a respeito das 

quais ninguém contesta e, portanto, ninguém se prontifica a examinar tais práticas. Porém, 

quando surgem tensões entre o que é uma decisão da Corte e o que é uma opinião individual 

dos seus ministros, a falta de reflexão sobre o modelo de votação adotada pelo tribunal torna-

se um passivo institucional253. 

No capítulo seguinte serão introduzidos os conceitos básicos da teoria do agir 

comunicativo de Habermas como proposta de um procedimento deliberativo a ser adotado em 

tribunal que se pretende colegiado. 

 

  

                                            
253 O parágrafo é uma paráfrase do trecho original do artigo a seguir exposto: “The complexity of collegial agency 

among the judges of a multijudge court is largely obscured by the durable opacity of conventional practices which 

remain largely unchallenged and hence unexamined. When strain does occur, the unreflective nature of our 

commitment to these practices becomes an institutional liability”. (Ibidem, pp. 56-57). 
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4. O COLEGIADO COMO AMBIENTE IDEAL DA RACIONALIDADE COMUNICATIVA 

A LEGITIMAR, DEMOCRATICAMENTE, AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

A proposta deste capítulo é apresentar a teoria discursiva do agir comunicativo de Jürgen 

Habermas254 como um caminho a alcançar o verdadeiro sentido de colegialidade que deve 

revestir órgãos judiciais plurais, em especial a Corte Suprema, tendo em vista a aptidão 

imanente na colegialidade de conferir legitimidade democrática às decisões proferidas por 

Tribunais. 

A título introdutório e com a finalidade de tornar compreensível a teoria da razão 

comunicativa idealizada por Habermas, em adequação ao recorte teórico deste trabalho 

(colegialidade como modelo legitimador democrático das decisões da Suprema Corte), cita-se 

o seguinte trecho de uma de suas obras: 

Se nós, como participantes de discursos políticos, não pudéssemos 

convencer outras pessoas, nem aprender com elas, a política 

deliberativa perderia seu sentido – e o Estado democrático de direito, o 

fundamento de sua legitimação. Se os envolvidos – certamente dotados 

da consciência falibilista de poder errar a todo momento – tampouco 

tomassem como ponto de partida que os problemas políticos e jurídicos 

controversos podem ter para si uma solução ‘correta’, então a disputa 

política abrandaria seu caráter deliberativo e degeneraria a ponto de se 

tornar uma luta exclusivamente estratégica pelo poder255. 

 

A cerne da teoria da razão comunicativa desenvolvida por Habermas está em pensar a 

racionalidade para além da razão instrumental disseminada pela filosofia da consciência. 

Reconhecendo a importância da guinada linguística256, pensada pelo “segundo” 

                                            
254 A ideia de racionalidade comunicativa desenvolvida por Habermas, e sua conexão com o princípio democrático, 

foi desenvolvida em diversas obras como: Teoria do agir comunicativo, volumes I e II; A inclusão do outro; 

Consciência Moral e Agir Comunicativo; Racionalidade e Comunicação; Pensamento Pós-Metafisico; Técnica e 

Ciência como “ideologia”; Verdade e Justificação. Tal esclarecimento se faz necessário para justificar o motivo 

pelo qual serão citadas diferentes obras do autor para tratar de assuntos conexos. 

255 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Op. cit., pp. 315-316.  

256 Nas palavras de Streck: “Já a ruptura com a filosofia da consciência – esse é o ‘nome’ do paradigma da 

subjetividade – dá-se no século XX, a partir do que passou a ser denominado de giro linguístico. (...). Mas, registre-

se, o giro ou ginada não se sustenta tão somente no fato de que, agora, os problemas filosóficos serão linguísticos, 

em face da propalada ‘invasão’ da filosofia pela linguagem. Mais do que isso, tratava-se do ingresso do mundo 

prático na filosofia. (...). Em Heidegger, isso pode ser visto a partir da estrutura prévia do modo de ser no mundo 

ligado ao compreender, em Wittgensteis, (Investigações Filosóficas), é uma estrutura social comum – os jogos de 

linguagem que proporcionam a compreensão. E é por isso que se pode dizer que Heidegger e Wittgenstein foram 

os corifeus dessa ruptura paradigmática, sem desprezar as contribuições de Austin, Apel, Habermas e Gadamer” 

(grifo nosso). (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme a minha consciência? Op. cit., p. 15). 
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Wittgenstein257, como marco da superação do esquema sujeito-objeto – que diz, desde 

Protágoras, ser o indivíduo a medida de todas as coisas, um ser egocêntrico –, Habermas, 

apoiado na teoria dos atos de fala - criada por John Austin e sistematizado por John Searle –, 

extraiu a noção de força ilocucionária e dela fez o ponto central da razão comunicativa, presente 

no mundo da vida258. 

Em suma, Habermas, como um dos corifeus da concepção prática da filosofia, deslocou 

a razão da racionalidade do ser individual, para a racionalidade da comunicação intersubjetiva, 

produzida por meio da linguagem, com o fim de integrar ao ambiente de criação de normas – e 

com eles buscar o mútuo entendimento –, aqueles que são os seus destinatários (concernidos). 

Pois é nas relações intersubjetivas, impregnadas de diferentes experiências, tradições, visão de 

mundo e cultura que se torna possível desvendar novos horizontes do saber, o que seria 

impossível pela fria relação entre sujeito e objeto259. 

Salienta-se, todavia, que não é por meio de qualquer troca de palavras, conversas ou 

discursos que a comunicação pensada por Habermas terá a aptidão de tornar compreensível 

algo no mundo. Isso somente ocorrerá, segundo o autor alemão, pelo procedimento da 

racionalização comunicativa, desenvolvido de forma argumentativa geradora de consenso, em 

ações de fala, tendo como pano de fundo o mundo da vida260.  

                                            
257 Na obra, Investigações filosóficas, Wittgenstein consolida uma nova reflexão sobre a linguagem, pondo abaixo 

a sua primeira teoria – de inclinação solipsista –, por meio da qual propõe uma superação da relação sujeito-objeto 

presente na Filosofia da Consciência, a partir de um modelo filosófico que tem na linguagem e jogos da linguagem 

sua maior contribuição, elementos estes essenciais para a atribuição de significado a determinado vocábulo. 

(COELHO. Marcos César. A legitimidade da Jurisdição Constitucional: no pensamento de Jürgen Habermas). 
São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 21-23). 

258 MAIA, Antonio Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria 

Constitucional Brasileira e a Constituição Cidadã. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 181). 

259 Na racionalidade comunicativa a explicação de determinado fenômeno não mais advém do conhecimento e 

disponibilização de uma natureza objetivada, “mas da intersubjetividade de um possível entendimento”. O 

paradigma da racionalidade cognitivo-instrumental desloca-se para a racionalidade comunicativa. Dito de outro 

modo, não é mais a relação de um sujeito solitário com algo no mundo objetivo que pode ser representado e 

manipulado, mas a relação intersubjetiva, que sujeitos que falam e atuam, assumem quando buscam o 

entendimento entre si, sobre algo. Ao fazer isto, os atores comunicativos movem-se por meio de uma linguagem 

natural, valendo-se de interpretações culturalmente transmitidas e referem-se a algo simultaneamente em um 

mundo objetivo, em seu mundo social comum e em seu próprio mundo subjetivo. (HABERMAS, Jürgen. Teoria 
do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, tradução Paulo Astor Soethe. São 

Paulo: WMF Martins Fontes, 2016, p. 674). 

260 Habermas vai dizer que ao adotar “(...) como ponto de partida o emprego comunicativo do saber proposicional 

em ações de fala, tomamos uma decisão prévia em favor de outro conceito de racionalidade, filiado a noções mais 

antigas do logos. Esse conceito de racionalidade comunicativa traz consigo conotações que, no fundo, retrocedem 

à experiência central da força espontaneamente unitiva e geradora de consenso própria à fala argumentativa, em 

que diversos participantes superam suas concepções inicialmente subjetivas para então, graças à concordância de 

convicções racionalmente motivadas, assegurar-se ao mesmo tempo da unidade do mundo objetivo e da 

intersubjetividade de seu contexto vital”. (Ibidem, pp. 35-36). 
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A seguir serão estudados os elementos que integram a razão comunicativa 

habermasiana, de maneira a tornar compreensível sua teoria e a relação com a hipótese 

apresentada neste trabalho de ausência de colegialidade no STF. A partir deste recorte teórico, 

associada com a ideia de colegialidade pensada por Kornhauser e Sager, será discutido a 

importância de se construir um modelo comunicativo, em busca de consensos ou, ao menos, da 

equalização de dissensos, para a construção de uma corte, efetivamente, colegiada. 

 

4.1. A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO 

 

Para se compreender a teoria de Habermas da razão crítica fundada na racionalidade 

comunicativa é preciso entender o momento e o contexto no qual ela foi desenvolvida. 

Jürgen Habermas faz parte da segunda geração da Escola de Frankfurt, criada por 

críticos ao positivismo científico e técnico cuja origem decorre do pensamento iluminista 

fundante da razão instrumental. Em poucas palavras, o iluminismo pregava a emancipação do 

homem em relação às forças da natureza e aos dogmas estabelecidos por instâncias de 

autoridade estranhas ao domínio da razão humana. O homem, enquanto ser pensante, deixa de 

ser um sujeito submisso à natureza para ser o seu senhor. Vale esclarecer que neste pensamento 

cartesiano de uma razão científica e assujeitadora, estava contida a ideia de realização da 

felicidade, haja vista que “no próprio sentido da organização racional do saber já estaria 

incluído o objetivo do bem-estar humano em todos os aspectos”261. 

 Homens como Max Weber, Adorno e Horkheimer (estes dois últimos pertencentes à 

primeira geração da Escola de Frankfurt) identificaram retrocessos que o iluminismo, na forma 

da razão científica e técnica, poderia proporcionar ao próprio homem, dono da razão262. Viu-

                                            
261 SILVA, Franklin Leopoldo e. Conhecimento e Razão Instrumental. Psicologia USP, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 

11-31, 1997. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65641997000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 11 dez. 2019. 

262 Esta conclusão fica clara no trecho, a seguir reproduzido, de uma das obras de Adorno e Horkheimer: “A aporia 

com que nos defrontamos em nosso trabalho revela-se assim como o primeiro objeto a investigar: a auto-destruição 
do esclarecimento. Não alimentamos dúvida nenhuma - e nisto consiste nossa petitio principii - de que a liberdade 

na sociedade é inseparável do pensamento esclarecedor. Contudo, acreditamos ter reconhecido com a mesma 

clareza que o próprio conceito deste pensamento, tanto quanto as formas históricas concretas, as instituições da 

sociedade com as quais está entrelaçado, contém o germe para a regressão que hoje tem lugar por toda parte. Se o 

esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre este elemento regressivo, está selando seu próprio destino. 

Abandonando a seus inimigos a reflexão sobre o elemento destrutivo do progresso, o pensamento cegamente 

pragmatizado perde seu caráter superador e, por isto, também sua relação com a verdade” (ADORNO, Theodor 

W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Tradução Guido Antonio de 

Almeida. 2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986, p. 13). 
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se, então, que a razão apregoada pelos iluministas não passava de uma razão instrumental, 

explicada pelo fato de ser um meio para a livre consecução dos fins almejados pelo homem. 

Como grande agente do processo de conquista da maioridade intelectual do ser humano, 

da libertação social e da superação de mitos, a razão iluminista torna-se, ela mesma, um novo 

mito e se estabelece como ideologia de dominação que legitima a sociedade capitalista. A razão 

pensada enquanto instrumento de dominação do homem sobre a natureza ganha novo sentido e 

passa a ser instrumento de dominação do homem sobre o homem, em um mundo administrado 

em nome da ciência, da técnica e do progresso263. 

Neste contexto, Habermas afirma que, embora os pensadores da primeira geração da 

Escola de Frankfurt tenham revelado o lado obscuro da razão instrumental, que fez do saber e 

da ciência um meio para a construção de relações de poder – surgindo daí a teoria da razão 

crítica –, não conseguiram superar os problemas causados pela razão instrumental. Isso porque, 

buscaram uma solução fora da teoria da razão, e, agindo assim, Weber, Horkheimer e Adorno 

confundiram racionalidade do sistema com racionalidade da ação264. Estes autores só 

conseguiram situar as práticas humanas livres da reificação em poderes irracionais como o 

carisma (para Weber), o amor (para Horkheimer) e a arte (para Adorno)265.  

Habermas não desacredita da razão instrumental e reconhece que o iluminismo criou 

uma ideia de razão voltada a atender certas finalidades sem refletir se são boas ou más para a 

sociedade266. Entretanto, não a aceita como único padrão de racionalidade e pensamento 

                                            
263 PINTO, José Marcelino de Rezende. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos básicos e 

possibilidades de aplicação à administração escolar. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, n. 8-9, p. 77-96, Ago. 
1995. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S0103-

863X1995000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 11 Dez. 2019, citação p. 78. 

264 Habermas é bastante elucidativo ao dizer que ao usarmos “a expressão ‘racional’, supomos uma estreita relação 

entre racionalidade e saber. A estrutura de nosso saber é proposicional: opiniões podem ser representadas 

explicitamente sob a forma de enunciados. Pretendo assumir como pressuposto esse conceito de saber, sem maiores 

explicações, pois racionalidade tem menos a ver com a posse do conhecimento do que com a maneira pela qual os 

sujeitos capazes de falar e agir adquirem e empregam o saber (grifo nosso)”. (HABERMAS, Jürgen. Teoria do 

Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. cit., p. 31). Ainda, neste mesmo 

sentido, José Marcelino de Rezende faz a seguinte consideração: “A racionalidade instrumental que, através do 

empirismo, marcou profundamente a autocompreensão da era moderna foi submetida à crítica implacável de 

Weber e posteriormente de Adorno, Horkheimer e Marcuse. O grande problema destas abordagens é que, nelas, 
eles confundiram um tipo particular de racionalização e suas consequências como sendo patologias da própria 

razão”. (PINTO, José Marcelino de Rezende. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos 

básicos e possibilidades de aplicação à administração escolar. Op. cit., p. 79). 

265 PINTO, José Marcelino de Rezende. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos básicos e 

possibilidades de aplicação à administração escolar. Op. cit., 78. 

266 “Quando partimos do uso não comunicativo do saber proposicional em ações orientadas por um fim, tomamos 

uma decisão prévia em favor do conceito de racionalidade cognitivo-instrumental, que, por meio do empirismo, 

marcou fortemente a autocompreensão da modernidade. Ele traz consigo conotações de uma autoafirmação 

exitosa, que se vê possibilitada pela adaptação inteligente das condições de um meio contingente e pela disposição 
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epistemológico. Por isso propõe que a superação da razão instrumental está na própria razão, 

que precisa ser resignificada, agora, pela linguagem267. Entretanto, não é qualquer ação 

praticada pelo médium da linguagem que estabelecerá o efeito comunicativo vislumbrado, uma 

vez que a exteriorização de um ato linguístico pode, ou não, ter o fim comunicativo. A distinção 

entre o uso comunicativo de expressões linguísticas e o não-comunicativo reside na sua 

formulação orientada para o acordo (ou consenso), pretensão que é vista no primeiro, porém 

não no segundo268. 

A ação comunicativa, portanto, é uma teoria racional em que a própria razão é objeto de 

crítica e aprimoramento por meio da participação e do diálogo daqueles que serão afetados pelo 

produto da razão. Este padrão de racionalidade tem como chão o agir comunicativo, que se 

distancia da razão instrumental pelo fato de, este último, estruturar-se no uso não comunicativo 

do saber e ações dirigidas a fins. Já a racionalidade comunicativa do saber é construída num 

processo de comunicação intersubjetiva, pelo uso da linguagem, com o propósito de alcançar o 

consenso269. 

Aqui cabe um esclarecimento sobre expressão “agir comunicativo” e sua distinção com 

o termo “discurso”, que, segundo Guido Antônio de Almeida, decorre do vernáculo original 

“Diskurs”, cujo uso na língua alemã exprime três distintos significados: 

 

                                            
informada dessas mesmas condições”. (HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da 

ação e racionalização social. Vol. I. op. cit., p. 35). 

267 Inspirado na quebra do paradigma da filosofia da consciência a partir do que se denominou giro linguístico, 

Habermas vê na linguagem um novo paradigma filosófico para o alcance racional do saber, entendendo que é na 

linguagem que se dá a ação desveladora do conhecimento. Todavia, Habermas distingue, para os objetivos que 

deseja alcançar com a sua teoria, os atos linguísticos dos não linguísticos, dizendo que: “É possível deslindar 

melhor os vários nexos que existem entre a ação e a linguagem, entre o agir e o falar, se tomarmos como ponto de 

partida exemplos simples e claros. Para ilustrar o ‘agira’ eu tomo certas atividades corporais comuns do dia-a-dia, 

tais como, correr, fazer entregas, pregar, serrar; e explicito o ‘falar’ lançando mão de atos de fala, tais como, 

ordens, confissões, constatações. Em ambos os casos estamos lidando com ‘ações’ em sentido amplo. Entretanto, 

a fim de não misturar as diferenças a serem realçadas a seguir, escolho de antemão dois modelos diferentes de 

descrição. Ações em sentido estrito, ou seja, atividades não-linguísticas do tipo citado como exemplo, são descritas 

por mim como atividades orientadas por um fim (Zwecktätigkeiten), através das quais um ator (Aktor) intervém 
no mundo, a fim de realizar fins propostos, empregando meios adequados. Eu descrevo os proferimentos 

linguísticos como atos através dos quais um falante gostaria de chegar a um entendimento com um outro falante 

sobre algo no mundo. (...). Os atos de fala distinguem-se das atividades meramente não-linguísticas, em primeiro 

lugar, através da feição reflexiva da auto-interpretação e, em segundo lugar, através do tipo de fins que podem ser 

visados, bem como através do tipo de sucessos que podem ser conseguidos”. (HABERMAS, Jürgen. Pensamento 

Pós-Metafísico: Estudos Filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990, pp. 65-66). 

268 Ibidem, pp. 110-117. 

269 PINTO, José Marcelino de Rezende. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos básicos e 

possibilidades de aplicação à administração escolar. Op. cit., 78. 
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1) o aspecto intersubjetivo de uma relação dialogal e eventualmente 

polêmica, que serve para classificar o ‘Diskurs’ como um caso da 

conversação  ou da discussão, debate ou disputa de opiniões; 

2) o aspecto subjetivo da vivacidade ou da animação com que os 

arrazoados são feitos pelos participantes e acompanhados por um 

terceiro; 

3) o aspecto lógico conceitual (ligado à ‘explanação’) e argumentativo 

(ligado a ‘discussão’ ou ‘debate de opiniões’) 270. 

 

Guido de Almeida, tradutor da obra habermasiana “Consciência Moral e Agir 

Comunicativo”, continua: 

 

Habermas, por sua vez, introduz “Diskurs” como um termo técnico para 

referir-se a uma das duas formas de comunicação (Kommunication) ou 

da “Rede” (discurso, fala) e que consiste especificamente na 

comunicação, fala ou discurso destinado a fundamentar as pretensões 

de validade das opiniões e normas em que se baseia implicitamente a 

outra forma de comunicação, fala ou discurso, que chama de “agir 

comunicativo” ou “interação” (...)271. 

 

Na obra “Teoria da Argumentação Jurídica”, Robert Alexy trata desta distinção, 

afirmando que ações são jogos de linguagens272 por intermédio dos quais são tacitamente 

reconhecidas as condições de validade implícitas nos atos de discurso, já o discurso é o 

ambiente no qual são levadas as afirmações de verdade problematizadas para que sejam 

analisadas sua justificação, ou seja, as razões que lhe conferiam aceitabilidade ou recusa273. De 

modo a tornar mais clara esta distinção, Alexy expõe que: 

 

Nas ações a questão sobre se a afirmação feita no ato de discurso é 

verdadeira, ou se o estado de coisas que nela expressa existe, não é feita. 

O tema dessa comunicação é a experiência com os objetos do mundo. 

São trocadas informações relativas a essas experiências. Essas 

                                            
270 HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Op. cit., pp. 10-11.  

271 Ibidem, p. 11. 

272 Pertinente lembrar que a expressão “jogos de linguagem” foi introduzida por Ludwig Wittgenstein, para quem 
o um jogo de linguagem é forma de atividade social que procede de uma forma de vida. Em suas palavras, “"... o 

termo ‘jogo de linguagem’ quer chamar atenção do fato de que falar uma linguagem é parte de uma atividade, ou 

de uma forma de vida”, que significa dizer que a linguagem mede a realidade (o mundo) de seu portador. 

(WITTGENSTEIN, Ludwig, 1958, apud, LAMPREIA, Carolina. Linguagem e atividade no desenvolvimento 

cognitivo: algumas reflexões sobre as contribuições de Vygotsky e Leontiev. Psicologia: Reflexão Crítica, Porto 

Alegre, v. 12, n. 1, p. 225-240, 1999. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-79721999000100015>. 

Acesso em 10 dez. 2019. 

273 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Tradução Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: 

Landy, 2001, p. 94. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-79721999000100015
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informações são confiáveis ou não, conforme a informação se baseie em 

experiências subjetivas ou objetivas. São fundadas em experiências 

objetivas, quando as ações apoiadas são bem-sucedidas. Assim que 

surgem dúvidas sobre os itens de informação – ou seja, assim que a 

verdade da informação usada na transmissão da informação (sic) for 

questionada, deixa-se o âmbito da ação, estamos no âmbito da 

comunicação, no âmbito do ‘discurso. (...). No Processo discursivo nada 

além de argumentos são produzidos (...)274.   

 

Antônio Maia, fazendo menção às palavras de Habermas, traz alguns esclarecimentos 

sobre discurso, informando que a opção pela tradução da palavra alemã “Diskurs” para o 

português “discurso” também está relacionada ao seu emprego com a pretensão de “checar 

opiniões compartilhadas através de convencimentos mútuos”275. A força do melhor argumento 

é o critério definidor para tal resolução. Neste sentido, Cavalcanti Maia vai dizer, citando mais 

uma vez Habermas, que o discurso racional checa as opiniões compartilhadas através de mútuos 

convencimentos, sendo certo que, a noção de consenso “conecta-se com a ideia de acordo 

racionalmente motivado, que confia na intuição quase paradoxal ‘da força sem força dos 

melhores argumentos’”276.  

Por fim, Maia, agora socorrendo-se das obras “The Erosion of Our Value Spheres: The 

Ways in Which Society Copes With Scientific, Moral, and Ethical Uncertainty”, de René 

Schomberg, e “Practical discourse and communicative ethics”, de J. Donald Moon, faz menção 

do termo discurso racional prático como uma proposta de fornecer critérios a partir dos quais 

se torna possível defender, ou criticar, a legitimidade de uma prática social ou política, sendo 

certo que só haverá discursos quando prevalecer, num determinado grupo, dúvidas e 

incertezas277. E conclui, dizendo que o termo discurso racional pensado por Habermas é uma 

virada da concepção substantiva da teoria política e moral para uma concepção procedimental, 

pois não apenas fornece valores extraídos da natureza humana ou da razão, mas também 

                                            
274 Ibidem. 

275 MAIA, Antonio Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria 

Constitucional Brasileira e a Constituição Cidadã. Op. cit., p. 237. 

276 Maia complementa a explicação sobre o significado de discurso e ação comunicativa, na visão de Habermas, 

citando, em nota de rodapé, trecho da obra de Manfredo Oliveira que diz: “Discurso para Habemas, é um tipo 

determinado de ação comunicativa, em que os participantes não estão primariamente interessados em trocar 

informações, mas em fundamentar as pretensões de validade levantadas em suas falas. A finalidade essencial da 

ação discursiva é discutir pretensões de validade que se tornam problemática”. (Ibidem, op. cit., p. 236). 

277 Ibidem. 
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“oferece um conjunto de procedimentos que, se seguidos, produziriam princípios legitimadores 

das práticas sociais e das instituições”278. 

Enfim, o “agir comunicativo” se distingue do “discurso”, embora estejam coligados, por 

ser, o primeiro, um conjunto de interações cotidianas (pretensões de validade passíveis de 

críticas), integradas ao mundo da vida dos participantes, a respeito das quais haja razoável 

entendimento (ou seja, as pretensões de validade, apesar de criticáveis, não foram 

problematizadas pelos participantes). Já o segundo (o discurso) é caracterizado pela oposição 

de um ouvinte, racionalmente justificada, acerca de, pelo menos, uma das pretensões de 

validade expressadas pelo falante, fato que desarticula o mundo da vida pela perda de 

credibilidade da pretensão de validade que o sustentava. Surge, neste momento, a possibilidade 

de os participantes da fala resgatarem a pretensão de validade posta à prova, por isso, fica 

suspensa temporariamente até que, por meio do discurso argumentativo racionalmente 

motivado279, o falante e o ouvinte voltem a estabelecer um consenso280 ou persigam a algum 

fim pessoal.  

Em outras palavras, valendo-se das conclusões feitas por João Paulo Bachur:  

 

Enquanto o agir comunicativo cotidiano está plenamente inserido no 

mundo da vida, transcorrendo de forma a viabilizar a troca de 

informações e a execução concreta de cursos de ação individuais, o 

discurso interrompe esse fluxo a fim de neutralizar restrições objetivas 

(i.e., não linguísticas) e virtualizar a constante pressão sobre os atores 

para agir (Handlungszwang)281. 

 

É neste momento, de ruptura das pretensões de validade, que o uso da linguagem, na 

forma da argumentação, pode ser realizado através da ação estratégica, dirigida a êxitos 

pessoais, ou da ação comunicativa, voltada ao consenso (restabelecimento do mundo da vida). 

Tais conceitos serão esclarecidos mais adiante. 

                                            
278 Ibidem. 

279 “De minha parte, só pretendo falar em “discursos” quando o sentido da pretensão de validade que estiver sendo 

problematizada compelir conceitualmente os participantes à suposição de que se pode almejar, por princípio, um 
acordo racionalmente motivado (...)”. (HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da 

ação e racionalização social. Vol I, op. cit., p. 91). 

280 “Na transição do agir para o discurso, o ter-por-verdadeiro inicialmente ingênuo se liberta do modo da certeza 

da ação e toma a forma de um enunciado hipotético, cuja validade fica suspensa durante o discurso” (HABERMAS, 

Jürgen. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. São Paulo: Loyola, 2004, pp. 249-250).  

281 BACHUR, João Paulo. Intersubjetividade ou Solipsismo? Aporias da Teoria do Agir Comunicativo de Jürgen 

Habermas. Dados, Rio de Janeiro, v. 60, n. 2, p. 541-575, abril de 2017. Disponível em <http:// 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582017000200541&1ng=en&nrm=iso>. Acesso em 

15 dez. 2019. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582017000200541&1ng=en&nrm=iso
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Para construir sua teoria da razão comunicativa, Habermas se apropria e reinterpreta 

alguns conceitos desenvolvidos por outros filósofos, como: o segundo Wittgenstein282 – um dos 

corifeus da ruptura do paradigma da subjetividade pela invasão da linguagem no campo da 

filosofia, dotando-a de um caráter prático; John Austin e John Searle283 – precursores da teoria 

dos atos de fala, sendo que o primeiro a idealizou e o segundo a sistematizou; Stephen 

Toulmin284 – que trouxe para a filosofia uma nova perspectiva da importância da argumentação, 

para além da lógica formal e da ciência da natureza.  

Nesta linha de raciocínio, para se entender a teoria do agir comunicativo idealizada por 

Habermas é preciso compreender os conceitos dos elementos que lhe dão significado, os quais 

serão tratados a seguir em subcapítulos distintos. 

Para não perder de vista o objeto do presente trabalho, a teoria procedimentalista do agir 

comunicativo proposto por Habermas pode trazer importantes contribuições para um modelo 

procedimental de construção de decisão judicial pelas Cortes, mediante a estruturação de um 

efetivo colegiado, que proporcionará a legitimação no seu modo de atuar – segundo os 

princípios democráticos –, o fortalecimento da instituição judiciária e a real segurança jurídica 

dos pronunciamentos judiciais. A proposta não tem como fim criar uma teoria da decisão 

judicial, mas sim promover maior legitimidade democrática às decisões proferidas pelos 

                                            
282 Marcos Botelho, fazendo menção à fala de Habermas, diz que: “(...) para Wittgenstein a linguagem deve ser 

vista pelo estudo de seus diferentes usos, sendo que o sentido é dependente do contexto. Logo, Wittgenstein 

enfatizará que ‘a linguagem está indissoluvelmente ligada a um contexto de ações, usos, instituições’ (...). É nesse 

sentido que Habermas afirma que ‘esta obra tardia se converteu no livro fundamental da nova análise filosófica. 

Rompe com a concepção positivista do Tractatus’. (BOTELHO, Marcos César. Op. cit., p. 20). A título de 

esclarecimento, Tractatus Logico-Philosophicus é o nome da primeira obra de Wittgenstein, de cuja teoria se 
afastou para criar outra, chamada de Investigações Filosóficas, que contribuiria decisivamente para a introdução 

da linguagem como novo paradigma do pensamento filosófico sobre a razão, que deixa de creditar o conhecimento 

ao sujeito assujeitador e o transfere para o sujeito da intersubjetividade, por isso chamado de “o segundo 

Wittgenstein”. 

283 Neste sentido, Maia, citando Habermas, faz a seguinte afirmação: “Outra contribuição obrigatoriamente 

examinada quando se trata do tipo de problemática supradestacada encontra-se na apropriação feita por Habermas 

da teoria dos atos de fala de John Austin, a partir da sistematização dada a este projeto por John Searle. A noção 

de força ilocucionária, reconhecida pelo filósofo inglês em sua tentativa de classificação da pluralidade de jogos 

de linguagem identificados no parágrafo XXIII das Investigações Filosóficas de Wittgenstein, é central na proposta 

de reconhecimento da racionalidade comunicativa presente no mundo da vida: ‘apoiando-se em Austin e Searle – 

[e] criticando sua elaboração insuficiente das dimensões éticas e estéticas da linguagem – ele [Habermas] faz da 
concepção de força ilocucionária a chave de uma nova teoria da razão’. E é esta ‘força ilocucionária, a faculdade 

de convencer pelas boas razões, o único vestígio da autoridade do sagrado presente em nossas sociedades 

secularizadas’. 

284 “O modelo desenvolvido por Toulmin serviu de referência fundamental às elaborações teóricas de Jürgen 

Habermas, possivelmente o filósofo contemporâneo mais focalizado na problemática da argumentação (visto que 

essa atividade está estreitamente ligada à ideia de agir comunicativo, que, por sua vez, é elemento axial à 

reprodução do mundo-da-vida – categoria capital à arquitetônica teorética habermasiana)”. MAIA, Antonio 

Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria Constitucional 

Brasileira e a Constituição Cidadã. Op. cit., p. 98. 
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tribunais, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, o que é de se esperar de uma corte 

pertencente a um Estado Democrático de Direito. 

Isso porque a teoria da razão comunicativa defendida por Habermas pauta-se em 

pressupostos democráticos relevantes, como: a linguagem como telos do consenso e não do 

pacto; abertura à discussão sem coação, resistindo a qualquer tipo de força que não seja a do 

melhor argumento voltado ao acordo racionalmente motivado (aceitação racional de pretensões 

de validade); igual oportunidade e respeito para a exposição racional dos argumentos; valoração 

dos dissensos formulados sem a finalidade de um êxito pessoal, mas em busca do mútuo 

entendimento. Estas são algumas das características da teoria da razão comunicativa que guarda 

profunda relação com o ideal de colegialidade nos tribunais, em especial na Corte 

Constitucional.  

 

4.2. O CONCEITO DE PRETENSÃO DE VALIDADE E SUA COMPREENSÃO NO 

CONTEXTO DA TEORIA DOS ATOS DE FALA APLICADA AO AGIR COMUNICATIVO 

 

Pela teoria dos atos de fala elaborada por John L. Austin – inspirado na formulação da 

virada linguística do segundo Wittgenstein –, percebe-se que o sentido das coisas é determinado 

pelo uso das palavras em diferentes interações linguísticas, estando a linguagem ligada às 

práticas interativas da vida cotidiana285. Entretanto, não é qualquer enunciado (ou frase) que 

proporcionará este efeito interativo entre indivíduos na construção do sentido das coisas, mas 

aquele que denota uma ação. 

No pensamento de Austin, a principal função da linguagem é promover a comunicação, 

e não descrever o mundo de forma reflexiva286, sendo certo que apenas na primeira hipótese a 

linguagem adquire feição de ação.  Por isso, de acordo com Austin, o ato de fala é assim 

denominado (como “ação” de fala) pela ideia que tem de “que a linguagem deve ser tratada 

essencialmente como uma forma de ação e não de representação da realidade”287. 

                                            
285 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

Op. cit., p. 27. 

286 Ibidem, p. 28. 

287 Esta foi a interpretação dada por Danilo Marcondes de Souza Filho, tradutor da obra de Austin (AUSTIN, John 

Langshaw. Quando dizer é fazer – Palavras e Ação. Tradução Danilo Marcondes de Souza Filho. Porto Alegre: 

Artes médicas, 1990, p. 11). 
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Pode-se dizer, neste sentido, que na teoria dos atos de fala se analisam os proferimentos 

da frase e não a função expositiva da linguagem”288. Portanto, segundo Austin, quando a fala 

implica, ao mesmo tempo, em uma ação o ato de fala ganha sentido performativo, “eu aceito”, 

“eu batizo”, “eu aposto”, etc289. A compreensão deste significado tem vital importância para 

entender o motivo pelo qual Habermas vê na linguagem, pelo ato de fala, o único meio possível 

para o homem alcançar o entendimento mútuo, embora saiba que a linguagem também pode 

ser empregada como meio de dominação290. 

Assentado na teoria Austin e Sealer, Habermas vai afirmar que os atos de fala possuem 

uma dupla estrutura linguística, na medida em que, simultaneamente, ao se apresentar o 

conteúdo ou o objeto da comunicação (estrutura proposicional) o falante estabelece uma relação 

intersubjetiva com o ouvinte (estrutura performativa)291. 

Ao trazer a compreensão dos atos de fala para sua teoria da razão comunicativa, 

Habermas distingue as práticas meramente não linguísticas dos atos de fala, conforme já 

explicitado anteriormente. A distinção se revela importante para evidenciar que apenas as ações 

linguísticas voltadas ao entendimento são capazes de quebrar o paradigma da subjetividade 

arraigada na sociedade.  

Atividades não-linguísticas, para Habermas, são ações orientadas para certos fins, por 

meio dos quais um ator intervém no mundo, empregando, com ações físicas, meios adequados 

para alcança-los292. Cita como exemplos atos comuns do dia-a-dia, como correr, fazer entregas, 

pregar, etc., e as classifica como ações em sentido estrito, já que no sentido mais amplo, o falar 

também é uma ação. Já o agir pela fala (proferimentos linguísticos) é definido por Habermas 

                                            
288 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

Op. cit. p. 28. 

289 AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer – Palavras e Ação. Op. cit., p. 24. 

290 LODÉA, Andrei Luiz. Entendimento e linguagem: uma compreensão da teoria da ação comunicativa de Jürgen 

Habermas. Guairacá – Revista de Filosofia, Guarapuava, Paraná n.26, p.55-79, 2010, citação p. 56. Disponível 

em: <https://revistas.unicentro.br/index.php/guaiaraca/article/ view/1848>. Acesso em 20 de Dez. 2019. 

291 HABERMAS, Jürgen. Racionalidade e Comunicação. Lisboa: Editora 70, 1996, p. 68. Sobre o assunto, Adela 

Cortina vai dizer que, em livre tradução: os atos de fala, em sua dupla estrutura – proposicional/performativa – 

introduz os interlocutores no nível da intersubjetividade, no qual eles conseguem falar entre si e, ao mesmo tempo, 

entenderem-se sobre o objeto da comunicação. No original: “Partiendo, pues, de los actos de habla, su doble 

estrutura – proposicional/performativa - introduce a los interlocutores en el nivel de la intersubjetividad, en el 

que hablan entre sí, y en el de los objetos sobre los que se entienden”. (CORTINA, Adela. La ética discursiva. In: 

Victoria Camps (Org.). Historia de la ética: La ética contemporânea. Vol. 3, 3ª ed. Barcelona: Crítica, pp. 533-

581, 2008, p. 542). 

292 HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafísico: Estudos Filosóficos. Op. cit., p. 65 

https://revistas.unicentro.br/index.php/guaiaraca/article/%20view/1848
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como atos por meio dos quais um falante busca chegar a um entendimento com outro falante 

sobre algo no mundo293. 

Ainda assim, nem toda expressão linguística pode ser entendida com um ato de fala. No 

pensamento de Habermas, a expressão linguística constitui a unidade elementar da linguagem, 

enquanto os atos de fala são a unidade elementar do discurso294. Habermas continua sua 

explanação dizendo que: 

 

A distinção obtém-se analisando as condições de validade: uma frase 

gramaticalmente bem formada satisfará a exigência de 

compreensibilidade, enquanto que um acto de fala, para ser bem 

sucedido do ponto de vista da comunicação, exige (para além da 

compreensibilidade da expressão linguística) que os participantes no 

acto de comunicação estejam preparados para chegar a entendimento e 

que apresentem exigências de verdade, sinceridade e acerto, 

responsabilizando-se reciprocamente pelo seu cumprimento295. 

 

De acordo com Jovino Pizzo, citado por Botelho, atos de fala “consistem na unidade 

elementar do discurso, representando a menor sequência verbal das emissões de um falante, a 

qual, por seu turno, é aceitável para pelo menos um receptor capaz da linguagem e de ação”296. 

Em seguida conclui dizendo que “um ato de fala supõe [...] uma relação entre falantes e 

ouvintes, com o objetivo de garantir a compreensão do conteúdo inerente ao próprio ato de 

fala”297. 

A importância de entender o significado do ato de fala nas expressões linguísticas tem 

a ver com a função que lhe é dada, na teoria do agir comunicativo, de ser um medium de 

produção do entendimento entre falante e ouvinte acerca do mundo objetivo (soma do estado 

das coisas percebido pelo ator cuja enunciação numa relação intersubjetiva é tida como 

verdadeira); do mundo social (soma das relações interpessoais legitimamente reguladas); e do 

mundo subjetivo (soma das vivências pessoais que o respectivo indivíduo tem acesso 

privilegiado)298. Cada um destes mundos encontra-se vinculado a um dos elementos 

                                            
293 Ibidem. 

294 HABERMAS, Jürgen. Racionalidade e Comunicação. Lisboa: Editora 70, 1996, p. 54. 

295 Ibidem. 

296 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

Op. cit., p. 28. 

297 Ibidem, p. 29. 

298 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, 

op. cit., p. 108. 
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constituidores da pretensão de validade (respectivamente: verdade, correção ou retidão e 

sinceridade ou veracidade). 

Quando Habermas fala de mundos objetivo, social e subjetivo, quer dizer que são as 

fontes das quais cada indivíduo retira as pretensões de validade a serem exteriorizadas pelo ato 

de fala num ambiente do agir comunicativo. E aqui cabe antecipar que o ambiente propício para 

o agir comunicativo, que serve como pano de fundo para a sua concretização, é denominado de 

“mundo da vida”, cujo conceito é complementar ao do próprio agir comunicativo299, o que será 

objeto de melhores esclarecimentos em momento oportuno. 

Importa salientar que existem três tipos de atos de fala e apenas um deles contribui para 

o êxito do agir comunicativo (o ato ilocucionário). Foi Austin que distinguiu os atos de fala em 

locucionário, ilocucionário e perlocucionário300. O que Habermas fez foi identificar no ato 

ilocucionário a força comunicativa, racionalmente motivada, capaz de estabelecer uma relação 

intersubjetiva entre falante e ouvinte com o fim de promover consenso. 

                                            
299 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Sobre a crítica da razão funcionalista. Vol II, tradução 

Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016, p. 239. 

300 Antes de elaborar mais essa noção de ato ilocucionário, contrastemos tanto o ato locucionário quanto o ato 

ilocucionário com um terceiro tipo de ato. Há um outro sentido (C) em que realizar um ato locucionário, e assim 

um ato ilocucionário, pode ser também realizar um ato de outro tipo. Dizer algo freqüentemente, ou até 

normalmente, produzirá certos efeitos ou conseqüências sobre os sentimentos, pensamentos, ou ações dos 
ouvintes, ou de quem está falando, ou de outras pessoas. E isso pode ser feito com o propósito intenção ou objetivo 

de produzir tais efeitos. Em tal caso podemos dizer, então, pensando nisso, que o falante realizou um ato que pode 

ser descrito fazendo-se referência, meramente oblíqua (C.a), ou mesmo sem fazer referência alguma (C.b) à 

realização do ato locucionário ou ilocucionário. Chamaremos a realização de um ato deste tipo de realização de 

um ato perlocucionário ou perlocução.  Por enquanto não definiremos a idéia com maior cuidado - ainda que o 

necessite - mas nos limitaremos apenas a dar exemplos: 

Exemplo 1: 

Ato (A) ou Locução  

Ele me disse ‘Atire nela!’ querendo dizer com ‘atire’ atirar e referindo-se a ela por ‘nela’. 

Ato (B) ou Ilocução Ele me instigou (ou aconselhou, ordenou, etc.) a atirar nela. 

Ato (C.a) ou Perlocução Ele me persuadiu a atirar nela. 

Ato (C.b) Ele me obrigou a (forçou-me a, etc.) atirar nela. 

Exemplo 2: 

Ato (A) ou Locução Ele me disse, ‘Você não pode fazer isso’. 

Ato (B) ou Ilocução Ele protestou contra meu ato. 

Ato (C.a) ou Perlocução Ele me conteve, me refreou. 

Ato (C.b) Ele me impediu, fez-me ver a realidade, etc. Ele me irritou. 

Da mesma maneira podemos distinguir o ato locucionário ‘ele disse que ...’, do ato ilocucionário ‘ele argumentou 

que ...’ e do ato perlocucionário ‘ele me convenceu que ...’.”. (AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer – 

Palavras e Ação. Op.cit., pp. 89-90). 
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Os atos locucionários compreendem as sentenças enunciativas, por meio dos quais o 

falante expressa os estados de coisas, ou seja, ele diz algo301. Segundo interpretação dada por 

María Fernanda Relopês, o ato locucionário tem a ver com a “correção sintática e semântica do 

ato. Se ele [falante] pretende ser compreendido, ele deve seguir determinadas regras gramaticais 

e as palavras utilizadas deve poder ter um sentido atribuído comum ao ouvinte”302. Enfim, os 

atos locucionários descrevem um estado de coisas no mundo, podendo ser verdadeiros ou 

falsos, por isso, diz-se que são constativos. 

Por sua vez, os atos ilocucionários fixam o modo como uma sentença é empregada na 

comunicação, como asserção, promessa, comando, confissão, etc303. Por este ato, o falante 

executa uma ação ao dizer algo304. Dito de outro modo, um ato de fala praticado com o fim 

ilocutório cumpre seu desiderato ao tornar conhecida a vontade do falante de ser compreendido 

naquilo que disse. A intenção comunicativa do falante esgota-se no instante que o ouvinte pôde 

entender o conteúdo presente na ação de fala, permitindo-lhe consentir ou não sobre o que foi 

dito305. Com isso em mente, caso o ouvinte aceite como verdadeira ou como correta a ação de 

fala que lhe foi dirigida, diz-se que o falante obteve êxito ilocucionário, ainda que as 

consequências do ato de fala emitido pelo falante, e esperada pelo ouvinte, não se cumpram306. 

É neste sentido que Austin concluirá que êxitos ilocucionários mantém uma relação interna com 

a ação de fala307. Não há a preocupação com a reação exterior do ouvinte, isto é, no ato 

ilocucionário o falante não busca provocar pânico, inquietação, aborrecimento, confusão, etc., 

no ouvinte. Isso significa que, enquanto no ato perlocucionário, o seu êxito depende de o falante 

não fazer conhecido os seus fins, no ato ilocucionário é necessário que o falante os manifeste308. 

A respeito dos atos perlocucionários, Habermas o trata como componente especial do 

agir estratégico – um tipo de ação antagônica ao agir comunicativo, por meio do qual o falante 

busca um fim particular. O entendimento não é sua finalidade principal. O ato de fala 

                                            
301 (HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, 

op. cit., p. 500). Segundo Marcos Botelho, os atos locucionários são a enunciação efetiva dos fonemas, sílabas e 

palavras pela falante. (BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de 
Jürgen Habermas. Op. cit., p. 29). 

302 REPOLÊS, María Fernanda Salcedo. Habermas e a desobediência civil. Op. cit., p. 62. 

303 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., p. 500. 

304 Ibidem. 

305 Ibidem, pp. 502-503. 

306 Ibidem, p. 503-504. 

307 Ibidem, p.505. 

308 Ibidem, p. 506. 
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perlocucionário toma a ilocução como meio para alcançar um objetivo estratégico de sucesso309. 

Os efeitos perlocutivos são consequências do papel desempenhado pelos atos ilocucionários em 

um contexto teleológico da ação310 (tipo de ação que Habermas distingue em paralelo com a 

ação comunicativa, existindo outras duas: ação regulada por normas e ação dramatúrgica). Ao 

contrário do ato de fala ilocucionário, uma perlocução não se manifesta no teor do enunciado, 

pois assim o ouvinte descobriria a verdadeira intensão do falante311. Por isso, é dito que os 

efeitos perlocucionários do ato de fala são externos – depende de contextos casuais e não 

convencionais –, e são obtidos com o auxílio de sucessos ilocucionários312. Em suma, efeitos 

perlocucionários são as reações, propositalmente, causadas pelo falante no ouvinte por meio de 

um ato ilocucionário. Segundo Habermas, “Por certo, ações de fala só poderão prestar-se a esse 

fim não ilocucionário de influenciação do ouvinte caso sejam apropriadas à obtenção de fins 

ilocucionários”313. Ora, se o ouvinte não entendesse o que foi dito, a consequência 

comportamental desejada pelo falante não seria factível. 

Para a teoria do agir comunicativo, interessa os atos de fala praticados, exclusivamente, 

com fins ilocucionários, porquanto é da sua natureza que os falantes interajam entre si em um 

mundo da vida compartilhado, na busca do entendimento como finalidade da ação legítima314. 

Expurga-se, pelos atos estritamente ilocucionários, eventual busca de êxitos pessoais, que são 

os fins perlocucionários315. 

Este interesse nos atos ilocucionários e sua distinção dos atos perlocucionários ajuda a 

explicar o conceito do agir comunicativo e sua distinção do agir estratégico316. Por conseguinte, 

                                            
309 LODÉA, Andrei Luiz. Entendimento e linguagem: uma compreensão da teoria da ação comunicativa de Jürgen 

Habermas. Op. cit., p. 69. 

310 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., p. 502. 

311 Ibidem. 

312 Ibidem, pp. 503-505. 

313 Ibidem, p. 507. 

314 LODÉA, Andrei Luiz. Entendimento e linguagem: uma compreensão da teoria da ação comunicativa de Jürgen 

Habermas. Op. cit., p. 59. 

315 “Fins ilocucionários não podem ser atingidos por outro caminho que não seja a cooperação, pois eles não se 
encontram à disposição do participante individualmente da comunicação, do mesmo modo que os efeitos 

produzíveis de modo causal. Um falante não pode atribuir a si mesmo um efeito ilocucionário como se fosse o 

agente que situa sua atividade na linha de um fim, descrevendo a si mesmo o resultado de sua intervenção no 

conjunto de processos do mundo objetivo”. (HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafísico: Estudos 

Filosóficos. Op. cit., p. 68). 

316 Sobre a distinção entre fins ilocucionários e fins perlocucionários e a vinculação daquele ao agir comunicativo 

e deste ao agir estratégico, Habermas traz a seguinte explanação: “Feitas essas reflexões, é preciso tornar mais 

exato o conceito de agir comunicativo, que antes introduzimos de maneira provisória. De início, o conceito de agir 

comunicativo incluía todas as interações em que os participantes coordenam seus planos de ação individuais, sem 
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contribui para reformulação habermasiana da teoria crítica da razão, introduzindo a razão 

comunicativa317 como o caminho pelo qual a razão pode ser repensada, não mais como 

instrumento de uma relação de dominação do sujeito sobre o objeto, ou sobre o próprio sujeito, 

mas como mecanismo de busca do saber que se vale da interação entre sujeitos capazes de agir 

e falar, dispostos a superarem suas concepções particulares com a adoção de ações coordenadas 

pela via do entendimento, objetivando alcançar uma compreensão sobre a situação em que 

ocorre a interação e sobre os respectivos planos de ação318. 

Portanto, é pelo ato de fala que as pretensões de validade são apresentadas pelo falante 

numa relação interpessoal, com o fim de estabelecer entendimento319. E, para Habermas, 

“entendimento” é definido como o menor significado de uma expressão linguística assimilado 

de maneira idêntica por (ao menos) dois sujeitos aptos a falar e agir320. O entendimento “é um 

processo de obtenção de consenso sobre a base pressuposta de condições de validade 

reconhecida por ambos [falante e ouvinte]”321. Sobre o consenso, sua formação se realiza, entre 

falantes e ouvintes, no âmbito das interações contidas nos atos de fala, podendo ser definido 

como o reconhecimento, entre os interlocutores, de todas as três pretensões de validez 

                                            
restrições, e tendo por base um comum acordo que se quer alcançar por via comunicativa. Com a determinação da 

‘busca irrestrita de fins ilocucionários’, devem ser excluídos casos de um agir que se mostre estratégico, mesmo 

de forma latente: ou seja, casos em que o falante, de maneira discreta, emprega êxitos ilocucionários para fins 

perlocutivos”. (HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafísico: Estudos Filosóficos. Op. cit., p. 528). 

317 “Um comum acordo almejado de maneira comunicativa, ou que esteja pressuposto no agir comunicativo, 

aparece diferenciado sob a forma de proposições. Graças a essa estrutura linguística, o comum acordo não pode 

ser induzido por mera influência externa; precisa ser aceito pelos participantes como válido. (...). Um acordo 
almejado por via comunicativa tem um fundamento racional, pois nenhuma das partes jamais pode impõ-lo: nem 

de modo instrumental, pela intervenção imediata na situação da ação, nem de modo estratégico, pela influência 

calculista sobre decisões de um oponente”. (HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade 

da ação e racionalização social. Vol I, op. cit., p. 498). 

318 PINTO, José Marcelino de Rezende. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos básicos e 

possibilidades de aplicação à administração escolar. Op. cit., p. 80. 

319 Nas palavras de Habermas: “Como medium do entendimento, os atos de fala estão: (a) serviço da produção e 

inovação de relações interpessoais, e o falante faz então referência a algo no mundo das ordenações legítimas; (b) 

a serviço da representação ou da pressuposição de estados e eventos, e o falante faz referência a algo no mundo de 

estados de coisas; e (c) a serviço da manifestação de vivências, ou seja, da autorrepresentação, e o falante faz 

referência a algo no mundo subjetivo ao qual tem acesso privilegiado. O comum acordo almejado por via 
comunicativa mede-se exatamente segundo três pretensões de validade criticáveis. E isso porque os atores – ao se 

entenderem entre si sobre alguma coisa e, dessa maneira, ao se fazerem entender a sim mesmos – não podem se 

eximir de alojar a respectiva ação de fala em exatamente três referências de mundo; e tampouco podem se eximir 

de reivindicar validade para a ação de fala, sob cada um desses três aspectos”. (Ibidem, p. 533). 

320 Ibidem, p. 531. 

321 REPOLÊS, María Fernanda Salcedo. Habermas e a desobediência civil. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, 

p. 72. De acordo com Habermas, o entendimento “é considerado um processo de unificação entre sujeitos aptos a 

falar e agir”. (HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização 

social. Vol I, op. cit., p. 497). 
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vinculadas às ações de fala322. Segundo Maia, o consenso, na perspectiva habermasiana, está 

atrelada a ideia de acordo racionalmente motivado323. 

Nesta quadra de ideias, para que o ato de fala alcance seu fim ilocucionário dentro do 

agir comunicativo, é preciso que as pretensões de validade nele contidas sejam passíveis de 

contestação pelo ouvinte, sob cada um dos seus três aspectos (aspecto da verdade – mundo 

objetivo; aspecto da correção – mundo social; e aspecto da veracidade subjetiva ou sinceridade 

– mundo subjetivo)324. O caráter criticável de cada aspecto da pretensão de validade é o que 

legitima o comum acordo almejado pela via comunicativa, para se chegar ao consenso325. 

No momento em que o ouvinte aceita a oferta do ato de fala emitida pela falante, firma-

se um acordo entre dois sujeitos aptos a falar e agir. Acordo este que não se limita ao 

reconhecimento intersubjetivo de uma única pretensão de validade, mas se estende, 

simultaneamente, aos seus três elementos (verdade, correção e veracidade ou sinceridade)326. 

                                            
322 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Sobre a crítica da razão funcionalista. Vol II, pp. 221-

222. 

323 MAIA, Antonio Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria 

Constitucional Brasileira e a Constituição Cidadã. Op. cit., p. 237. 

324 “Quando o ouvinte aceita uma oferta de ato de fala, estabelece-se um comum acordo entre (pelo menos) dois 

sujeitos aptos a falar e agir. Mas esse comum acordo não reside apenas no reconhecimento intersubjetivo de uma 

pretensão única de validade, que se destaca de maneira temática. Mais que isso, almeja-se um comum acordo com 

esse em três níveis, simultaneamente. Esses níveis podem ser facilmente reconhecidos, por via intuitiva, quando 

se pondera que no agir comunicativo um falante só escolhe uma expressão linguística para poder chegar a um 

entendimento sobre alguma coisa com um ouvinte, e ao mesmo tempo para tornar a si mesmo compreensível. 

Reside na intenção comunicativa do falante: (a) realizar uma ação de fala correta tendo em vista o contexto 
normativo dado, a fim de que se estabeleça uma relação interpessoal entre ele e o ouvinte, enquanto relação 

reconhecida de modo legítimo; (b) fazer um enunciado verdadeiro (ou uma pressuposição acertada de existência), 

a fim de que o ouvinte assuma e partilhe o saber do falante; e (c) expressar de maneira veraz opiniões, intenções, 

sentimentos, desejos, etc., a fim de que o ouvinte acredite no que é dito”. (HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir 

Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. cit., p. 532). 

325 “Para o agir comunicativo só são constitutivas as ações de fala a que o falante vincula pretensões de validade 

criticáveis”. (Ibidem, p. 529). 

326 Para tornar mais compreensível seu pensamento sobre atos de fala voltados ao entendimento e sua vinculação 

a pretensões de validade criticáveis, Habermas propõe o exemplo a seguir exposto e, ao fim, faz a seguinte 

conclusão:  

“Suponhamos que ao participante de um seminário seja dirigida pelo professor a exortação: 

(7) Por favor, traga-me um copo d’água 

Suponhamos, também, que esse participante não entenda a exortação como mera externação imperativa da 

vontade, mas como ato de fala realizado segundo um posicionamento que esteve orientado ao entendimento. Em 

princípio ele pode então recusar esse pedido sob três aspectos da validade. Ou pode contestar a correção normativa 

da enunciação: 

(7’) Não, o senhor não pode me tratar como um de seus empregados 

Ou ele pode contestar a veracidade subjetiva da enunciação: 

(7’’) Não, na verdade o senhor tem mesmo a intenção de me colocar em má posição diante dos demais participantes 

do seminário 
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Isso porque é próprio do ato comunicativo que o falante só escolha uma expressão linguística, 

com a finalidade de se tornar compreensível e poder chegar a um entendimento sobre alguma 

coisa com um ouvinte327. 

No que diz respeito às pretensões de validade mencionadas nos parágrafos anteriores, 

Habermas as classifica em três, segundo o sentido universal que cada uma possui num ambiente 

discursivo328: verdade das proposições, correção normativa e veracidade da intenção ou 

sinceridade329. 

Acerca do significado de cada pretensão de validade, Habermas vai dizer que a 

pretensão de verdade está vinculada a ação de fala do tipo constativa, que consiste na 

enunciação da existência de fatos verificáveis pelo ouvinte, ou seja, é a pretensão presente nos 

enunciados que se pode aferir serem verdadeiros (ou pressupor a sua existência)330; a pretensão 

de correção normativa se faz presente no ato de fala regulativo, que é aquele proferido de forma 

correta, relativamente ao contexto normativo vigente, de modo a se estabelecer uma relação 

interpessoal entre falante e ouvinte cujas ações são reguladas de maneira legítima, ou seja, 

consiste na pretensão em que os falantes aceitam a justiça do proferimento, segundo as normas 

e valores vigentes reconhecidos numa relação legítima331; a pretensão de sinceridade ou 

                                            
Ou ele pode contestar serem relevantes determinados pressupostos existenciais: 

(7’’’) Não, o próximo bebedouro está tão distante que não poderia estar de volta antes do fim da aula. 

No primeiro caso, contesta-se que a ação do professor seja correta no contesto normativo dado; no segundo caso, 

contesta-se que o professor tenha em mente o que diz, porque gostaria de atingir um determinado efeito 

perlocucionário; no terceiro caso, contestam-se enunciados cuja verdade o professor tem de pressupor, nas 

circunstâncias dadas. 

O que se pode demonstrar com esse exemplo vale para todas as ações de fala orientadas pelo entendimento. Em 

ambientes do agir comunicativo, as ações de fala sempre podem ser refutadas sob cada um dos três aspectos: sob 

o aspecto da correção (grifo nosso), que o falante reivindica em favor de sua ação mediante referência a um 

contexto normativo (ou, então, de maneira mediata, em favor dessas próprias normas); sob o aspecto da veracidade 

(grifo nosso), que o falante reivindica em favor da externação de vivências subjetivas a que ele tem acesso 

privilegiado; e por fim sob o aspecto da verdade (grifo nosso) que o falante reivindica com sua externação em 

favor de um enunciado (ou em favor das suposições de existência do teor de um enunciado nominalizado)”. 

(HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., pp. 530-531). 

327 Ibidem. 

328 Aqui, discurso, conforme já esclarecido anteriormente, deve ser entendido como a interação entre os 
participantes da fala, que em comum acordo racionalmente motivado, buscam resgatar o consenso acerca das 

pretensões de validade problematizadas. (HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da 

ação e racionalização social. Vol I, op. cit., p. 48). 

329 Ibidem, p. 91. Cortina vai dizer que: “Tanto em la pretensión de verdade, como em las corrección y veracidade, 

se encuentran pretensiones universales de validez del discurso humano, em las que se vuelven reflexivas las 

posibles referencias de la acción al mundo”. (CORTINA, Adela. La ética discursiva. Op. cit., p. 542). 

330 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., pp. 192, 532 e 534. 

331 Ibidem, pp. 192, 532, 535. 
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veracidade está presente na ação de fala expressiva, por meio da qual a intenção manifestada 

pelo falante corresponda àquilo que pensa, exigindo-se, neste caso, a comparação do 

proferimento feito pelo falante com a sua conduta de vida, haja vista se tratar de pretensão que 

emana de sua vivência subjetiva, da qual só ele possui acesso privilegiado332. 

Segundo interpretação dada por Antônio Maia acerca das definições das três pretensões 

de validade tratadas por Habermas, é dito que: 

 

(...) uma pretensão de validade pode ser erguida na dimensão da 

verdade, em face de eventos da natureza externa; uma outra pretensão 

diz respeito à correção das normas de ação encontradas na dimensão 

intersubjetiva aberta pela vida social, onde se dá a integração através de 

normas e valores; e, por fim, uma pretensão de veracidade e sinceridade 

pode estar presente nos proferimentos ligados à expressividade de 

estados internos333. 

 

As pretensões de validade são manifestações, feitas pelo medium da linguagem (ou seja, 

pelos atos de fala), daquilo que está inserido em três regiões da realidade do falante, segundo 

diferentes aspectos da racionalidade. Estas regiões da realidade referem-se, de acordo com 

Habermas, a três mundos distintos (objetivo, social e subjetivo), cujos conceitos serão tratados 

juntamente com o mundo da vida, que é o elemento essencial para a compreensão da teoria do 

agir comunicativo. 

Quando Habermas se apropria da ideia de pretensões de validade é preciso ter em mente 

que são exteriorizações linguísticas, passíveis de críticas, dos mundos objetivo, social e 

subjetivo dos interlocutores. Neste sentido, as pretensões de validade são como pedras de toque 

para a medição da pureza do consenso alcançado, comunicativamente, entre participantes do 

ato de fala334. 

A par disso, Habermas faz a seguinte afirmativa: “pretensões de validez criticáveis, que 

apontam para o reconhecimento intersubjetivo, são os trilhos pelos quais uma ação de fala pode 

atingir o alvo ilocucionário do falante”335. 

                                            
332 Ibidem. 

333 MAIA, Antonio Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria 

Constitucional Brasileira e a Constituição Cidadã. Op. cit., p. 99. 

334 “São os próprios atores que procuram o consenso e o medem conforme a verdade, a correção e a veracidade; 

ou seja, são eles que distinguem fit ou misfit entre a ação de fala, de um lado, e os três mundos com que o ator 

estabelece relação por meio de sua exteriorização, de outro”. ((HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir 

Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. cit., p. 192). 

335 HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafísico: Estudos Filosóficos. Op. cit., p. 148. 
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São as pretensões de validade que conferem racionalidade ao agir comunicativo. Isso 

porque, ao serem veiculadas por meio das ações de fala, o ouvinte tem a possibilidade de 

contestar, pelo menos, um dos seus aspectos, e, ao fazê-lo, o agir comunicativo se transmuta 

em discurso. Por conseguinte, a validade das pretensões problematizadas fica suspensa até que 

os interlocutores, pré-dispostos a restabelecer o consenso, as resgatem. No discurso, este resgate 

das pretensões de validade questionadas ocorre após um processo de argumentação, por meio 

do qual os participantes da fala chegam a um novo consenso sobre a substituição, reparação ou 

manutenção das pretensões suspensas336.  

Por sua vez, em Habermas, a racionalidade comunicativa encontra na pretensão de 

validez o caminho para falante e ouvinte entenderem-se sobre algo no mundo, até que cheguem 

ao consenso sobre a verdade quanto à existência de algo, a correção normativa do 

pronunciamento feito e a sinceridade (ou veracidade) daquilo que o falante tinha em mente em 

relação ao enunciado. O consenso é construído sobre estes três pilares das pretensões de 

validade, sendo certo que o dissenso surge toda vez que uma destas pretensões são criticadas. 

E aí surge para o falante e o ouvinte três possíveis saídas: a interrupção da comunicação, a 

passagem para o agir estratégico ou a concordância em se colarem num processo dicursivo-

argumentativo, livre de coações externas ou internas, na busca de uma solução consensual sobre 

a pretensão tematizada337. É porque o consenso é construído discursivamente, que Habermas 

afirma ser este um consenso verdadeiro338. 

Por este motivo, Habermas vê nas pretensões de validade um contributo para a 

superação da filosofia da consciência, haja vista ser na relação intersubjetiva que acontece a sua 

aceitação ou contestação339. 

 

 

                                            
336 LUCHI, José Pedro. A superação da filosofia da consciência em J. Habermas: A questão do Sujeito na 

formação da Teoria Comunicativa da Sociedade. Orientador: Prof. Carlo Huber. 1999, 555 f. Tese (Doutorado em 

Filosofia) - Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas Philsophiae, Roma, p. 178. 

337 Ibidem, p. 164. 

338 Nas palavras de Luchi: “Um consenso, por sua vez, os falantes competentes o sabem, pode ser ou verdadeiro, 

ou simplesmente fático e enganador. Ao conceito de um consenso falso subjaz aquele de um consenso verdadeiro, 

o qual só pode ser alcançado discursivamente”. (Ibidem, p. 176). 

339 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

Op. cit., p. 53. 
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4.3. O AGIR COMUNICATIVO E SUA DISTINÇÃO DO AGIR TELEOLÓGICO (FORMA 

REDUZIDA DO AGIR ESTRATÉGICO), DO AGIR REGULADO SEGUNDO NORMAS E 

AGIR DRAMATÚRGICO 

 

Para desenvolver o conceito de ação comunicativa, Habermas se vale da teoria de ação 

utilizada na sociologia fenomenológica segundo a qual “a interação comunicativa se localiza 

no centro da ação social”340. Por isso o filósofo e sociólogo alemão nominou sua teoria de ação 

comunicativa (ou teoria do agir comunicativo). A partir desta perspectiva, Habermas adota o 

entendimento de ação social como sendo um processo de interação que é constituído, em sua 

essência, pela interpretação e entendimento linguístico341. Neste sentido, Habermas, citado por 

Ferreira, vai dizer 

 

No interacionismo simbólico, na etnometodologia e na sociologia de 

inspiração hermenêutica tem se colocado, entretanto, outro paradigma: 

a interação se entende aqui como um processo de interpretação onde os 

participantes negociam, por meio de interpretações recíprocas, uma 

definição comum da situação. Com este conceito de ação, o processo 

de entendimento passa a ocupar posição central342. 

 

Desse modo, Habermas resgata quatro conceitos de ação relevantes para as ciências 

sociais, dentro dos quais encontra-se incluído o agir comunicativo. Ao desenvolver os quatro 

conceitos de ação social, Habermas tem em mente a pretensão de analisar as implicações de 

racionalidade desses conceitos com base nas referências entre ator e mundo. A ideia é fazer a 

conexão da racionalidade contida no agir comunicativo com a formação de um consenso 

legítimo – mediante o entendimento linguístico – sobre alguma coisa no mundo. Consenso este 

que pode ser aferido pelas pretensões de validade criticáveis exibidas nos atos de fala. Cada 

pretensão de validade, segundo Habermas, representa uma categoria de um saber que se 

corporifica simbolicamente em exteriorizações, vistas, tanto pelo aspecto da possibilidade de 

                                            
340 FREDDO, Antonio C. Teoria crítica e análise organizacional, de John Forester. Plural: Sociologia, USP, São 

Paulo, v. 1, p. 131-148, 1 dez. 1994. Disponível em: DOI <https://doi.org/10.11606/issn.2176-

8099.pcso.1994.68058>. Acesso em: 24 dez. 2019, citação da p. 134. 

341 FERREIRA, Fábio Vizeu. Ação Comunicativa e Estudos Organizacionais. RAE-Revista de Administração de 

Empresas, v. 45, n. 4, out-dez, p.10-21, 2005. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

75902005000400002>. Acesso em 24 dez. 2019, citação pp. 12-13. 

342 Ibidem, p. 13. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902005000400002
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902005000400002
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serem fundamentadas, quanto pelo aspecto de como os atores se relacionam, por meio delas, 

com alguma coisa no mundo343. 

Daí Habermas entender que o conceito de racionalidade comunicativa aponta para 

diversas formas de resgate discursivo das pretensões de validade, como também traz referências 

de mundo aceitas intersubjetivamente por aqueles que agem comunicativamente. A aceitação 

intersubjetiva de mundo ocorre à medida que os atores o exteriorizam na forma de pretensões 

de validade. Por isso, segundo Habermas, a “descentração” da compreensão do mundo (ou seja, 

o compartilhamento da sua compreensão) revela-se como a dimensão mais importante da 

formação de uma compreensão do mundo344. 

Não se pode perder de vista que Habermas denomina como ação apenas aquela 

exteriorização simbólica com que o ator faz referência a, ao menos, um mundo345 (objetivo, 

social ou subjetivo). 

Entendida, minimamente, que a teoria da ação da qual Habermas se refere vem da 

sociologia fenomenológica, torna-se possível compreender os diferentes tipos de ações 

empregados pelos atores da interação linguística, segundo os aspectos da possível racionalidade 

do seu agir. Sendo assim, Habermas divide as ações em quatro modelos básicos: (1) agir 

teleológico; (2) agir regulado por normas; (3) agir dramatúrgico; (4) agir comunicativo. 

 Sobre o modelo teleológico da ação, Habermas o conceitua como uma “decisão entre 

diversas alternativas, voltada à realização de um propósito, derivada de máximas e apoiada em 

uma interpretação da situação”346. É um modelo de ação interpretado, com frequência, como 

sendo utilitarista347. A ação teleológica pressupõe uma relação entre o ator e um mundo de 

estados de coisas existentes348 (mundo objetivo). Em geral, todos os conceitos de ação possuem 

em sua estrutura característica teleológica, mesmo a ação comunicativa, haja vista a ideia de se 

perseguir um fim por meio da linguagem349. No caso da ação comunicativa o fim é o consenso 

sobre a situação da ação.  

                                            
343 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., p. 147-148. 

344 Ibidem, p. 148. 

345 Ibidem, p. 186. 

346 Ibidem, p. 163. 

347 Ibidem. 

348 Ibidem, p. 167. 

349 Na explicação de Luchi: “Todos os conceitos de «Ação» são caracterizados por uma estrutura teleológica, cuja 

explicitação remonta a Aristóteles: trata-se da escolha e emprego adequado de meios para a obtenção de 
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O modelo do agir racional-teleológico tem como característica principal a intenção do 

autor em perseguir um fim bem estabelecido, segundo propósitos claros. Por este modelo de 

ação racional, o ator escolhe os meios que entende ser os mais apropriados para certa situação 

e calcula as consequências da ação350. De acordo com Habermas, dentro do conceito do agir 

teleológico pode-se pressupor uma correlação com o mundo objetivo, valendo o mesmo para o 

conceito do agir estratégico. Isso porque, tanto no agir teleológico, quanto no agir estratégico, 

o êxito da ação ocorre quando o ator, munido de um “complexo cognitivo-volitivo”, desenvolve 

intenções que confere existência a estados de coisas desejado no mundo ou consegue formar 

opiniões sobre o estado de coisas existentes351. Neste raciocínio, “o ator pode compor asserções 

que sejam verdadeiras ou falsas e praticar intervenções voltadas a um fim que têm êxito ou 

fracassam, isto é, que alcançam ou malogram no mundo o efeito almejado”352. 

Para Habermas, o agir teleológico toma a forma de agir estratégico quando, ao menos, 

um dos interlocutores que atua orientado a atingir determinados fins se mostra capaz de inserir 

a expectativa de decisões no seu cálculo egocêntrico voltado ao êxito353. 

Uma ressalva feita por Habermas, e que guarda importante relação com o objeto do 

presente trabalho (a falta de colegialidade no STF, pela falta do agir comunicativo entre os seus 

membros), está na percepção de ser possível que os atores se comportem cooperativamente no 

agir teleológico ou no agir estratégico, apenas na medida em que isso contribua ao cálculo 

egocêntrico das vantagens almejadas354. 

Acerca desse ponto, Habermas continua sua explanação, dizendo: “Sujeitos que agem 

de maneira estratégica, portanto, têm de estar muito bem equipados cognitivamente, a ponto de 

que para eles não possa haver somente objetos físicos no mundo, mas também sistemas 

ocupados em tomar decisões”355. Obviamente, partindo do pressuposto que os ministros do STF 

são pessoas dotadas de notável saber jurídico e cultural, não haveria dificuldade cognitiva 

alguma para cooperarem entre si, em um agir estratégico, que para muitos passariam como uma 

atividade colegiada. 

                                            
determinada finalidade”. (LUCHI, José Pedro. A superação da filosofia da consciência em J. Habermas: A questão 

do Sujeito na formação da Teoria Comunicativa da Sociedade. Op. cit., p. 228). 

350 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., p. 495. 

351 Ibidem, pp. 167 e 495. 

352 Ibidem, p. 168. 

353 Ibidem, pp. 163-164 e 168-169. 

354 Ibidem, p. 169. 

355 Ibidem, pp. 169-170. 
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Sobre o conceito de agir regulado por normas, segundo Habermas, deve ser entendido, 

não a partir do comportamento de um ator solitário frente a outros atores no entorno, mas de 

membros integrantes de uma comunidade que orientam o seu agir segundo valores e normas 

em comum356. O cumprimento destas normas é algo que pode ser esperado uns pelos outros, 

justamente pela expectativa que este modelo de ação gera em todos os componentes do grupo 

social, de que a norma a qual regulamenta esta interação social e o seu contexto de aplicação 

são legítimos, pois aceita por todos como válidas357. 

De acordo com Habermas, na ação regulado por normas pressupõe-se a relação do ator 

com dois mundos: o mundo objetivo e o mundo social. Há relação do ator com o mundo 

objetivo, porque se faz referência ao estado de coisas existentes por meio de enunciados 

verdadeiros. Há relação do ator com o mundo social, porque, ao desempenhar o seu papel, o 

faz de forma interativa com outros atores presentes também no mundo, que externam pretensão 

à correção de normas subsistentes, através de mandamentos ou sentenças deontológicas gerais, 

que os destinatários, que também são os atores, consideram justificados358.  

Neste mundo social, cujo sentido pode ser explicado por subsistência de normas, tem-

se como significado de norma válida, em termos ideais, aquela que “recebe assentimento de 

todos os atingidos, porque regulamenta os problemas da ação em prol do interesse comum 

desses mesmos atingidos”359. Uma norma subsiste quando “a pretensão de validade com a qual 

ela se apresenta é reconhecida pelos atingidos, e esse reconhecimento intersubjetivo 

fundamenta a validade social da norma“360. 

Portanto, Habermas conceitua o agir regulado por normas como um modelo de ação que 

pressupõe dois mundos: o objetivo e o social. Isso significa que o ator, na ação linguística, deva 

distinguir “os componentes fácticos dos componentes normativos, ou seja, distinguir condições 

e meios, de um lado, e valores, de outro”361. 

Acerca do agir dramatúrgico, sua compreensão tem especial importância no presente 

trabalho, haja vista a influência que a mídia tem exercido sobre os membros do STF na relação 

que possuem entre si e, mesmo, na tomada da decisão por cada ministro e na forma como 

                                            
356 Ibidem, p. 164. 

357 Ibidem, p. 170. 

358  Ibidem, p. 170-171. 

359 Ibidem, p. 171. 

360 Ibidem. 

361 Ibidem, p. 174. In: Victoria Camps (Org.). Historia de la ética: La ética contemporânea. Vol. 3, 3ª ed. Barcelona: 

Crítica, pp. 533-581, 2008, p. 542). 
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exibem seus votos perante as câmeras362. Como será abordado em capítulo a parte, o agir voltado 

a dramaturgia pode explicar uma das razões pelas quais se propõe não existir julgamento 

colegiado no Supremo Tribunal. 

Quanto ao conceito do agir dramatúrgico, Habermas assume que se trata de um modelo 

de ação com inexpressivo tratamento pela bibliografia das Ciências Sociais, quando comparado 

ao agir teleológico e agir dirigido por normas, tendo encontrado em Goffman o primeiro a fazer 

menção explícita deste modelo de interação social, ao qual denominou “Autorrepresentação no 

dia a dia”363. 

Acerca do sentido de “autorrepresentação”, Habermas afirma não se tratar de um 

comportamento expressivo espontâneo, mas uma forma estilizada do ator expressar vivências 

pessoais para seus espectadores364. 

A interação social, dentro do modelo do agir dramatúrgico, é entendido como o encontro 

no qual os atores constituem, um para os outros, um público visível365. 

                                            
362 Diversos estudos têm identificado o aspecto negativo da influência da mídia na maneira como os ministros do 

STF exercem a sua magistratura, comportando-se não como um membro do colegiado da mais alta corte do Brasil, 

mas como juízes que se veem como sendo o próprio órgão judicial do STF (cita-se, a título exemplificativo: 

CERDEIRA, Pablo; HARTMANN, Ivar A. Mensalão ultrapassa 'Avenida Brasil' no Google e no Twitter. In: 

Joaquim Falcão (Org.). Mensalão: Diário de um Julgamento, Supremo, Mídia e Opinião Pública. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013; PIMENTA, Letícia Pereira. Televisionando as sessões do STF na era do espetáculo. Revista 

Panorama - Revista de Comunicação Social, Goiânia, v. 9, n. 1, p. 23-27, set. 2019. Disponível em: 

<http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/ panorama/article/view/7496>. Acesso em: 02 dez. 2019. O próprio ex-

ministro do STF, Eros Grau, era crítico à transmissão das sessões de julgamento em televisão, dizendo: “Essa 

prática de televisionar as sessões é injustificável. O magistrado não deve se deixar tocar por qualquer tipo de apelo, 

seja do governo, seja da mídia, seja da opinião pública. Tem que se dar publicidade à decisão, não ao debate que 
pode ser envenenado de quando em quando. Acaba se transformando numa sessão de exibicionismo”. (GRAU, 

Eros. Lei da Ficha Limpa põe em risco o estado de direito. São Paulo: Estadão [O Estado de São Paulo], 3 ago. 

2010. Entrevista concedida aos jornalistas Fausto Macedo e Felipe Recondo. Disponível em: 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,lei-da-ficha-limpa-poe-em-risco-o-estado-de-direito-imp-,5896 08. 

Acesso em 06 nov. 2019). 

363 Ibidem. Para a melhor compreensão sobre o conceito de agir dramatúrgico, Habermas cita trecho bastante 

elucidativo da obra de Goffiman. Ei-lo: “Os pontos de vista empregados nessa descrição são os de uma 

apresentação teatral, ou seja, são derivados da dramaturgia. Abordarei a maneira como o indivíduo apresenta-se 

para os outros em situações normais de trabalho, como apresenta a si mesmo e sua atividade; com que meios 

controla e dirige a impressão que causa neles; e quais são as coisas que pode e não pode fazer quando quer afirmar-

se diante deles. Não se pretende esconder a evidente insuficiência de tal modelo comportamental. No palco, 
fingem-se muitas coisas apresentadas. Na vida, por outro lado, representam-se coisas altamente prováveis, que são 

autênticas, mas ensaiadas de maneira insatisfatória. E o que é ainda mais decisivo: no palco, o ator se apresenta 

sob o disfarce de caráter que está diante de outros caracteres, por sua vez desempenhados por outros atores; o 

público é o terceiro parceiro no interior da interação – um parceiro importante, mas que não existiria se a 

apresentação fosse realidade. Na vida real, os três parceiros estão reduzidos a dois; o papel desempenhado por um 

indivíduo está ajustado aos papéis que os outros desempenham; mas ao mesmo tempo os outros também 

constituem o público”. (grifos nossos). Ibidem, nota de rodapé, pp. 174-175. 

364 Ibidem, p. 165. 

365 Ibidem, p. 175. 

http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/%20panorama/article/view/7496
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,lei-da-ficha-limpa-poe-em-risco-o-estado-de-direito-imp-,5896%2008
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Ressalta Habermas que no agir dramatúrgico não se faz referência a um ator solitário, 

nem ao membro de um grupo social, mas aos participantes de uma interação que são, uns para 

os outros, um público para quem se apresentam. A ideia do ator é suscitar no público certa 

impressão de si mesmo, “ao desvelar sua subjetividade em maior ou menor medida”366. Por isso, 

necessariamente, quando o ator apresenta uma visão de si mesmo numa ação dramatúrgica, tem 

de se relacionar com o seu próprio mundo subjetivo. 

Todo aquele que age dramaturgicamente tem condições de controlar o acesso dado ao 

público às esferas de sua subjetividade, a cujo respeito só o próprio ator possui acesso 

privilegiado, como intenções, pensamentos, desejos, sentimentos, posicionamentos, etc367. O 

interesse do ator é, à medida que manifesta algo de sua subjetividade, ser visto e aceito pelos 

espectadores da maneira como deseja. 

A relação do ator dramatúrgico com o público não se limita ao seu mundo interior. Para 

que encenações as quais envolvam, por exemplo, sentimentos e pensamentos sejam 

compartilhadas e reconhecidas como autênticas pelo público, é preciso que sejam analisadas 

em um mundo exterior. Por este motivo Habermas classifica o agir dramatúrgico como conceito 

que pressupõe dois mundos: um mundo interior (subjetivo) e um mundo exterior (objetivo), e 

neste raciocínio, conclui: “Externações expessivas encenam a subjetividade delimitando-a em 

relação ao mundo exterior; em face desse mundo, em princípio o ator apenas pode assumir um 

posicionamento objetivador”368. 

Habermas identificou nas qualidades do agir dramatúrgico aspectos parasitários, tal 

como também se vê no agir estratégico. Isso porque, na estrutura da ação há uma intenção 

encoberta do ator de alcançar certos fins diferentes daqueles que faz transparecer ao público 

como uma pretensão de veracidade subjetiva369. Em verdade, diante da classificação de agir 

dramatúrgico assumida por Habermas, seu emprego pode assumir características estratégicas, 

o que é visto quando o ator não trata os espectadores como público, mas como adversários que 

agem de maneira racional-finalista (ou seja, em busca de êxito pessoal) e capazes de se 

exprimirem expressivamente370. Neste caso, Habermas vai dizer que a escala de 

autorrepresentação pode ir desde a comunicação sincera de algumas intenções, desejos ou 

                                            
366 Ibidem. 

367 Ibidem, p. 165. 

368 Ibidem, p. 180. 

369 Ibidem, p. 175. 

370 Ibidem, p. 180-182. 
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estados de espírito, até o cinismo das externações expressivas com as quais o ator busca 

despertar nos outros certas impressões sobre si371. 

Para os fins propostos no presente ensaio, vale expor outra interessante citação feita por 

Habermas de trecho da obra de Goffman em Wir spielen alle Theater. Die selbstdarstellung im 

Alltag, 1969. 

 

Aí temos de um lado o representador, que se vê completamente 

aprisionado por seu próprio jogo; ele pode estar francamente 

convencido de que a impressão de realidade encenada por ele é 

realidade ‘verdadeira’. Se o público partilha a crença em seu jogo – e 

este parece ser normalmente o caso –, então ao menos o sociólogo ou 

que esteja socialmente desenganado levantará algumas dúvidas sobre a 

‘realidade’ do que é representado. Por outro lado [...] é possível que o 

representador só esteja interessado em influenciar as convicções de seu 

público de forma mediata e com outros propósitos, de modo que, por 

fim, a concepção com que ele depara com esse público e com a sua 

situação seja mesmo indiferente. Se o representador não está 

convencido de seu próprio papel e não está seriamente interessado em 

seu público, chamemo-lo então de cínico, ao passo que reservamos o 

termo ‘sincero’ para representadores que creem na impressão que sua 

própria apresentação ocasiona372. 

  

Os três modelos de ação acima descritos – o teleológico, o adequado a normas e o 

dramatúrgico – são, de acordo com Habermas, modelos em que a linguagem é concebida, sob 

diferentes perspectivas, de maneira unilateral373. Dito de outro modo, são modelos de ações não 

comunicativas. 

O modelo teleológico não é comunicativo, porque a ação linguística externada pelos 

falantes é orientada à obtenção de êxito pessoal. O intuito dos atores é fazer com que os seus 

adversários – oponentes linguísticos que buscam vantagens uns sobre os outros – formem 

convicções, apreendam opiniões ou intenções que são exatamente aqueles os quais os próprios 

atores tenham almejado, em conformidade com os seus interesses particulares374. A ação 

teleológica, concebida desta forma, torna-se em um modelo de ação estratégico. 

Também não é comunicativo o modelo de ação regulado por normas, pelo fato de a 

linguagem ser utilizada como meio de transmissão de valores culturais-normativos, sob a forma 

                                            
371 Ibidem, p. 181. 

372 Ibidem. 

373 Ibidem, p. 182. 

374 Ibidem, p. 183. 
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de um consenso que é reproduzido com qualquer ato adicional de entendimento375. Significa 

dizer que, aqui, o consenso não é obtido com a validação das pretensões apresentadas de modo 

criticável, mas como mera aceitação de um valor social subsistente. 

De igual modo, para Habermas, a ação dramatúrgica não representa um modelo 

comunicativo, porquanto a linguagem é veiculada como medium da autoencenação, 

depreciando, em prol de sua função expressiva, o valor cognitivo do elemento proposicional do 

ato de fala e a interpessoalidade presente nos componentes ilocucionários376. Em poucas 

palavras, a linguagem perde o seu caráter comunicativo por ser assimilada somente sob formas 

de expressão estilísticas e estéticas. 

O que Habermas quer dizer ao afirmar a unilateralidade dos três modelos de ação acima 

mencionados, é que em cada uma a linguagem exerce apenas uma de suas concepções 

comunicativas, tematizando-se (ou problematizando-se) apenas uma de suas funções por vez377. 

Na ação teleológica (na sua forma estratégica), tematiza-se a pretensão de verdade, presente 

nos efeitos perlocutórios que o ator deseja desencadear no ouvinte (o ator faz menção apenas 

do mundo objetivo). Na ação ajustada a normas, a problematização recai somente sobre a 

pretensão de correção normativa, presente na relação interpessoal. Relação esta, que neste 

modelo de ação, é criada mediante um consenso superficial sobre norma já existente, cuja 

atualização tem a concordância dos participantes da interação (o ator faz menção apenas do 

mundo social). Na ação dramatúrgica o que se põe a contestar é a pretensão de veracidade (ou 

sinceridade), na medida em que, neste modelo, a linguagem é apresentada como expressão de 

vivências, por meio da autoencenação direcionada a espectadores (o ator faz menção apenas do 

mundo subjetivo). 

Nota-se que em nenhum dos modelos de ação linguística mencionados acima o 

entendimento é um pressuposto da ação, somente visto no modelo de ação comunicativa. 

Como introdução ao conceito de ação comunicativa, pode-se dizer que, se a palavra 

“agir” significa o domínio de situações, agir comunicativo é o domínio da situação no sentido 

teleológico da realização de um plano de ação e, ao mesmo tempo, no sentido comunicativo da 

interpretação de situações em vista do entendimento378. De acordo com Luchi, “tanto a 

interpretação da situação como os planos e suas realizações devem ser mutuamente 

                                            
375 Ibidem. 

376 Ibidem. 

377 Ibidem, p. 184. 

378 LUCHI, José Pedro. A superação da filosofia da consciência em J. Habermas: A questão do Sujeito na 

formação da Teoria Comunicativa da Sociedade. Op. cit., p. 233. 
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acordados”379. Desta forma, evita-se entendimento falso ou equivocado, bem como fracasso na 

execução dos planos380. Sobre o significado de “situação”, Luchi esclarece ser um corte do 

mundo da vida tematizado segundo interesses, metas e planos. O mundo da vida é o pano de 

fundo e também o horizonte do agir comunicativo. Portanto, conclui Luchi, para que “o domínio 

da situação tenha êxito é preciso que a situação seja definida consensualmente e no aspecto 

teleológico tenha sucesso”381. 

Introduzindo o conceito dado pelo próprio Habermas sobre ação comunicativa, pode-se 

afirmar que é a interação entre, ao menos, dois indivíduos capazes de agir e falar que se 

entendem entre si, numa relação interpessoal382. E, para o fim do agir comunicativo, o 

entendimento buscado é sobre a situação da ação, que deve ocorrer de maneira concordante 

entre os atores, com vistas a coordenarem seus planos de ação e, ao final, suas próprias ações383. 

O entendimento só funcionará como mecanismo de coordenação de ação se os participantes da 

interação se dispuserem a concordar sobre a validade das três pretensões que cada qual, 

reciprocamente, externou (pretensão de verdade; pretensão de adequação normativa e pretensão 

de veracidade). Pretensões estas que devem ser apresentadas de modo que o ouvinte possa 

aceita-las ou refuta-las. 

Para que uma pretensão seja criticável, isto é, o ouvinte possa dizer “sim” ou “não” à 

enunciação na qual está integrada, o falante deve fazer referência, com a sua exteriorização, a 

pelo menos um “mundo” – mundo objetivo como referência à pretensão de verdade; mundo 

social como referência à pretensão de correção normativa; mundo subjetivo como referência à 

pretensão de sinceridade ou veracidade. 

Nas palavras de Habermas, 

 

Somente o modelo comunicativo de ação pressupõe a linguagem como 

um medium de entendimento não abreviado, em que falante e ouvintes, 

a partir do horizonte de seu mundo da vida previamente interpretado, 

referem-se simultaneamente a algo no mundo objetivo, social e 

subjetivo a fim de negociar definições em comum para as situações384. 

 

                                            
379 Ibidem. 

380 Ibidem. 

381 Ibidem. 

382 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., p. 166. 

383 Ibidem. 

384 Ibidem, p. 183. 
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Assim, o motivo pelo qual o agir comunicativo não é considerado uma ação linguística 

unilateral, tal como Habermas assim categorizou os outros três modelos, tem a ver com o fato 

de, ao ser empregado pelo falante numa interação com o ouvinte, todas as funções da linguagem 

são consideradas (e tematizadas) em igual medida: o teor proposicional (pretensão de verdade); 

a oferta de uma relação interpessoal (pretensão de correção normativa); a intenção do falante 

(pretensão de veracidade)385. 

Do ponto de vista pragmático da linguagem, existe outra importante característica 

presente no agir comunicativo e que não é visto no agir teleológico, dirigido por normas ou 

dramatúrgico, a saber, o modo reflexivo como a referência a algo no mundo é apresentado pelos 

falantes386. Em outras palavras, na ação comunicativa, os falantes, ao proferirem sentenças 

orientadas ao entendimento, além de fazerem referência ao mundo de forma direta – como 

ocorre nos outros três modelos de ação –, também o faz de forma reflexiva387. E é este caráter 

reflexivo dos enunciados, proferidos em busca do entendimento, que torna possível aos 

ouvintes contestarem as pretensões de validade neles presentes, ao se referirem a algo no 

mundo. 

Outra característica relevante do agir comunicativo, já elucidado no início deste 

capítulo, é a ausência de problematização das pretensões de validade que são introduzidas pelos 

falantes de uma comunidade, enquanto compartilham o mesmo mundo da vida388. Todavia, 

quando um dos interlocutores suscita dúvida à uma pretensão de validez exteriorizada em 

referência a um dos mundos que compõe o mundo da vida, a interação entre os atores deixa de 

se dar no plano do agir comunicativo e passa, segundo Habermas, a ocorrer no plano discursivo. 

                                            
385 Sobre isso, o teórico alemão vai dizer: A unilaterialidade das três outras concepções de linguagem revela-se no 

fato de os três tipos de comunicação assinalados por cada uma delas constituírem casos-limite do agir comunicativo 

(...). Com isso, tematiza-se apenas uma função da linguagem a cada vez: o desencadeamento de efeitos 

perlocutórios, a criação de relações interpessoais e a expressão de vivências. Ao contrário, o modelo comunicativo 

de ação – marcado por tradições das ciências sociais filiadas ao interacionismo simbólico de Mead, à concepção 

wittgensteiniana de jogo de linguagem, ã teoria dos atos de fala de Austin e à hermenêutica gadameriana – leva 

em consideração todas as funções da linguagem em igual medida. (...). Para não errar de antemão ao situar o 

conceito de agir comunicativo, gostaria de caracterizar o grau de complexidade das ações de fala, que expressam 

a um só tempo um teor proposicional, a oferta de uma relação interpessoal e uma intenção do falante”. (Ibidem, 
pp. 184-185). 

386 Ibidem, p. 190-191. 

387 Ibidem. Para José Luchi, a reflexividade presente na ação comunicativa implica dizer que “os sujeitos mesmos 

empregam a linguagem, em sentenças assertórias, normativas e expressivas, relacionando-se assim com o mundo 

e mobilizando suas expressões em vista do entendimento”. (LUCHI, José Pedro. A superação da filosofia da 

consciência em J. Habermas: A questão do Sujeito na formação da Teoria Comunicativa da Sociedade. Op. cit., 

p. 233). 

388 Segundo Luchi: “a ação comunicativa pressupõe uma série de admissões não problematizadas que a sustentam 

implicitamente e que constituem o mundo da vida”. (Ibidem, p. 227). 
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 Portanto, no instante que a certeza do falante, ou a sua intensão, ou a retidão da sua 

norma reguladora da relação perdem a evidência natural (a cujo respeito não havia 

problematização no mundo da vida), esta pretensão criticada torna-se objeto do discurso, que 

uma vez instaurado, inicia-se o processo argumentativo de resgate da sua validez, em que a 

força do melhor argumento produzirá um novo consenso389. 

Acerca da racionalidade discursiva desenvolvida por Habermas e o processo de 

argumentação por meio do qual se legitima o restabelecimento do consenso acerca de uma 

pretensão de validade tematizada, serão melhor abordados em tópico a parte. Tratam-se de 

conceitos relevantes para a identificação do problema da ausência de colegiado no STF, 

segundo a teoria da razão comunicativa habermasiana. 

Antes, porém, cumpre tratar do antagonismo entre agir comunicativo e agir estratégico, 

como também de um construto contrafatual criado por Habermas como pressuposto à prática 

argumentativa, ao qual denominou de “situação ideal de fala”. 

 

4.4. O ANTAGONISMO ENTRE AGIR COMUNICATIVO E AGIR ESTRATÉGICO 

 

A adequada distinção entre agir comunicativo e agir estratégico possui papel especial 

na teoria de Habermas, enquanto teoria social, haja vista a ideia concebida de sociedade como 

a junção de dois entes, o “sistema”, caracterizado pela racionalidade estratégica, e o mundo 

vivido (ou mundo da vida), cujo sentido depende da racionalidade comunicativa390.  

Como dito anteriormente, a ação comunicativa constitui uma série de convicções não 

tematizadas pelos interlocutores, as quais constituem o mundo da vida. No agir comunicativo, 

os participantes interagem entre si por meio dos atos de fala, coordenando seus planos de ação, 

pela via do entendimento, de modo que o significado de uma situação só é atingido quando 

todos chegam a um acordo sobre os fatos em questão (pretensão de verdade), as expectativas 

de normatividade aplicável à situação (pretensão de correção normativa) e a sinceridade dos 

atores (pretensão de veracidade). 

                                            
389 SILVA, Bruno Luciano de Paiva. A concepção comunicativa da educação na perspectiva de Jürgen Habermas: 

a dimensão intersubjetiva da experiência formativa. Sapere aude: Belo Horizonte, v. 10 – n. 19, p. 145-156, 

Jan./Jun. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5752/P.2177-6342.2019v10n19p145-156>. Acesso em 06 dez. 

2019, citação p. 153. 

390 FELDHAUS, Charles. Habermas e a sociologia da saúde. In: Clóvis Ricardo Montenegro de Lima e Maria 

Nélida Gonzales de Gómez (Orgs.). Discursos habermasianos. Rio de Janeiro: IBICT, 2010, pp. 255-266, citação 

p. 261. 

https://doi.org/10.5752/P.2177-6342.2019v10n19p145-156
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Por outro lado, o agir estratégico é empregado com exclusivo objetivo de se alcançar o 

fim almejado pelo ator, que calcula, conduz e media sua ação para a concretização exitosa 

daquilo que intenciona391. Tal como na ação comunicativa, o ator que age estrategicamente 

pratica uma ação social, pois se utiliza da linguagem para coordenar seus planos de ação em 

conjunto com os demais participantes392. Entretanto, a interação comunicativa estabelecida na 

ação estratégica não tem como fim o mútuo o entendimento, mas sim influenciar os demais 

participantes da comunicação a agirem de acordo com os interesses premeditados pelo 

falante393. 

Por isso, Habermas vai dizer que na ação estratégica os falantes, orientados pelo próprio 

êxito, usam a linguagem como meio de influenciarem uns aos outros. Neste sentido, o intuito 

do ator da fala é “ensejar que seus adversários formem ou apreendam opiniões ou intenções que 

eles mesmos, os falantes, tenham almejado de acordo com os seus interesses próprios”394. 

Segundo Habermas, o agir estratégico, como forma ampliada do agir teleológico, faz 

referência ao mundo objetivo. E este dado é esclarecido por Luchi sob o entendimento de que 

o agir, estrategicamente, orientado para o sucesso é objetivante, porque coisas e pessoas tem o 

mesmo valor para o falante, não passando de meios para chegar a um fim determinado395. Uma 

ação estratégica só deixa de ser uma ação teleológica, embora ambas sejam formas de agir 

voltadas ao êxito pessoal, porque é concebida na relação entre sujeito-sujeito, diferentemente 

da ação teleológica, pautada na clássica relação homem-objeto396. Na ação estratégica, por se 

tratar de dois ou mais sujeitos em comunicação, o ganho egocêntrico pode dar certo ou errado, 

circunstância que não é vista na relação homem-objeto397. 

                                            
391 LODÉA, Andrei Luiz. Entendimento e linguagem: uma compreensão da teoria da ação comunicativa de Jürgen 

Habermas. Op. cit., p. 62. 

392 Nas palavras de Habermas: “Com ‘estratégico’ e ‘comunicativo’ não quero designar somente dois aspectos 

analíticos sob os quais a mesma ação pode ser descrita ora como influência recíproca entre oponentes que agem 

de maneira racional-teleológica, ora como processo de entendimento entre os envolvidos em um mundo da vida. 

Mais que isso, podem-se discernir ações sociais segundo o seguinte critério: ou os participantes assumem uma 

atitude orientada pelo êxito, ou assumem uma atitude orientada pelo entendimento”. (HABERMAS, Jürgen. Teoria 

do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I. Op. cit., p. 496). 

393 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

p. 109. 

394 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I. Op. 

cit., p. 183. 

395 LUCHI, José Pedro. A superação da filosofia da consciência em J. Habermas: A questão do Sujeito na 

formação da Teoria Comunicativa da Sociedade. Op. cit., p. 229. 

396 BETTINE, Marco. Um olhar sobre a construção do conceito de ação comunicativa na "Teoria da Ação 

Comunicativa". Op. cit., citação pp. 343-344. 

397 Ibidem. 
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Um ponto a sublinhar na distinção entre agir comunicativo e agir estratégico, abordado 

superficialmente linhas acima, é a visão de Habermas a respeito da base explicativa de uma 

atitude orientada pelo entendimento e de uma atitude orientada pelo êxito. Neste ponto, 

Habermas retoma a ideia de atos de fala desenvolvida por Austin, para dizer que uma atitude 

orientada pelo entendimento só será bem-sucedida se alcançar seu objetivo ilocucionário398, ou 

seja, se as pretensões externadas com o ato ilocucionário forem compreendidas e consentidas 

pelos ouvintes, independentemente da reação exterior produzidas nestes. Nisso reside o 

conceito de agir comunicativo399. Já uma atitude orientada pelo êxito depende do sucesso 

perlocucionário, implicando dizer que é pelo emprego de perlocuções que o falante, omitindo 

sua real intenção com o ato de fala – e para tanto se vale da ilocução para ser compreendido –, 

leva o ouvinte a envolver-se com as obrigações ofertadas durante a comunicação e reagir, 

justamente, da maneira como propôs em sua mente400. Essa meta perlocucionária só é sabida 

pelo falante, do contrário não haveria êxito na estratégia de enganar o ouvinte, para leva-lo a 

tomar certa decisão. Este é o cerne do conceito de agir estratégico.  

Postas estas distinções, Habermas vai afirmar que para uma ação se revestir do caráter 

comunicativo é preciso que todos os participantes da interação mediada pela linguagem, sem 

exceção, busquem obter êxito ilocucionário, e frisa, tão somente fins ilocucionários. Por outro 

lado, o agir será estratégico se, na interação social mediado pela linguagem, apenas um 

participante dentro da comunidade de atores buscar efeitos perlocucionários com os seus atos 

de fala401. Assim conclui Habermas o seu pensamento sobre essa questão: 

                                            
398 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I. Op. 

cit., p. 508. 

399 Segundo explicação dada pelo próprio Habermas: “Um falante que age de maneira teleológica precisa alcançar, 

sem trair sua meta perlocucionária, também sua meta ilocucionária, a saber: que o ouvinte entenda o que se diz e 

envolva-se com as obrigações vinculadas à aceitação da oferta do ato de fala. Essa restrição confere às perlocuções 

o caráter propriamente assimétrico de ações veladamente estratégicas. Essas são interações em que ao menos um 

dos participantes se comporta de maneira estratégica, à medida que engana outros participantes, dizendo-lhes que 

ele mesmo não satisfaz os pressupostos em que, sob condições normais, certamente se alcançariam os fins 

ilocucionários. Por isso, também, esse tipo de interação não é apropriado a uma análise que tenha por fim esclarecer 

o mecanismo linguístico da coordenação de ações com o auxílio de efeitos unitivos ilocucionários proporcionados 

por ações de fala. Para tal propósito recomenda-se um tipo de interação que não esteja onerado por assimetrias e 
restrições próprias às perlocuções. O tipo de interações em que todos os participantes buscam sintonizar entre si 

seus planos de ação individuais e em que, portanto, almejam alcançar seus objetivos ilocucionários de maneira 

irrestrita. (Ibidem, pp. 508-509). 

400 Habermas exemplifica a dependência do êxito perlocucionário para o agir estratégico, dizendo: “ O falante só 

pode almejar objetivos perlocucionários quando engana seu parceiro no que se refere a estar agindo de maneira 

estratética; por exemplo, quando dá uma ordem de ataque para fazer a tropa cair em uma cilada, ou propõe uma 

aposta de valor muito alto para constranger o adversário, ou resolve, já tarde da noite, contar uma história a mais 

para evitar que o convidado vá embora, etc.”. (Ibidem, p. 509). 

401 Ibidem, p. 510. 
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Com base na relação controversa entre atos ilocucionários e 

perlocucionários, procurei comprovar que as ações de fala, mesmo 

podendo ser empregadas de maneira estratégica, têm somente para as 

ações comunicativas um significado constitutivo. Se o agir 

comunicativo distingue-se de interações estratégicas, isso se deve a que 

todos os seus participantes, sem restrições (grifos nossos), perseguem 

fins ilocucionários, para alcançar um comum acordo que sirva de 

fundamento a uma coordenação consensual dos planos de ação a serem 

almejados por cada indivíduo402. 

 

Há que se tomar cuidado para não confundir ação estratégica com ação instrumental, 

embora ambas tenham origem do modelo teleológico e sejam voltadas a certo fim. Habermas 

chama de ação instrumental aquela cuja comunicação se limita a fazer referência a um mundo 

objetivado cientificamente, em que o sujeito se vale de regras técnicas, apoiadas em um saber 

empírico, para obter o sucesso esperado com a ação, sendo que a eficiência de sua utilização é 

avaliada no contexto de estados e sucessos403. 

Uma ação instrumental pode estar associada a interações sociais, mas ela própria não o 

é404. Já a ação estratégica representa, ela mesma, uma ação social, haja vista ser de sua essência 

que haja influência de um ator sobre outro, ou que se dê reciprocamente, mediante o emprego 

racional da linguagem. Neste aspecto, no agir estratégico são observadas regras de escolha 

racional e o seu êxito é avaliado segundo o grau de efetividade da influência exercida sobre a 

decisão tomada por um adversário com quem interage405. 

Enfim, enquanto no agir comunicativo o conceito central de interpretação diz respeito à 

negociação sobre as definições de uma situação da ação (que simboliza um corte do mundo da 

                                            
402 Ibidem, pp. 511-512. 

403 “Por trabalho ou ação racional teleológica entendo ou a ação instrumental ou a escolha racional ou, então, uma 

combinação das duas. A ação instrumental orienta-se por regras técnicas que se apoiam no saber empírico. Estas 

regras implicam em cada caso prognoses sobre eventos observáveis, físicos ou sociais; tais prognoses podem 

revelar-se verdadeiras ou falsas”. (HABERMAS, Jürgen. Tecnica e ciencia como “ideologia”. Tradudor Artur 

Morão. Lisboa: Edições 70, 1987, p. 57). 

404 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I. 

Op. cit., pp. 495-496. A teórica espanhola, Adela Cortina, traduziu o pensamento de Habermas sobre ação 

instrumental e ação estratégica com as seguintes palavras: “La acción racional-teleológica es aquella en la que el 
actor se orienta primariamente hacia una meta, elige los medios y calcula las consecuencias; el éxito de la acción 

consiste en que se realice en el mundo un estado de cosas deseado. Esta acción puede se atiene a reglas técnicas 

de acción que descansan en el saber empírico e implican pronósticos sobre sucesos observables, que pueden 

resultar verdaderos o falsos; estratégica, cuando se atiene a las reglas de la elección racional y valora la 

influencia que pueden tener en un contrincante racional. Esencial para nuestro es el hecho de que las acciones 

instrumentales puedan ligarse a interaciones, mientras que las acciones estratégicas son en sí mismas sociales”. 

(CORTINA, Adela. La ética discursiva. Op. cit., p. 543). 

405 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I. Op. 

cit., p. 496. 
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vida problematizado) passíveis de consenso406, o qual não é dependente de uma racionalidade 

teleológica, porém de uma racionalidade manifesta comunicativamente, no agir estratégico não 

existe espaço para a construção comunicativa do saber, ou seja, a linguagem não é utilizada de 

forma comunicativa, mas como meio de um ou mais atores estabelecerem uma interação com 

outros interlocutores e influenciá-los a decidirem em favor das suas respectivas metas pessoais. 

Apenas uma última ressalva sobre o agir estratégico, Habermas o distingue em 

manifesto ou latente, a depender de os atores da interação social tornarem evidente a intenção 

de influenciar, ou não, seus parceiros na busca de um êxito pessoal. É manifesta aquela ação 

em que os participantes interagem entre si cientes de que a o uso da linguagem está sob 

condições do agir estratégico407. É latente a ação empregada em que, ao menos, um dos 

participantes da interação acredite, por ser mantido sob engano, que o uso da linguagem é 

orientada a alcançar, exclusivamente, fins ilocucionários (ou seja, voltada ao entendimento)408. 

Ao tipo latente do agir estratégico, Habermas intitula seu uso de parasitário, haja vista o modo 

“ardiloso” de o ator se valer da ação linguística para conseguir o êxito que intencionava409. 

Na tentativa de tornar verificável o agir com o fim comunicativo daquele com o fim 

estratégico, mais especificamente se o discurso instaurado com o levantamento de uma 

pretensão de validade produzirá um consenso verdadeiro ou falso, Habermas desenvolveu um 

construto contrafatual, estabelecendo alguns pressupostos gerais de argumentação a cujo 

conjunto denominou de situação ideal de fala, que será abordado no próximo tópico. 

 

                                            
406 Ibidem, p. 166. 

407 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

Op. cit., p. 112. 

408 Ibidem. 

409 “Esses efeitos perlocucionários não-públicos só podem ser obtidos de modo parasitário, a saber, sob a condição 

de que o falante simule a intenção de perseguir sem reservas seus fins ilocucionários, quando na realidade está 

ferindo os pressupostos do agir orientado ao entendimento e ocultando esse fato ao ouvinte. O uso estratégico 

latente é parasitário, porque ele só funciona quando, pelo menos uma das partes, parte do pressuposto que a 
linguagem está sendo utilizada com o fim do entendimento. Quem age estrategicamente, precisa ferir de modo 

imperceptível as condições de sinceridade do agir comunicativo. Também o uso da linguagem manifestamente 

estratégico possui um status derivado; neste caso, todos os participantes têm consciência de que o entendimento 

linguístico está sob condições do agir estratégico – permanecendo, por isso, deficitário. Eles sabem que têm de 

completar os efeitos perlocucionários de suas ações de fala, mediados, ilocucionariamente, através de efeitos 

empíricos desencadeado teleologicamente e contam com isso. Em última instância, eles dependem de um 

entendimento indireto: às vezes é preciso, por exemplo, o proverbial tiro na proa para convencer o oponente da 

seriedade de uma ameaça!”. (HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafísico: Estudos Filosóficos. Op. cit., pp. 

132-133). 



124 

 

4.5. A SITUAÇÃO IDEAL DE FALA – PARADIGMA QUE PERMITE DISTINGUIR O 

AUTÊNTICO DO FALSO CONSENSO 

 

Em Habermas, a linguagem e entendimento encontram-se ligados de modo íntimo e 

necessário, de tal forma que seus conceitos se interpretam reciprocamente410. Somente se 

compreende a linguagem como medium de entendimento, que somente será efetivado num 

consenso411. 

Por sua vez o consenso, para a teoria de Habermas, simboliza uma verdade alcançada, 

discursivamente, pela adesão racional ao melhor argumento por todos os potenciais 

participantes do diálogo, sendo certo que o melhor argumento é aquele cuja força coatora 

sobrepuja às demais. Salienta-se não ser admissível que a produção do consenso como verdade 

se realize por outra força que não seja a do melhor argumento412. Claro que a verdade alcançada 

pelo processo discursivo-argumentativo não é absoluta, mas marcada por um espírito falibilista, 

por isso deve ser entendida como aceitabilidade racional413. Em vista disso, a teoria do agir 

comunicativo sempre admite novos consensos, toda vez que pretensões de validade, antes 

aceitas pelos participantes da interação social, sejam questionadas e introduzidas no discurso 

pela prática argumentativa. 

Segundo Adela Cortina, o sentido da verdade para a teoria consensual consiste em que 

um ator, ao entrar em um discurso, sempre esteja envolvido no propósito de alcançar um 

consenso fundamentado414. As condições para se chegar a este consenso racional estão atreladas 

às propriedades formais do discurso415. Habermas desenvolve, neste sentido, uma situação 

contrafatual que servirá como referencial a ser perseguido por todos aqueles que pretendam 

                                            
410 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I. Op. 

cit., p. 499. 

411 LUCHI, José Pedro. A superação da filosofia da consciência em J. Habermas: A questão do Sujeito na 

formação da Teoria Comunicativa da Sociedade. Op. cit., p. 176. 

412 CORTINA, Adela. La ética discursiva. Op. cit., p. 546. 

413 MAIA, Antonio Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria 

Constitucional Brasileira e a Constituição Cidadã. Op. cit., p. 240. 

414 “Desde la teoría consensual de la verdade, un predicado puede atribuirse a un objeto si, y sólo si, cuaquier otro 
que pudiera dialogar conmigo pudiera atribuir el mismo perdicado al mismo objeto. De ahí ue la condición de 

verdade de un enunciado consiste en el consentimiento potencial de todos los dialogantes potenciales, es decir, en 

laexpectativa de alcanzar un consenso racional. El sentido de la verdad consiste en que siempre que entramos en 

un discurso pensamos que puede alcazarse un consenso fundamentado, pero la concidiciones de tal consenso 

racional no dependerán ya a su vez de un consenso, sino de las propiedades formales de un discurso, investigadas 

por la lógica del discurso, que suponen el bosquejo de un istuación ideal de habla o de argumentnación, diseñada 

en condiciones de racionalidad, de modo que no venza sino la fuerza del mejor argumento”. (CORTINA, Adela. 

La ética discursiva. Op. cit., p. 546). 

415 Ibidem. 
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ingressar no processo argumentativo. Quem entra no processo argumentativo o faz com o fim 

de resgatar o consenso acerca de determinada situação da ação levantada pelos falantes. Este 

paradigma, que testará se o consenso formado entre os participantes é verdadeiro ou falso, foi 

chamado por Habermas de Situação Ideal de Fala416. 

A situação ideal de fala deve ser entendida, portanto, como um referencial de processo 

argumentativo, no qual se encontram presentes as condições gerais de simetria que todo 

participante da interação deva supor suficientemente satisfeitas, tão logo pense em tomar parte 

de uma argumentação. De acordo com Habermas, este recurso teórico contrafatual traz como 

pressuposições para análise do verdadeiro consenso o ideal de que “todos os participantes 

devem ser verídicos; todos os interessados podem participar; todos podem problematizar 

qualquer afirmação; todos podem introduzir quaisquer argumentos e de que nenhum 

participante pode ser coagido”417. 

A antecipação da situação ideal de fala feita pelos atores no processo argumentativo é a 

garantia de que o consenso alcançado faticamente foi obtido de forma racional418. Esta situação 

discursiva ideal foi pensada para anular constrições decorrentes de influências externas 

limitadoras da formação do mútuo entendimento, como também de influxos inerentes à própria 

estrutura da comunicação, admitindo-se apenas a constrição não violenta do melhor 

argumento419. 

No instante em que o falante assume a posição de argumentação em um discurso, aceita 

de modo implícito a situação de fala ideal como um conjunto de pressupostos e condições 

formais necessários para o consenso linguisticamente mediado420. Para tanto, exige-se dele 

competência para que suponha estarem presentes tais pressupostos, do contrário o discurso 

                                            
416 Habermas, citado por José Luchi, faz o seguinte esclarecimento: “Minha tese soa: Somente a antecipação de 

uma situação ideal de fala oferece garantia para o fato de que podemos ligar a pretensão de um consenso racional 

com um consenso faticamente alcançado; ao mesmo tempo essa antecipação é um parâmetro crítico diante do qual 

cada consenso faticamente alcançado pode ser colocado em questão”. (LUCHI, José Pedro. A superação da 

filosofia da consciência em J. Habermas: A questão do Sujeito na formação da Teoria Comunicativa da Sociedade. 
Op. cit., p. 177). 

417 MAIA, Antonio Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria 

Constitucional Brasileira e a Constituição Cidadã. Op. cit., p. 99. 

418 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

Op. cit., p. 54. 

419 LUCHI, José Pedro. A superação da filosofia da consciência em J. Habermas: A questão do Sujeito na 

formação da Teoria Comunicativa da Sociedade. Op. cit., p. 177 

420 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

Op. cit., p. 56. 
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deixa de ser racional421. Sobre o significado de ator competente, Barbara Freitag explica ser 

aquele que orienta suas ações pela via comunicativa, em busca do entendimento, é o sujeito 

descentrado cujas estruturas lógicas e de consciência permitiu serem construídas enquanto 

atuava sobre o mundo objetivo (interiorizando as ações), interagia com outros sujeitos do 

mundo social (interiorizando a fala e os pontos de vista dos outros), levando-o, 

consequentemente, a reorganizar  (acomodar) suas estruturas cognitivas ou esquemas (relação 

com o mundo subjetivo)422.  

Habermas vê o discurso como “instituições que visam fundamentar racionalmente 

expressões”423. A tarefa do discurso é, precisamente, buscar razões que convençam 

intersubjetivamente os participantes da interação acerca de uma situação da ação levantada (um 

segmento do mundo da vida problematizado), que faz com que o agir comunicativo fique 

suspenso até que se restabeleça o consenso sobre a situação tematizada. 

O argumento é o meio pelo qual o discurso persegue as boas razões424. É através do 

argumento que as razões são ligadas às pretensões de validade externadas como 

problemáticas425. A força de um bom argumento é mensurada pelo poder de convencimento 

contido nas razões, ou seja, pela argúcia das razões em motivar os participantes de um discurso 

                                            
421 “Na medida em que os participantes da comunicação compreendem aquilo sobre o que se entendem como algo 

em um mundo, como algo que se desprendeu do pano de fundo do mundo da vida para se ressaltar em face dele, o 

que é explicitamente sabido separa-se das certezas que permanecem implícitas, os conteúdos comunicados 

assumem o caráter de um saber que se vincula a um potencial de razões, pretende validade e pode ser criticado, 

isto é, contestado com base em razões. Para o nosso contexto é importante distinguir as perspectivas do mundo 

das perspectivas do falante. Por um lado, os participantes da comunicação precisam ter a competência (grifo nosso) 

para adotar, se necessário, em face de estados de coisas existentes, uma atitude objetivante; em face de relações 
interpessoais legitimamente reguladas, uma atitude conforme as normas; em face das próprias vivências, uma 

atitude expressiva (e variar, uma vez mais, essas atitudes em face de cada um dos três mundos). Por outro lado, 

precisam também, a fim de se entender uns com os outros sobre algo no mundo objetivo, social e subjetivo, poder 

adotar as atitudes ligadas aos papéis comunicacionais da primeira, segunda e terceira pessoas”. (HABERMAS, 

Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Op. cit., p. 169). 

422 FREITAG, Barbara. Dialogando com Jürgen Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2005, p. 53. 

Segundo José Luchi, o que Habermas pensa sobre a competência do participante da interação não é aquela 

decorrente da expertise na situação da ação, mas simplesmente pelo fato de ser racional, significando dizer que 

tem condições de prestar contas de sua ação. (LUCHI, José Pedro. A superação da filosofia da consciência em J. 

Habermas: A questão do Sujeito na formação da Teoria Comunicativa da Sociedade. Op. cit., p. 176 – nota de 

roda pé). 

423 LUCHI, José Pedro. A superação da filosofia da consciência em J. Habermas: A questão do Sujeito na formação 

da Teoria Comunicativa da Sociedade. Op. cit., p. 176. 

424 “Argumentos são razões que resgatam, sob condições do discurso, uma pretensão de validade levantada através 

dos atos de fala constatativos ou regulativos, movendo racionalmente os participantes da argumentação a aceitar 

como válidas proposições normativas ou descritivas”. (HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre 

facticidade e validade. Vol I, tradução Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo de Brasileiro, 1997, pp. 

280-281. 

425 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I., op. 

cit., p. 48. 
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a aceitar ou recusar a pretensão de validade levantada426. Por sua vez, a racionalidade do 

participante de um discurso não é explicada apenas pelas boas razões de seu argumento, mas 

também pela maneira como responde às razões apresentadas contra ou a favor de suas 

reinvindicações427. É racional aquele que está aberto e reconhece às melhores razões expostas 

por outros participantes da fala. Do contrário, deixa de ser racional o participante que resiste ou 

ignora as razões contrárias ao seu argumento, deixando de responde-las satisfatoriamente ou as 

respondendo com afirmações dogmáticas. De acordo com Habermas, mesmo quando uma 

pessoa externa opiniões fundamentadas no campo cognitivo-instrumental, a racionalidade não 

se opera plenamente. Neste caso a racionalidade é apenas casual, pois “não se liga à capacidade 

de aprender a partir de fracassos, a partir da refutação de hipóteses e do insucesso de algumas 

intervenções”428. 

O discurso, portanto, assume papel essencial na tarefa de alcançar o consenso racional, 

pois é o único modo de testar as pretensões de validade universais, considerada por Habermas 

como sendo: a verdade das proposições, a correção das normas morais de ação e a 

compreensibilidade ou boa formulação das expressões simbólicas429. Para cada tipo de 

pretensão questionada pelos participantes da fala existe um modelo de discurso com o qual 

mantém uma conexão interna, em relação as razões argumentativas. Se for problematizada a 

pretensão de verdade, o discurso no qual ingressarão os falantes será o teórico430. Se a 

problematização recair sobre a pretensão de correção normativa, dar-se-á ensejo ao discurso 

prático431. É sobre o discurso prático que Habermas se debruçará com maior atenção para 

desenvolver uma teoria da moralidade do discurso, pois é a forma linguística argumentativa 

para se chegar a um acordo sobre o que é justo (problematização da pretensão da correção 

normativa na relação intersubjetiva). Por fim, se é a compreensibilidade do enunciado a causa 

da suspensão da ação comunicativa, o modelo discursivo do qual participarão os falantes é o 

                                            
426 Ibidem. 

427 Sobre o tema, Habermas cita o seguinte trecho da Obra “A Introduction to Reasoning”, do autor Stephen E. 
Toulmin:“(...) anyone participating in an argument shows his rationality, or lack of it, by the manner in which he 

handles and responds to the offering of reasons for or against claims. If he is 'open to argument', he will either 

acknowledge the force of those reasons or seek to reply to them, and either way he will deal with them in a 'rational' 

manner. If he is 'deaf to argument', by contrast, he may either ignore contrary reasons or reply to them with 

dogmatic assertions, and either way he fails to deal with the issues 'rationally'.”. (Ibidem, pp. 48-49). 

428 Ibidem, p. 49. 

429 Ibidem, p. 91. 

430 Ibidem. 

431 Ibidem. 
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explicativo432. Oportuno sublinhar que, para a teoria do agir comunicativo, o discurso não se 

presta a testar a pretensão de veracidade (ou de sinceridade) do falante, haja vista a 

impossibilidade de fazer conhecido sua real intenção pelo enfrentamento argumentativo. “A 

veracidade de expressões não se deixa fundamentar; ela só pode ser demonstrada”433. 

Daí, porque Habermas considera o discurso-argumentativo, realizado na perspectiva de 

uma situação ideal de fala, como condição de possibilidade para se alcançar um consenso não 

coactado por outra força, se não a do melhor argumento. Consenso este pensado como verdade, 

no sentido de aceitação racional de pretensões de validade434. Reproduzindo as palavras do 

filósofo de Frankfurt, citado na obra de Robert Alexy,  

 

O consenso a que se chega através de um argumento pode ser visto 

como um critério de verdade, se, e unicamente se, for estruturalmente 

possível de trazê-lo à questão, modifica-lo e substituir a linguagem 

prevalecente da justificação em que as experiências são interpretadas435. 

 

É também a partir desta pressuposição contrafatual de que os participantes da fala 

cumprirão as condições de uma situação ideal de fala, livre de coações externas e internas, que 

Habermas distingue, do ponto de vista terminológico, discurso e crítica436. Diferentemente do 

que ocorre no discurso, na crítica os participantes da interação empregam argumentos sem o 

compromisso de assumirem, de antemão, o cumprimento das condições para uma situação ideal 

de fala, como a “inclusão completa, assim como a participação de todos os envo1vidos, 

participação que comportasse direitos iguais para todos, fosse isenta de coação e orientada ao 

entendimento mútuo” 437. 

                                            
432 Ibidem. Inicialmente, Habermas concebera a compreensibilidade como uma das pretensões de validade do ato 

de fala. Posteriormente percebeu que se trata de condição de existência do ato de fala, uma vez que se a sentença 

não for compreensível sequer haverá comunicação (LORENSKI, Nelson, 2006, p. 82, apud, BOTELHO, Marcos 

César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. Op. cit., p. 49). 

433 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., p. 89. 

434 MAIA, Antonio Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria 
Constitucional Brasileira e a Constituição Cidadã. Op. cit., p. 240. Nesta mesma página, Maia faz o seguinte 

comentário: “Tal processo repousa na convicção intuitiva de que há uma diferença entre convencer e persuadir, 

entre motivação mediante razões e influência causal, e entre aprendizagem e doutrinamento”. 

435 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Op. cit., p. 101. 

436 “Do ponto de vista terminológico, para ter em conta essas circunstâncias especiais, procuro falar de ‘critíca’ e 

não de ‘discurso’, sempre que se empregam argumentos sem que os envolvidos tenham de pressupor o 

cumprimento das condições de uma situação de fala livre de coações externas e internas”. (HABERMAS, Jürgen. 

Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I. Op. cit., p. 90). 

437 HABERMAS, Jürgen. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. Op. cit., pp. 283-284. 
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Há que se frisar que a situação ideal de fala foi pensada por Habermas para justificar a 

plausibilidade do discurso empregado por uma sociedade de capitalismo tardio, pluralista, com 

o objetivo assegurar maior legitimidade democrática às decisões políticas, com a participação 

de todos os cidadãos destinatários destas decisões, por isso a situação linguística ideal foi 

pensada como condições racionais universais para a formação de um consenso autêntico e 

legitimador das decisões tomadas na comunidade da comunicação. E, neste sentido, é sabido 

que este construto contrafatual é um ideal a ser perseguido, nunca plenamente concretizável, 

porém funciona como parâmetro crítico à avaliação dos processos argumentativos instaurados 

no plano fático438. Implica dizer que, embora nem todos os pressupostos da situação ideal de 

fala sejam cumpridos simultaneamente, não significa a invalidação deste construto teórico. Nas 

palavras de Antônio Maia, “(...) a não observância empírica dos ditames previstos em tal 

situação não acarreta a sua ineficácia”439. 

Sabe-se que o construto teórico da situação ideal de fala é alvo de muitas críticas, 

justamente pelo fato de ser um tipo de comunicação racional irrealizável, a ponto do próprio 

Habermas reconhecer sua exclusão “pelas limitações de espaço-tempo do processo de 

comunicação, bem como pela limitada capacidade psíquica dos participantes de qualquer 

discurso”440. Segundo Alexy, as objeções mais frequentemente feitas às pressuposições 

idealizadas de um discurso perfeito, não obstante os distintos limites da capacidade psíquica 

dos indivíduos e a enorme diversidade cultural, econômica e ideológica da sociedade moderna, 

é o fato de não ser possível saber ao certo se a situação ideal do discurso chegou a ser 

concretizada numa interação comunicativa441. 

Significa, em outras palavras, que se o ideal de uma situação comunicativa fosse 

plenamente reflexivo, não seria necessário que os participantes o assumissem como uma 

pressuposição recíproca, e, nesse sentido, a assunção de uma situação linguística ideal seria 

algo construído discursivamente pelo falante e o ouvinte, o que ensejaria a possibilidade de os 

interagentes saberem se estão participando de um discurso autêntico ou aparente. Os críticos 

                                            
438 MAIA, Antonio Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria 

Constitucional Brasileira e a Constituição Cidadã. Op. cit., p. 99. 

439 Ibidem. 

440 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Op. cit., p. 105. 

441 Ibidem. 
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dizem, portanto, que, a partir do referencial da situação ideal de fala, “o discurso não é 

discursivamente testável”442. 

Devido às muitas críticas, a construção contrafatual da situação ideal de fala, idealizada 

por Habermas na sua obra “Teorias da Verdade”, de 1972, foi sendo refinada com o passar dos 

anos. A referência à pressuposição idealizante da situação linguística ideal deu lugar ao que 

passou a chamar de pressupostos pragmáticos da argumentação443, que nada mais são do que 

aprimoramento das mesmas “idealizações imanentes do uso geral da linguagem”444. 

Habermas, então, adere à formulação feita por Robert Alexy445, que tomou como base a 

sua teoria inicial para reconstruir as condições gerais de simetria que todo participante de uma 

comunicação precisa supor estarem, razoavelmente, satisfeitas, tão logo assuma a postura de 

ser capaz de defender sua afirmação perante outros de forma argumentativa. 

A nova versão de uma situação ideal de discurso proposta por Alexy446, à qual chamou 

de “regra geral de justificação”447, possui 3 regras por meio das quais se faz exigências de 

direitos iguais, de universalidade e de ausência de coerção. São elas: 

 

2.1 Toda pessoa que puder falar pode tomar parte do recurso. 

                                            
442 BACHUR, João Paulo. Intersubjetividade ou Solipsismo? Aporias da Teoria do Agir Comunicativo de Jürgen 

Habermas. Dados, Rio de Janeiro, v. 60, n. 2, p. 541-575, abril de 2017.Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/001152582017128>. Acesso em: 01 jan. 2020.  

443 Habermas trata da reformulação do referencial da situação ideal de fala, em sua obra “Consciência Moral e 

Agir Comunicativo”, onde explica que: “Nos discursos argumentativos, mostram-se estruturas de uma situação de 

fala que está particularmente imunizada contra a repressão e a desigualdade: ela apresenta-se como uma forma de 

comunicação suficientemente aproximada de condições ideais. Eis por que (sic) tentei, há tempos, descrever os 

pressupostos da argumentação como determinações de uma situação ideal de fala; e a razão por que (sic) o presente 
ensaio merece a caracterização de um ‘esboço’ prende-se, sobretudo, ao fato de que não posso, neste ponto, 

proceder ao necessário trabalho de precisão, elaboração e revisão de minha antiga análise. Mas, hoje ainda, parece-

me acertada a intenção de reconstruir aquelas condições universais de simetria que todo falante competente, na 

medida em que pensa entrar de todo numa argumentação, tem que pressupor como suficientemente preenchidas. 

Mediante uma investigação sistemática das contradições performativas, é possível comprovar a pressuposição de 

algo como uma “comunidade ilimitada da comunicação” – idéia que Apel desenvolve a partir de Perice e Mead. 

Os participantes de uma argumentação não podem se esquivar à pressuposição de que a estrutura de sua 

comunicação, em razão de características a se descreverem formalmente, exclui toda coerção atuando do exterior 

sobre o processo de entendimento mútuo ou procedendo dele próprio, com exceção da coerção do argumento 

melhor, e que ele assim neutraliza todos os motivos [fins], com exceção do motivo [fim] da busca cooperativa da 

verdade”. (HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Op. cit., pp. 111-112). 

444 MAIA, Antonio Cavalcanti. Um Novo Paradigma: Pós-Positivismo e/ou Neoconstitucionalismo – A Teoria 

Constitucional Brasileira e a Constituição Cidadã. Op. cit., p. 244. 

445 HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Op. cit., p. 112. 

446 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Op. cit., p. 112. Ao reelaborar as condições idealizantes 

da situação de fala, Robert Alexy faz o seguinte comentário: A regra de justificação geral está intimamente ligada 

com a condição da situação discurso de ideal. (...). A exigência de direitos iguais, de universalidade e de ausência 

de coerção pode ser formulada por três regras. Essas regras correspondem às condições mencionadas por Habermas 

para a situação ideal de discurso (...)”. (Ibidem, p. 112 e 190). 

447 Ibidem, p. 190. 

http://dx.doi.org/10.1590/001152582017128
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(...) 

2.2 (a) Toda pessoa pode problematizar uma afirmação. 

  (b) Toda pessoa pode introduzir qualquer afirmação no discurso. 

  (c) Toda pessoa pode expressar suas atitudes, desejos e 

necessidades. 

(...) 

2.3 Nenhum orador pode ser impedido de exercer os direitos 

estabelecidos em (2.1) e (2.2) por qualquer tipo de coerção interna ou 

externa ao discurso448. 

 

Ao repensar as regras universais do discurso, Alexy esclarece que a primeira diz respeito 

à entrada no discurso449. A segunda, subdivida em três outras regras, rege a liberdade de 

discussão450. Por fim, a terceira serve ao propósito de proteger os discursos de toda forma de 

coerção451. 

Robert Alexy considera que as condições gerais de simetria para participação do 

discurso (situação ideal de fala) pensadas por Habermas, embora não possam ser realizadas 

plenamente, não se pode provar que sejam inúteis452. Em cima disso, Alexy justifica a sua 

importância para o processo argumentativo, sob a afirmação de que: (1) são condições que 

definem um ideal a ser alcançado de forma aproximada; (2) põe à disposição da comunidade 

discursiva ferramentas para criticar injustificáveis empecilhos ao exercício de direitos e 

oportunidades dos que queiram fazer parte do discurso; (3) põe ao debate ao menos uma 

problematização de pretensão de correção ou pretensão de verdade; (4) proporciona uma 

interpretação, não individualista ou parcial, da exigência de correção ou de verdade453. 

Habermas, após tecer algumas considerações críticas à reformulação da situação ideal 

de fala feita por Alexy – principalmente o fato de ter apresentado suas condições gerais em 

forma de regras – reconhece útil, para a sua teoria do agir comunicativo, o novo construto 

contrafatual454. Desta vez Habermas aceita que as pressuposições a serem assumidas pelos 

                                            
448 Ibidem. 

449 Ibidem. 

450 Ibidem. 

451 Ibidem. 

452 Ibidem, p. 112. 

453 Ibidem, p. 113. 

454 “É verdade, porém, que ao apresentar essas pressuposições sob a forma de regra, Alexy enseja o equívoco de 

que todos os Discursos realmente efetuados teriam que satisfazer a essas regras. Manifestamente, tal não é o caso 

em muitos casos – e, em todos os casos, é com aproximações que temos de nos contentar. (...). Se, após essas 

explicações apressadas e sob reservas de análises mais precisas, aceitamos as regras provisoriamente estabelecidas 

por Alexy, passamos a dispor, no que concerne à ideia da justificação de normas, de premissas suficientemente 
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participantes da argumentação devem ser realizadas de modo aproximado das condições gerais 

de simetria, e não de forma plena. Por isso criticou o estabelecimento de regras a serem 

cumpridas para, daí, obter um consenso, discursivamente, legítimo455. 

É na sua obra “Consciência Moral e Agir Comunicativo” que Habermas faz alusão ao 

trabalho de Alexy, e dele se aproveita para reconstruir as condições gerais para a situação ideal 

de discurso456. Habermas lança mão das três regras gerais de justificação de Alexy, para 

desenvolver os seus “pressupostos comunicativos gerais da argumentação”, sendo oportuno 

lembrar que Habermas incluiu estes pressupostos como condições necessárias para um processo 

argumentativo reflexivamente orientado a um comum acordo racionalmente motivado457. Ei-las 

tal como citada por Habermas: 

 

(3.1) É lícito a todo sujeito capaz de falar e agir participar de Discursos. 

(3.2)  a. É lícito a qualquer um problematizar qualquer asserção. 

 b. É lícito a qualquer um introduzir qualquer asserção no 

Discurso. 

 c. É lícito a qualquer um manifestar suas atitudes, desejos e 

necessidades. 

(3.3) Não é lícito impedir falante algum, por uma coerção exercida 

dentro ou fora do Discurso, de valer-se de seus direitos estabelecidos 

em (3.1) e (3.2)458.  

 

Sobre estas três condições gerais do processo argumentativo citados acima, Habermas 

explica que a pressuposição (3.1) assegura que não serão excluídos sujeitos que disponham da 

capacidade de participar em argumentações; a (3.2) assegura a todos os sujeitos iguais 

oportunidades de contribuírem para argumentação e de se fazerem ouvidos em seus 

argumentos; a (3.3) estabelece exigência de condições igualitárias de comunicação entre todos 

os sujeitos envolvidos no discurso, de modo que seja disponibilizado a todos o direito ao acesso 

e à igual participação “universal ao Discurso”, sendo vedada qualquer “representação, por sutil 

e dissimulada que seja”459. 

                                            
fortes para a derivação de ‘U’.”. (HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Op. cit., pp. 

114-115). 

455 Ibidem. 

456 Ibidem, p. 112. 

457 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Op. cit., p. 343. Ver também 

HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. cit., 

p. 91. 

458 HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Op. cit., p. 112. 

459 Ibidem. 
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Estas três condições do discurso, que Habermas passou a chamar de “pressupostos 

comunicativos gerais da argumentação” (no lugar de situação ideal de fala), fazem parte de um 

dos três planos da fala argumentativa voltadas ao agir comunicativo, de inspiração aristotélica, 

que são: a retórica, que se ocupa da argumentação enquanto processo; a dialética que se ocupa 

do argumento enquanto procedimento; a lógica, que confere a perspectiva do argumento 

enquanto seu produto460. 

A situação ideal do discurso encontra-se no plano da retórica, que explica o argumento 

enquanto processo. E por ser este construto contrafatual o elemento mais criticado da teoria do 

agir comunicativo, especialmente quanto a impossibilidade de se realizar um discurso segundo 

as suas pressuposições, cabe traçar algumas considerações sobre sua aplicabilidade no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal, de forma a justificar o emprego do modelo discursivo 

habermasiano como resgate (ou implementação) do autêntico colegiado na construção de 

decisões que representem a instituição judiciária. 

Inicialmente, deve-se levar em conta que a comunidade de magistrados que compõe o 

Supremo Tribunal, representa o grupo social que interagem entre si na busca de um saber, de 

uma verdade. A questão é se a maneira como deliberam entre si pode proporcionar, segundo a 

teoria do agir comunicativo, um saber válido, verdadeiro e com boa receptividade social. O que 

se analisará a seguir é se as condições ideais de um discurso encontram-se presentes no plenário 

do STF, para que seja possível a ação comunicativa entre os seus membros. 

No item (3.1) Habermas trata da primeira condição geral de simetria comunicativa, que 

é a garantia de que não serão excluídos do discurso ninguém que tenha capacidade de agir e 

falar. Segundo Habermas, esta capacidade não é medida pela expertise do falante em 

determinada situação da ação, mas sim pelo nível de amadurecimento cognitivo, emocional e 

de socialização que o torne capaz de orientar suas ações, comunicativamente, em busca do 

entendimento. Analisando esta primeira condição no âmbito da interação social dos ministros 

do STF, pode-se dizer que há uma aproximação satisfatória. 

A capacidade de agir e falar dos membros do STF, enquanto atores da fala, pensa-se ser 

satisfatória, porque é presumível possuírem aptidão para discernir e adotar: (i) atitude lógico-

cognitivo, que dizem respeito à relação e aprendizado com o estado de coisas existentes; (ii) 

atitude de interagir com outros sujeitos do mundo social, permitindo-se aprender com os 

argumentos e ponto de vista dos outros falantes; e (iii) atitude expressiva, com a reorganização 

de seu mundo subjetivo com o que absorveu da relação com o mundo social e o mundo objetivo. 

                                            
460 HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Op. cit., p. 62. 
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A presunção de capacidade dos atores sociais que compõem o STF deriva dos critérios 

elencados no art. 101 da Constituição Federal para serem escolhidos. A carta constitucional 

estipula que o indicado a integrar a Corte Suprema deva ter idade superior a trinta e cinco anos, 

sendo esta uma exigência de maturidade frente aos mundos objetivo, social e subjetivo. Está 

previsto também que o cidadão a ser escolhido deve possuir notável saber jurídico, o que reforça 

a maturidade no mundo objetivo, pelo saber teleológico. Por fim, é exigido do pretenso ministro 

a mais alta corte uma reputação ilibada, implicando dizer que o cidadão a ser escolhido deve 

ser aquele cujo mundo social demonstre o respeito às normas de relação intersubjetiva, e cujo 

mundo subjetivo seja coerente com a integridade demonstrada no mundo social. 

Também pode-se afirmar estar cumprido o segundo pressuposto da situação linguística 

ideal de item (3.2) nas sessões de julgamento do Supremo Tribunal, na medida em que o seu 

próprio Regimento Interno, art. 133461, prevê o procedimento que orientará o debate entre os 

ministros, de modo a assegurar que os participantes possam supor estarem presentes as 

seguintes condições ideais do discurso: (i) a possibilidade de problematizarem qualquer 

afirmativa; (ii) a possibilidade de introduzir qualquer assertiva ao discurso; (iii) a possibilidade 

expressarem suas experiências vivenciais. Alguém poderia questionar o fato de a pressuposição 

destas condições ideais do discurso não decorrerem de uma atitude do próprio participante (o 

ministro), o que levantaria suspeita sobre a sua capacidade de supor, sozinho, estarem 

satisfeitas. Entretanto, conforme reconhece Alexy, a partir do que foi dito por Habermas, “a 

distribuição desigual de oportunidades para usar os atos de discurso pode ser neutralizada por 

medidas institucionais”462. 

Finalmente, quanto à condição ideal de discurso descrita no item (3.3), supõe-se, 

antecipadamente, satisfeita no processo argumentativo realizado entre os membros do STF, 

porque a Constituição Federal, através do art. 95, incisos I, II e III, dispõem de garantias de 

                                            
461 “Art. 133. Cada Ministro poderá falar duas vezes sobre o assunto em discussão e mais uma vez, se for o caso, 

para explicar a modificação do voto. Nenhum falará sem autorização do Presidente, nem interromperá a quem 

estiver usando a palavra, salvo para apartes, quando solicitados e concedidos. 

Parágrafo único. Os apartes constarão do acórdão, salvo se cancelados pelo Ministro aparteante, caso em que será 

anotado o cancelamento”. (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal de 2020). 

462 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Op. cit., p. 106. A exposição mais completa do que foi 

dito por Rober Alexy é no seguinte sentido: “Essa versão da teoria da situação ideal do discurso tem a vantagem 

de evitar a reprimenda de não ser realizável na prática. É definitivamente possível perseguir um ideal que nunca 

seja realizado. Mas, ela apresenta a desvantagem de não apresentar um critério para a tomada de decisões, que 

deixe claros os resultados em cada caso. No entanto, essa deficiência é atenuada de duas maneiras. Em primeiro 

lugar, as regras que definem a situação de discurso ideal providenciam os critérios para o criticismo das normas. 

Em segundo lugar, devemos lembrar que uma realização aproximada da situação de discurso ideal é possível. 

Neste sentido, Habermas chama a atenção para o fato de que a distribuição desigual de oportunidades para usar os 

atos de discurso pode ser neutralizada por medidas institucionais”.  
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independência do juiz que funcionam, justamente, como mecanismo de exclusão de qualquer 

ato opressivo de poderes externos ou mesmo de pressões internas463. Vale frisar que este 

terceiro, e último, pressuposto comunicativo geral da argumentação tem como finalidade 

proteger todos os participantes de coações externas e internas ao discurso, de modo a assegurar 

a racionalidade do consenso a ser formado discursivamente, o que coincide com o ideal da 

garantia de independência contida no espírito do art. 95, incisos I a III da CRFB/88. 

Na atual conjuntura do Brasil, em verdade, parece que a independência funcional do 

juiz foi assimilada como uma garantia para os ministros da Suprema Corte agirem da maneira 

que suas respectivas consciências supuserem ser mais acertada, o que pode explicar uma das 

dificuldades de se ver uma atuação colegiada neste tribunal (assunto que será abordado no 

capítulo 6). 

O que se pode concluir é que as críticas feitas à situação ideal do discurso, quanto à 

impossibilidade de sua plena realização, não se aplicam quando se pensa em uma Suprema 

Corte como órgão colegiado deliberativo pronunciador de decisões consensuais.  Isso porque, 

como demonstrado acima, todas as situações idealizantes estão, em quase todas as medidas, 

presentes: (i) todos os participantes da fala no STF possuem a capacidade de agir e falar e não 

podem ser excluídos do discurso por supor que não a possuem; (ii) a todos os participantes da 

fala no STF é assegurado problematizar afirmações; incluir proposições ao discurso; e, 

expressar suas opiniões vivenciais; (iii) nenhum participante da fala no STF pode ser impedido 

de exercer os direitos descritos em (i) e (ii) por qualquer forma de coerção externa ou interna 

ao discurso. 

A teoria habermasiana do agir comunicativo, nesta perspectiva, pode ser vista como um 

modelo procedimental de busca da verdade capaz de aprimorar o colegiado no Supremo 

Tribunal Federal, instrumentalizando-o para construir decisões com maior aceitabilidade, 

credibilidade e legitimidade democrática. 

 

4.6. MUNDO DA VIDA – O PANO DE FUNDO DO AGIR COMUNICATIVO 

 

Até aqui foi visto que, em Habermas, a ação comunicativa surge da interação de, no 

mínimo dois sujeitos, capazes de falar e agir, que estabelecem relações interpessoais com o 

objetivo de alcançar uma compreensão sobre a situação em que ocorre a interação e sobre os 

                                            
463 O jurista José de Albuquerque lecionava que do “ponto de vista teórico, pode-se definir a independência como 

sendo a capacidade de decidir livre de toda influência interna ou externa. Significa a negação de sujeição a qualquer 

poder”. (ROCHA, José Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 28). 
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respectivos planos de ação com vistas a coordenar suas ações pela via do entendimento. Neste 

processo, eles externam pretensões de validade criticáveis quanto à sua veracidade, correção 

normativa e autenticidade, referindo-se, com cada uma destas pretensões, respectivamente, a 

um mundo objetivo dos fatos, a um mundo social das normas e a um mundo das 

experiências subjetivas. 

Cabe aqui esclarecer que quando Habermas faz menção aos mundos objetivo, social e 

subjetivo, fala da relação que existe entre o ator e algo do seu mundo objetivo, mundo social e 

mundo subjetivo. A relação ator e mundo objetivo deve ser entendida como fatos a respeito dos 

quais são possíveis proferir enunciados verdadeiros464. A relação ator e mundo social refere-se 

à totalidade das relações interpessoais legitimamente regulada465. A relação ator e mundo 

subjetivo indica a totalidade das circunstâncias e experiências vividas pelo próprio falante, a 

cujo respeito somente ele pode se pronunciar com veracidade perante um público466. Segundo 

Habermas, o sistema de referência aos três mundos, exteriorizados pelos atos de fala, é utilizado 

pelos falantes e ouvintes “como uma moldura no interior da qual tecem e interpretam definições 

comuns relativas à situação de sua ação”467. Ao se referirem a fatos, normas ou vivências, os 

falantes e ouvintes exteriorizam os seus próprios mundos, de forma relativizada, a partir do 

referencial intuitivo que compartilham do mundo da vida, cientes de que suas validades podem 

ser contestadas468. 

A relação ator, mundo e pretensão de validade faz parte da estrutura do conceito da ação 

comunicativa, por permitir a este tipo de agir, não apenas uma análise das contribuições 

fornecidas pela cultura, pela sociedade e pela personalidade, mas também por “esclarecer a 

maneira como a cultura, a sociedade e a personalidade se relacionam entre si, enquanto 

componentes do mundo da vida estruturado simbolicamente”469.  

Neste sentido, o agir comunicativo, que serve como fio condutor do entendimento, só 

pode ser compreendido a partir do contexto em que ocorrem estes procedimentos 

comunicativos. Dito de outra maneira, para que o falante consiga ser entendido naquilo que 

quer dizer com o seu pronunciamento, é preciso que a interação ocorra sob o pano de fundo de 

                                            
464 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Sobre a crítica da razão funcionalista. Vol II, op. cit., p. 

220. 

465 Ibidem. 

466 Ibidem. 

467 Ibidem, op. cit., p. 221. 

468 Ibidem, p. 220, 221 e 231. 

469 Ibidem, p. 403. 
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um consenso cultural já existente, no qual o conhecimento encontra-se acumulado470. Daí surge 

o conceito introduzido por Habermas sobre o “mundo da vida”, para quem: 

 

O mundo da vida constitui, pois, de certa forma, o lugar transcendental 

em que os falantes e ouvintes se encontram; onde podem levantar, uns 

em relação aos outros, a pretensão de que suas exteriorizações 

condizem com o mundo objetivo, social ou subjetivo; e onde podem 

criticar ou confirmar tais pretensões de validade, resolver seu dissenso 

e obter consenso471. 

 

Portanto, pode-se afirmar que o mundo da vida significa, para o agir comunicativo, um 

reservatório de autoevidências e de certezas inquestionáveis, por onde os participantes da 

comunicação transitam e de cujos saberes compartilham, quando estão envolvidos em 

processos cooperativos de interpretação472. O mundo da vida é o lugar transcendental onde se 

acumula o trabalho interpretativo prestado pelas gerações anteriores, tornando-se, por isso, uma 

fonte de definições situacionais sobre as quais uma comunidade de comunicação está 

intuitivamente familiarizada, ou seja, sobre as quais não existe, até então, uma 

problematização473. 

Como pano de fundo de uma cena atual, o mundo da vida constitui o cenário: (i) onde 

falantes e ouvintes se encontram para chegarem ao entendimento; (ii) onde podem levantar 

pretensões, uns em relação aos outros, sobre a verdade de um fato, a justeza de uma norma que 

regulamenta a relação interpessoal, a veracidade de uma experiência pessoal; (iii) onde podem 

analisar se tais pretensões de validade estão em conformidade com as exteriorizações referentes, 

respectivamente, ao mundo objetivo, mundo social ou mundo subjetivo; (iv) e onde podem 

realizar críticas ou confirmar as pretensões, resolver possíveis dissensos e obter o consenso474. 

                                            
470 “Na prática comunicativa do dia a dia, não pode haver situações completamente novas ou desconhecidas. As 

situações novas emergem de um mundo da vida que se constrói sobre um estoque de saber cultural com o qual 

estamos familiarizados. Por isso, os que agem comunicativamente não conseguem assumir uma posição 
extramundana diante desse mundo; o mesmo se dá com a linguagem, que constitui o mediu dos processos de 

entendimento pelos quais o mundo da vida se mantém. E, ao servir da tradição cultural, eles garantem a 

continuidade desta”. (Ibidem, op. cit., p. 230). 

471 Ibidem, p. 231. 

472 Ibidem, p. 227. 

473 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I., op. 

cit., pp. 138-139. 

474 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Sobre a crítica da razão funcionalista. Vol II, op. cit., p. 

231. 
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Em vista do que foi dito, a relação que existe entre agir comunicativo e mundo da vida 

pode ser resumida na seguinte assertiva, cumpre à primeira reproduzir as estruturas simbólicas 

do segundo (cultura, sociedade, indivíduo)475.  

 

“Assim, sob o aspecto do entendimento mútuo, a ação comunicativa 

serve para transmitir e renovar o saber cultural; sob o aspecto de 

coordenar a ação, ela propicia a integração social; e sob o aspecto da 

socialização, ela serve à formação da personalidade individual”476. 

 

Pertinente ressalvar que, segundo alertou Botelho, o mundo da vida não se confunde 

com o mundo objetivo, o mundo social e o mundo das vivências subjetivas, porquanto se trata 

de um contexto inacessível a um indivíduo monológico. Apenas numa interação comunicativa, 

por meio de atos de fala, os participantes podem acessar o mundo da vida, interpretando-o477.  

É claro que o pano de fundo do mundo da vida, onde ocorre o agir comunicativo, foi 

pensado por Habermas dentro de uma teoria da sociedade. Habermas identifica uma herança 

presente no imaginário da sociedade daquilo que chama de “paradigma da produção”478. Esta 

herança é um quadro referencial presente nos pensamentos de Karl Marx e Max Weber. 

Enquanto Marx dizia que a sociedade é definida pelas forças produtivas e, por isso, para 

que os todos tenham igual acesso a uma “boa vida”, a classe operária deveria dominar os meios 

de produção; Weber defendia a ideia de que a modernidade enjaulou o homem, impulsionando-

o a agir em busca de determinados fins, o que implica dizer que a razão do homem, empregada 

a certos fins, teria ocasionado a perda da capacidade de desenvolver aspectos próprios do ser 

humano, como a afetividade, o respeito mútuo, a tolerância, as tradições, etc479. 

Habermas olha para os seus antecessores e reconhece a importância do trabalho para o 

desenvolvimento do homem e da sociedade, porém conclui que não é determinante. O ente 

trabalho não explica todas as relações e instituições humanas que se pode construir. É neste 

                                            
475 PINTO, José Marcelino de Rezende. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos básicos e 
possibilidades de aplicação à administração escolar. Op. cit., p. 84. 

476 Ibidem. 

477 BOTELHO, Marcos César. A legitimidade da jurisdição constitucional no pensamento de Jürgen Habermas. 

op. cit., pp. 130-131. 

478 Para melhor compreensão do significado da expressão, ver “HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da 

modernidade. Tradução de Luiz Sérgio Repa e Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 109-119”. 

479 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., pp. 265-286; HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Sobre a crítica da razão funcionalista. Vol 

II, op. cit., p. 587. 
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sentido que o agir comunicativo é apresentado como proposta pragmática para corrigir os 

empreendimentos filosóficos anteriores a respeito da racionalidade e a vida em sociedade480. 

 A partir desta constatação, Habermas entende a sociedade como uma entidade 

composta por dois “seres”: o mundo da vida e o sistema481. O sistema, segundo o filósofo do 

agir comunicativo, são todas as instituições, como poder e dinheiro, voltadas ao paradigma da 

produção, na qual as ações dos indivíduos são sempre estratégicas e atreladas ao sucesso 

pessoal482. Já o mundo da vista, como já visto, é o horizonte e o pano de fundo no qual os 

participantes se comunicam sempre com o fim de harmonizar interesses e estabelecer 

consensos. 

A partir da concepção da sociedade como mundo da vida e, ao mesmo tempo, como 

sistema, o filósofo alemão observou que, em razão do desenvolvimento do capitalismo, as 

pessoas permitiram que o sistema colonizasse o mundo da vida483. Assim, a partir deste 

raciocínio, Habermas propõe a teoria da razão comunicativa como um modo diferente de uma 

sociedade viver em democracia, que não subsiste sem diálogo e participação. O agir 

comunicativo, de acordo com Habermas, é o caminho pelo qual atores de uma comunidade de 

comunicação conseguirão estabelecer consensos e fazer com que o sistema passe a trabalhar 

para o mundo da vida484. 

Quando sujeitos que pensam, falam e agem passam a interagir racionalmente, pela via 

comunicativa, libertam-se das formas de conceber o mundo impostas por instituições de poder 

e por tradições normativa e religiosa. Neste cenário, a ação comunicativa assume um caráter 

emancipatório. É através dessa ação, segundo Habermas, que se torna possível combater o 

dogmatismo, a dominação social e qualquer forma de coação interna ou externa que se tenta 

exercer sobre os atores da comunicação. 

Não é foco do presente estudo entender com profundidade a ação comunicativa e o pano 

de fundo do mundo da vida na perspectiva de uma teoria da sociedade. Entretanto, seus 

conceitos básicos servem como fundamento para se pensar o Supremo Tribunal Federal como 

verdadeira instituição judicial colegiada, palco de uma interação social de pessoas capazes de 

                                            
480 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., p. 671-674. 

481 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Sobre a crítica da razão funcionalista. Vol II, op. cit., pp. 

220 e 275. 

482 Ibidem, p. 275. 

483 Ibidem, pp. 587, 639-640. 

484 Ibidem, pp. 333-334. 
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agir e falar comunicativamente. A circunstância na qual os membros do STF interagem é ideal 

para empregarem o modelo discursivo-argumentativo habermasiano, cujos fins não são outros 

senão o resgate consensual das pretensões de validade contestadas em processos judiciais. Em 

outras palavras, o procedimento discursivo do agir comunicativo pode proporcionar unidade de 

entendimento entre os membros da Suprema Corte na construção de uma decisão judicial que 

represente o posicionamento da própria Suprema Corte Federal, e não de seus membros 

individualmente. Obviamente, não se escusa do fato de que haverá dissensos, porém podem ser 

superados, ao menos na maioria dos casos, se todos os ministros se envolverem numa real 

empreitada comunicativa. 
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5. OS REFLEXOS DA AUSÊNCIA DE COLEGIALIDADE NOS JULGAMENTOS 

MONOCRÁTICOS FUNDADOS EM DECISÕES COM EFEITOS VINCULANTES 

 

Até que ponto o sistema de precedentes desenvolvido pelo Código de Processo Civil de 

2015 confere segurança suficiente a respaldar os poderes dados ao relator para decidir recursos 

monocraticamente? 

A proposta deste tópico é examinar se as decisões monocráticas fundadas em súmulas, 

acórdãos proferidos em recursos repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência (art. 932, incisos IV e V, do CPC), têm contribuído, 

verdadeiramente, para uma prestação jurisdicional segura, íntegra e coerente. Para tanto, busca-

se entender o sentido de precedente adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro e se existe, 

de fato, alguma relação com a doutrina do stares decises praticado nos países da common law. 

Não há dúvidas de que a ideia de outorgar poderes a um representante do órgão 

colegiado para decidir recursos monocraticamente teve como propósito reduzir a grande 

quantidade de processos que se acumulam nas prateleiras dos tribunais. O fundamento de 

validade é a celeridade processual. 

Aliás, a celeridade processual foi um dos alvos buscados pela Lei 13.105/15, que 

instituiu o novo Código de Processo Civil. Para tanto, simplificou, em certa medida, o sistema 

recursal e conferiu maior valor à jurisprudência485. 

No entanto, apesar da celeridade processual ser uma garantia e princípio constitucional, 

é preciso se ter em mente que de nada adianta um processo ser célere se não for justo486. 

Significa dizer que, de nada vale permitir à população o direito de exigir seus direitos em juízo, 

se as pretensões apresentadas ao Estado-juiz não são apreciadas à luz de todas as garantias 

constitucionais. 

                                            
485 Para melhor compreensão, relevante citar o texto que se encontra na Exposição de Motivos da Lei 13.105/15: 

“O novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, porque mais rente 

às necessidades sociais e muito menos complexo. (...). Por enquanto, é oportuno ressaltar que levam a um processo 

mais célere as medidas cujo objetivo seja o julgamento conjunto de demandas que gravitam em torno da mesma 
questão de direito, por dois ângulos: a) o relativo àqueles processos, em si mesmos considerados, que, serão 

decididos conjuntamente; b) no que concerne à atenuação do excesso de carga de trabalho do Poder Judiciário 

(...)”. 

486 A compreensão de processo justo é aquela, defendida por Leonardo Greco – citando Luigi Paolo Comoglio –, 

que se extrai do devido processo legal na concretização das garantias fundamentais do acesso à justiça, do juiz 

natural, do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, da motivação das decisões judiciais, do respeito à coisa 

julgada, da igualdade na relação processual, duplo grau de jurisdição, entre outras garantias constitucionais. 

(GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. In: Estudos de Direito Processual. 

Campos dos Goytacazes: Editora Faculdade de Direito de Campos, 2005, pp. 225-286). 
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Uma das soluções adotadas pelo Código de Processo Civil para resolver o problema da 

morosidade nos Tribunais foi a aposta na ampliação dos poderes do relator para decidir, 

unipessoalmente, os recursos interpostos. A questão é: o modo de aplicar o precedente aqui no 

Brasil transmite a mesma integridade, coerência e estabilidade que aquele importado dos países 

de regime jurídico da common law? Se for negativa a resposta, o modo como as decisões 

monocráticas têm sido proferidas pelos membros dos tribunais, em sede recursal, com arrimo 

no art. 932, incisos IV e V, do CPC, poderia estar causando prejuízos ao jurisdicionado? 

Se a interferência dos Tribunais nas opções valorativas do legislativo ou do executivo 

têm suscitado severos embates políticos e doutrinários, a situação fica mais tensa quando esta 

interferência ocorre pela decisão de um ministro, em detrimento de decisão tomada pelo corpo 

legislativo ou pelo governante do ente federativo. 

Neste sentido, revela-se necessário conferir se há, ou não, distinção entre o conceito de 

precedente nos países da common law e aquele que vem sendo adotado no Brasil, bem como 

examinar se o uso da decisão monocrática, com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do 

CPC, favorece, ou não, à prestação jurisdicional estável, íntegra e coerente. 

Aliás, a exigência de estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais 

encontra-se prevista no art. 926, do CPC, cuja observância ganha maior importância nos 

Tribunais, a quem incumbe formar jurisprudência, e, por isso, a responsabilidade de forma-la 

com segurança jurídica. 

Sobre a estabilidade, integridade e coerência da decisão judicial, Lenio Streck leciona 

que são conceitos distintos e inseparáveis na busca do controle de uma decisão adequada à 

Constituição487. A estabilidade é um conceito autorreferente, que traduz a ideia de que a 

jurisprudência guarde relação direta com os julgados anteriores. A integridade e coerência, por 

sua vez, são ideais extraídos dos pensamentos dworkinianos acerca da única “resposta certa”, 

entendida como sendo aquela mais adequada à concepção do Direito – que para Streck trata-se 

de um “direito fundamental a uma resposta adequada à Constituição”488. Explica o jusfilósofo, 

                                            
487 STRECK, Lenio Luiz. O novo Código do Processo Civil (CPC) e as inovações hermenêuticas: o fim do livre 
convencimento e a adoção do integracionismo dworkiniano. Revista de informação legislativa, v. 52, n. 206, p. 

33-51, abr./jun. 2015. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/512448>. Acesso em 02 de maio 

de 2019, citação p. 40. 

488 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica constitucional. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes 

Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo e 

Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire (coord. 

de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: 

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/18/edicao-1/hermeneutica-constitucional>. Acesso em 02 de maio 

de 2019. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/512448
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/18/edicao-1/hermeneutica-constitucional
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a partir da construção da Crítica Hermenêutica do Direito, que a concretização da integridade e 

coerência pelo julgador parte da compreensão do “substrato ético-político” nelas contido489, o 

que implica dizer serem dotadas de consciência histórica e levam em conta a facticidade do 

caso. 

Neste sentido, integridade é composta por duas estruturas principiológicas, “conforme 

Dworkin: um princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de 

leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei, tanto quanto 

possível, seja vista como coerente nesse sentido”490. Para os juízes, portanto, a integridade exige 

a construção de uma decisão judicial a partir de argumentos integrados ao conjunto de direito. 

É uma garantia contra arbitrariedades interpretativas, uma forma de frear o impulso de decidir 

discricionariamente, segundo manda a própria consciência do julgador. 

Quanto à coerência, sua presença será percebida quando os princípios aplicados a certo 

caso forem os mesmos aplicados em outros de idêntica correlação fática. Dito de outro modo, 

a coerência é uma garantia de igualdade de tratamento aos casos idênticos491. 

Levando em consideração os apontamentos introdutórios acima expostos, passa-se a 

análise de como é compreendido o conceito de precedente no Brasil e nos países da common 

law, a partir dos textos normativos contidos no Código de Processo Civil de 2015. 

 

5.1. O SISTEMA DE PRECEDENTE NO BRASIL E NOS PAÍSES DA COMMON LAW 

 

Como mecanismo de promoção da celeridade processual, por meio da uniformização da 

jurisprudência, o novo Código de Processo Civil previu a possibilidade de os magistrados 

resolverem, sumariamente, o conflito processual por meio das seguintes medidas492: 

(i) art. 311, I, do CPC – concessão de tutela de evidência nos casos em que houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

(ii) art. 332 do CPC – julgamento liminar de improcedência, independentemente da 

citação do réu, nas ações cujos pedidos forem contrários à: (a) enunciado de súmula do Supremo 

                                            
489 STRECK, Lenio Luiz. O novo Código do Processo Civil (CPC) e as inovações hermenêuticas: o fim do livre 

convencimento e a adoção do integracionismo dworkiniano. Op. cit., p. 41. 

490 Ibidem. 

491 Ibidem. 

492 PINHO, Humberto Dalla Bernadina de; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. O microssistema de 

formação de precedentes judiciais vinculantes no novo CPC. Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 41, n. 259, 

p. 405-435, set. 2016. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_ 

divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.259.16.PDF>. Acesso 

em 31 de março de 2019. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_
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Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; (b) acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

(c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 

de competência, IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

(iii) art. 496, § 4º, do CPC – dispensa da remessa necessária quando a sentença estiver 

fundada em: (a) súmula de tribunal superior; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (c) 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência; (d) entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito 

administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula 

administrativa. 

(iv) art. 521, IV, do CPC – dispensa da caução para o início da execução provisória de 

título judicial constitutivo de obrigação de pagar quantia certa, quando a sentença a ser 

provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão 

proferido no julgamento de casos repetitivos. 

(v) art. 932 do CPC – autorização para o relator negar ou dar provimento a recurso 

interposto contra decisão que esteja, respectivamente, contrária ou em consonância a:  

(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 

tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (c) entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 

Note-se que os poderes dados pelo novo CPC ao relator para julgar monocraticamente 

o mérito dos recursos encontram-se vinculados às decisões colegiadas proferidas no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou Tribunais regionais (nos casos de 

incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência). Por isso é assaz 

importante estudar as condições de validade das decisões colegiadas de modo a entender se 

haverá justiça processual no seu emprego pelos magistrados relatores. Dito de outro modo, a 

importância de se estudar a correta formação das decisões vinculantes está em evitar que, por 

meio de decisões monocráticas, o Poder Judiciário difunda conclusões incorretas ou não 

discutidas pelos Tribunais Superiores. 

É claro que a ideia de se implantar a stare decisis no ordenamento jurídico brasileiro, 

com o objetivo de reduzir o tempo de tramitação processual, é anterior ao novo código. A 
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questão é saber se funciona. E no que toca ao presente capítulo, saber se funciona como respaldo 

seguro para as decisões monocráticas meritórias. 

A chave interpretativa da jurisprudência no Código de Processo Civil de 2015 é o art. 

926, segundo o qual os “tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente”. Antes, no Projeto de Lei iniciado no Senado Federal, o então art. 847, caput, 

não falava em integridade e coerência da jurisprudência, mas apenas em estabilidade. 

Parece coisa pouca, mas, como dito anteriormente, a inclusão do dever de integridade e 

coerência, ao lado da estabilidade, traz um compromisso para os tribunais de, não apenas manter 

uma relação direta e linear com julgados pretéritos (estabilidade), mas também, e 

principalmente, decidir conforme o contexto histórico e jurídico em que se está imerso, 

garantindo-se a isonomia na aplicação principiológica em circunstâncias fáticas idênticas493 

(coerência) e a construção de um fundamento integrado ao conjunto do direito (integridade)494. 

Sobre o art. 927 do CPC há quem sustente sua inconstitucionalidade, a exemplo de: 

Lenio Streck495, Dierle Nunes e Alexandre Bahia496, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade 

Nery497, Cassio Scarpinella Bueno498, José Miguel Garcia Medina499, entre outros. A partir da 

EC 45/04, que introduziu o art. 103-A à CRFB/88, definiu que apenas a decisão do STF em 

controle concentrado e por meio de súmula vinculante tem a aptidão de vincular os demais 

tribunais, bem como a Administração Pública direta e indireta. 

                                            
493 NUNES, Dierle; HORTA, André Frederico. Aplicação de precedentes e distinguishing no CPC/2015. In: 

DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR., Jaldemiro 

Rodrigues de, MACEDO, Lucas Buril de (coords.). GRANDES TEMAS DO NOVO CPC – RECEDENTES. 2ª ed., 

vol. 3, Salvador: Juspodvim, 2016, pp. 324-325. 

494 STRECK, Lenio Luiz. Por que agora dá para apostar no projeto do novo CPC! Artigo publicado em 21 de 

outubro de 2013, no sítio eletrônico Consultor Jurídico: <http://www.conjur.com.br/2013-out-21/leniostreck-

agora-apostar-projeto-cpc>. Acesso em: 18 de set. de 2019. 

495 Lenio Streck chega a afirmar que no Código de Processo Civil, art. 927, não existe a palavra “vinculação”, mas 

sim que os juízes “observarão”. STRECK, Lenio Luiz. Crítica às teses que defendem o sistema de precedentes - 

Parte II. Artigo publicado em 29 de setembro de 2016, no sítio eletrônico Consultor Jurídico: 
<https://www.conjur.com.br/2016-set-29/senso-incomum-critica-teses-defendem-sistema-precedentes-parte-ii#s 

dfootnote6anc>. Acesso em: 18 de mar. de 2019. 

496 THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. 

Novo CPC – Fundamentos e sistematização, 2a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

497 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado: e legislação 

extravagante. 16ª ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. 

498 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC 

– Lei n. 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015. 

499 MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

http://www.conjur.com.br/2013-out-21/leniostreck-agora-apostar-projeto-cpc
http://www.conjur.com.br/2013-out-21/leniostreck-agora-apostar-projeto-cpc
https://www.conjur.com.br/2016-set-29/senso-incomum-critica-teses-defendem-sistema-precedentes-parte-ii#s dfootnote6anc
https://www.conjur.com.br/2016-set-29/senso-incomum-critica-teses-defendem-sistema-precedentes-parte-ii#s dfootnote6anc
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Por outro lado, igualmente, abalizada doutrina defende o efeito vinculativo dos 

provimentos judiciais previstos no art. 927, a exemplo de: Humberto Theodoro Jr.500, Cândido 

Rangel Dinamarco501, Fredie Didier Jr.502, Luiz Guilherme Marinoni503. 

Chama-se atenção, logo de início, a tentativa de o legislador introduzir o sistema de 

precedentes por meio de lei. Já aí se nota importante distinção com o que os países da common 

law entendem por precedente. Isso porque, enquanto no regime jurídico da civil law (caso do 

Brasil) a principal fonte de direito é a lei, na common law são as decisões judiciais, as quais 

produzem efeitos vinculantes e gerais504. 

Em sucinta explicação, um precedente é formado a partir da interpretação do direito 

pelo método indutivo, ou seja, parte-se do caso particular para o geral. Nos países que adotam 

o sistema da common law, os tribunais não criam normas gerais em abstrato. A solução jurídica 

é construída a partir dos fatos e, por isso, quanto mais robusto e convincente for o fundamento 

construído no precedente, maior a aptidão de ser seguido pelos demais juízes, em casos 

futuros505. 

A doutrina do stare decisis, expressão latina que identifica o sistema de formação de 

precedentes nos países da common law, cuja tradução pode ser entendida como “respeito ao já 

decidido”, estabelece importantes conceitos a serem observados para que uma decisão judicial 

seja reconhecida como um precedente. São eles: ratio decidendi; obiter dictum; distinguishing. 

No Brasil esta compreensão é nova e raríssimamente aplicada. Neste aspecto específico, acerca 

do significado de precedente para os países da common law e de sua formação, concordam 

Barroso506 e Bezerra Neto507. 

                                            
500 THEODORO JR., Humberto. Jurisprudência e precedentes vinculantes no Novo Código de Processo Civil – 

demandas repetitivas. Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 41, n. 255, p. 359-372, maio 2016. 

501 DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcellos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. 

São Paulo: Malheiros, 2016. 

502 DIDIER JR., Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. O respeito aos precedentes como diretriz histórica do direito 

brasileiro. Revista de Processo Comparado. São Paulo, v. 2, 2015. 

503 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 

504 MELLO, Patrícia Perrone Campos; BARROSO, Luís Roberto. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão 
dos precedentes no direito brasileiro. Revista da AGU, Brasília-DF, v. 15, n. 03, p. 09-52, jul./set. 2016. 

Disponível na internet: < https://seer.agu.gov.br/index.php/AGU/article/view/854>. Acesso em: 04 de dez. 2018, 

citação p. 12. 

505 TARUFFO, Michele. Las funciones de las cortes supremas. In: MARINONI, Luiz Guilherme; MITDIERO, 

Daniel. La mision de los tribunales supremos. Madrid: Marcial Pons, 2016, p. 239. 

506 Ibidem, p. 25. 

507 O posicionamento sobre precedente de Bianor Arruda Bezerra Neto foi retirado do sítio eletrônico Consultor 

Jurídico: https://www.conjur.com.br/2018-jul-27/bianor-arruda-afinal-qual-conceito-precedente-brasil. Mas, 

afinal, qual é o conceito de precedente no Brasil?. Acesso em: 18 de set. De 2018. 

https://seer.agu.gov.br/index.php/AGU/article/view/854
https://www.conjur.com.br/2018-jul-27/bianor-arruda-afinal-qual-conceito-precedente-brasil
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A ratio decidendi, comumente conhecida como holding nos EUA, é o entendimento 

jurídico que emerge do procedente e que vinculará a decisão a ser tomada nos casos futuros 

cujos fatos sejam coincidentes508. É a ratio decidendi (ou holding) que permite identificar e 

qualificar como precedente certa decisão judicial. 

O obiter dictum são os argumentos periféricos constantes da decisão judicial. São todas 

as coisas ditas na decisão judicial que apenas tangenciam o caso concreto, sem que sirvam como 

fundamento para a solução do conflito509. 

O distinguishing pode ser compreendido exatamente como é traduzido em português, 

“distinção entre os casos”. Compreender seu conceito é de essencial importância para se operar 

com os precedentes. Isso porque, se a aplicação de um precedente significa extrair o cerne do 

entendimento de uma decisão anterior, considerando as premissas fáticas do qual foi construído, 

o distinguishing é o mecanismo por meio do qual o juiz justifica o motivo pelo qual deixa de 

aplicar determinado precedente, expondo a distinção que há entre os casos510. 

Há algum tempo se tenta introduzir no Brasil a doutrina da stare decisis. Entretanto, ao 

passar por sua fronteira legislativa, parece que o precedente perdeu o seu significado original. 

E aqui cabe um esclarecimento: precedente não é sinônimo de jurisprudência. 

É de suma importância compreender a distinção entre os termos precedente e 

jurisprudência, para que não se passe a impressão de se tratarem de sinônimos, embora o Código 

de Processo Civil não se preocupe tanto com isso. 

De início, há uma distinção de caráter quantitativo entre a jurisprudência e o precedente. 

Enquanto este é formado por apenas uma decisão adotada em um caso particular, aquela decorre 

de uma pluralidade de decisões proferidas em diversos casos concretos511. O jurista italiano 

Michele Taruffo vai explicar que, por ser uma só e serem poucas as decisões sucessivas com 

respaldo em citação ao precedente, torna fácil a tarefa de “identificar qual a decisão realmente 

‘faz o precedente’”512. Por outro lado, nos sistemas jurídicos que fazem uso da jurisprudência 

é a quantidade de decisões citadas que confere validade ao seu emprego. Surgem algumas 

consequências prejudiciais ao jurisdicionado, duas delas são exemplificadas por Taruffo como: 

                                            
508 MELLO, Patrícia Perrone Campos; BARROSO, Luís Roberto. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão 

dos precedentes no direito brasileiro. Op. cit., p. 25. 

509 Ibidem, pp. 27-28. 

510 Ibidem, p. 29. 

511 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Revista Eletrônica de Direito Civil. Rio de Janeiro: 

Civilistica.com, a.3, n.2, 2014. ISSN 2316-8374. Disponível em: <http://civilistica.com/precedente-e-

jurisprudencia/>. Acesso em: 05/05/2019. 

512 Ibidem. 

http://civilistica.com/precedente-e-jurisprudencia/
http://civilistica.com/precedente-e-jurisprudencia/
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“estabelecer a decisão verdadeiramente relevante” (se existir) e determinar quantas decisões são 

suficientes para se concluir que há uma jurisprudência acerca da interpretação de certa norma513. 

Em suma, dentre outras distinções, enquanto na jurisprudência a quantidade é o que 

indica a qualidade de sua aplicação, sem qualquer preocupação em se estabelecer uma regra de 

análise comparativa dos fatos, no precedente a qualidade da aplicação deriva da cautela em se 

aferir a identidade entre os fatos presentes no primeiro caso julgado com os fatos do segundo 

caso em julgamento. Vale dizer, é o juiz do segundo caso que, ao averiguar a identidade fática 

com o primeiro caso, dirá se há ou não um precedente. É neste momento que o precedente é 

criado514. 

Como já explicitado, o precedente não se articula com textos pré-definidos. Não parte 

de uma norma geral abstrata para o caso concreto. O caminho é inverso. O precedente é 

construído a partir do caso concreto. Por sua vez, a jurisprudência, tal como praticada no Brasil, 

pode ser definida como um conjunto de decisões prolatadas por um tribunal que convergem a 

uma determinada conclusão, cuja aplicação é feita por meio de enunciados sem qualquer 

preocupação com as particularidades do caso concreto que deram azo à sua formação515. É 

bastante comum ver nas decisões proferidas pelos Tribunais brasileiros que o uso de 

jurisprudência se limita a citação das ementas dos acórdãos. 

Sobre este assunto, Taruffo vai afirmar que nem na Inglaterra, muito menos nos Estados 

Unidos, o precedente possui eficácia formalmente vinculante. Por isso, impensável conferir 

eficácia vinculante nos países de sistema da civil law, independentemente da eventualidade de 

se considerar a jurisprudência como fonte de direito. Qualquer tentativa de atribuir tal eficácia 

ao precedente estará destituída de fundamento. Só se pode falar de força do precedente quando 

os fundamentos da decisão predecessora forem de tal forma sólido e coerente com o caso que 

se torne capaz de determinar efetivamente a decisão de casos sucessivos. Ao revés, um 

precedente é débil quando os juízes tendam a não lhe reconhecer um grau relevante de 

influência sobre suas decisões516.   

                                            
513 Ibidem. 

514 Ibidem. 

515 STRÄTZ, Murilo. Precedentes vinculantes à brasileira?  Revista Teoria Jurídica Contemporânea. Rio de 

Janeiro: PPGD/UFRJ, 1:2-1, julho-dezembro 2016. ISSN 2526-0464. Disponível na Internet: 

<https://revistas.ufrj.br/index.php/rjur/article/view/8674>. Acesso em 01 de set. de 2018, citação p. 28. 

516 Texto parafraseado do original que diz: “El precedente no tene una efcacia formalmente vinculante ni siquiera 

en Inglaterra, y mucho menos en los Estados Unidos. Con mayor razón – e independientemente de la eventualidad 

de que se considere a la jurisprudencia como fuente de derecho – debe excluirse que el precedente tenga efcacia 

vinculante en los sistemas de civil law. Cualquier intento de atribuir tal efcacia al precedente estás entonces 

desttuido de fundamento: se podrá hablar solo de fuerza del precedente entendiendo que ella puede ser mayor o 

menor según los casos, de modo que se tendrá un precedente fuerte cuando tenga la capacidad de determinar 

https://revistas.ufrj.br/index.php/rjur/article/view/8674
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Por isso é dito que a aplicação de uma súmula equivale a aplicação de uma lei geral e 

abstrata, em ambos os casos não se constrói a solução do conflito a partir do fato, mas sim a 

partir da abstração da norma517. Dito de outro modo, se estaria trocando o juiz exegeta legal, 

pelo juiz exegeta jurisprudencial. A única diferença é que antes a fonte do direito vinha da casa 

legislativa, agora brota da judiciária. 

Existem alguns outros elementos que distinguem o precedente da common law para o 

que se tem implantado no Brasil, os quais valem a pena mencionar, tendo em vista o propósito 

do presente capítulo, que é analisar a solidez das decisões vinculantes que funcionam como 

precedente para aplicação da decisão monocrática.  

Uma característica relevante do sistema jurídico dos países de origem anglo-saxão é que 

a construção de uma decisão judicial a partir da equidade, da analogia ou da interpretação 

extensiva apenas tem lugar no vácuo legislativo. Do contrário, havendo uma norma jurídica 

prevista em Lei, os juízes aplicam o ordenamento legal518, sem lançar mão das técnicas de 

interpretação aplicadas aos precedentes519. 

Um outro aspecto do precedente na common law, complementando o ensino acima 

exposto de Michele Taruffo, é que os precedentes são formados pelos tribunais de instância 

inferior àquele que proferiu a decisão520. Significa dizer que o fundamento vinculante (ratio 

                                            
efectivamente la decisión de casos sucesivos, y un precedente débil cuando los jueces sucesivos tienden a no 

reconocerle un grado relevante de influencia sobre sus decisiones”. (TARUFFO, Michele. Las funciones de las 
cortes supremas. In: MARINONI, Luiz Guilherme; MITDIERO, Daniel. La mision de los tribunales supremos. 

Madrid: Marcial Pons, 2016, p. 244). 

517 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010, p. 73. 

518 Streck cita recente julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 126.292/SP, que – não 

obstante o texto constitucional afirmar trânsito em julgado — permitiu o início do cumprimento da pena mesmo 

na pendência do julgamento de recursos excepcionais. Lenio ainda alerta o fato de o caso utilizado para criar o 

“precedente” ser frágil, pois havia no caso concreto diversos vícios não sanados pelos órgãos judiciais anteriores. 

Não se poderia extrair uma tese do caso sem considerar as circunstâncias do próprio caso (STRECK, Lenio. O que 

é isto — o sistema (sic) de precedentes no CPC? Artigo publicado em 18 de agosto de 2016, no sítio eletrônico 

Consultor Jurídico: https://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-
cpc#_ftnref4. Acesso em: 03 de dez. 2018). 

519 STRÄTZ, Murilo. Precedentes vinculantes à brasileira?. Op. cit., p. 20. 

520 Sobre este assunto, Lenio Streck explica que “argumentar com precedentes é mais complexo do que a utilização 

de provimentos judiciais vinculantes tal qual estabelece o artigo 927. Dentre diversas razões, podemos destacar o 

fato de que a ratio decidendi, ou seja, aquilo que efetivamente vincula em um precedente, é determinado pelos 

tribunais inferiores e não pelo próprio Tribunal que decidiu a questão”. (O que é isto — o sistema de precedentes 

no CPC? Artigo publicado em 18 de agosto de 2016, no sítio eletrônico Consultor Jurídico: 

<https://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc#_ftnref4>. Acesso 

em: 03 de Dez. de 2018). 
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decidendi) da decisão judicial a ser adotada como precedente é definida pelos juízes em casos 

concretos julgados posteriormente, e não pelos tribunais superiores521. 

Ainda existe outra importante distinção entre o precedente da common law e o que é 

aplicado pela justiça brasileira. Nos Estado Unidos, por exemplo, o julgamento colegiado da 

Suprema Corte tem como características principais a deliberação e a discrição (no sentido de 

que as sessões não estão abertas a todo o público). Já no Brasil, o procedimento de julgamento 

colegiado no STF é público (exibido em rede nacional) e agregativo, isto é, o resultado é 

analisado de forma aritmética: não interessa se os fundamentos utilizados pelos membros do 

órgão colegiado são todos distintos, importa o resultado da votação522. Este é o ponto mais frágil 

das decisões com efeitos vinculantes criados pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

 Apenas o conjunto das decisões de um tribunal convergentes em torno de determinada 

conclusão, sem qualquer preocupação quanto à perseguição do caminho intelectual adotado 

para se chegar ao entendimento que fundamentou a decisão judicial, não contribuem para o que 

se quer chamar aqui no Brasil de sistema de precedentes, a respaldar adoções de medidas de 

resolução de demandas em massa, como os meios processuais obstativos de recursos e 

resolução de demandas recursais, ou ações com origem nos tribunais, através de decisões 

monocráticas. 

O modo como as Câmaras ou Turmas de juízes no Brasil chega a uma decisão dificulta, 

sobremodo, a identificação dos fundamentos desenvolvido por cada componente do órgão 

julgador. Em geral, o que se consegue acessar é o voto do relator. Não é raro acontecer de os 

votos serem unânimes na conclusão, porém divergentes na fundamentação, o que implica em 

um acórdão com pouca correspondência aos votos proferidos pelos integrantes do Tribunal. 

Neste caso, como identificar a ratio decidendi a vincular as demais decisões judiciais, ou a 

permitir que o relator do mesmo tribunal ou de tribunal inferior aplique a decisão monocrática? 

Neste sentido, concorda-se com Humberto Dalla523 que não se pode chamar de 

“precedentes judiciais” as decisões por amostragem previstos no direito processual brasileiro. 

                                            
521 SLAPPER, Gary; KELLY, David. O Sistema Jurídico Inglês. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 113. 

522 STRÄTZ, Murilo. Precedentes vinculantes à brasileira?. Op. cit., p. 25. 

523 De acordo com Dalla, o modelo de construção de “precedentes” no Brasil se assemelha ao praticado na Itália. 

Na Corte de Cassação italiana não há o necessário cotejo entre o caso no qual se formou o precedente com o caso 

concreto em julgamento. O “precedente” criado pelo Tribunal italiano é um enunciado de poucas linhas por meio 

do qual se estabelece uma regra em termos gerais e abstrata, muito semelhante às súmulas vinculantes emanadas 

do STF (PINHO, Humberto Dalla Bernadina de; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. O microssistema de 

formação de precedentes judiciais vinculantes no novo CPC. Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 41, n. 259, 

p. 405-435, set. 2016, disponível na internet: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_ 

e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.259.16.PDF>. 

Acesso em 31 de ago. de 2018, citação p. 410). 
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É aqui que, possivelmente, reside um ponto falho no poder conferido ao relator para 

decidir o mérito de um recurso com base em súmula vinculante ou naquilo que o CPC/2015 

denominou de “Jurisprudência Uniformizada”, conforme será discutido no próximo tópico. 

 

5.2. O “SISTEMA DE PRECEDENTES” DO ORDENAMENTO BRASILEIRO CONSTITUI 

BASE SEGURA PARA DECISÕES MONOCRÁTICAS FUNDADA NO ART. 932, IV E V, 

DO CPC? 

 

Como já visto, uma das estratégias adotadas pelo Código de Processo Civil de 2015 para 

proporcionar maior celeridade na tramitação processual foi apostar no aumento do poder do 

relator para decidir recursos monocraticamente. 

Esta possibilidade encontra-se prevista no art. 932, IV e V, do CPC, que autorizou o 

relator a julgar recursos em substituição do colegiado, desde que o recurso ou a decisão 

recorrida esteja em consonância com sumula, acórdão proferido em recurso especial repetitivo, 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência. 

A ideia faz sentido e tem o potencial de alcançar o propósito de agilizar o tempo de 

duração da marcha processual. A questão é saber se a agilidade conferida é acompanhada de 

uma prestação jurisdicional segura, íntegra e coerente. 

Vale notar do texto dos incisos IV e V, do art. 932, do CPC que a autorização para o 

julgamento monocrático está atrelado às seguintes situações: i) “negar provimento a recurso 

que for contrário a”; ii) “dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a”. 

Não se fala em prover ou negar provimento a recurso, monocraticamente, quando os 

fatos do caso em julgamento se assemelhar às circunstâncias fáticas que deram origem a ratio 

decidendi do verbete de súmula, do entendimento firmado em recurso repetitivo, ou da decisão 

proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 

Também não é exigido do relator um comprometimento com a busca cuidadosa da 

identificação e correlação dos fatos que ensejaram os provimentos vinculantes com os fatos do 

caso que está em análise. Implica dizer que, pelo CPC, o ponto de partida e de chegada para a 

construção, pelo relator, das soluções às questões deduzidas nos recursos não é o caso concreto, 

mas os provimentos judiciais vinculantes (súmulas, decisões em recursos repetitivos, decisões 

em incidente de demandas repetitivas e decisões em assunção de competência). 

Portanto, a partir do conceito original de precedente e do sistema criado pelo CPC para 

que o relator decida os recursos monocraticamente, identifica-se dois problemas. 
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Primeiro, a decisão vinculante não decorre da sua qualidade, consistência e integridade, 

construída a partir do caso, como ocorre com o precedente na doutrina do stare decicis. No 

Brasil, seja bom ou seja mau, é o ordenamento jurídico que diz qual decisão será vinculante. 

Como as decisões nos tribunais não são proferidas à base do consenso, mas pela apuração 

quantitativa de votos, torna-se difícil identificar a ratio decidendi da solução da questão524. 

Significa dizer que se o acórdão com força vinculante não representa com fidelidade os 

fundamentos debatidos pelo colegiado e deixa de tecer meticulosa análise das particularidades 

do caso e sua adequação aos conceitos jurídicos aplicáveis, a tentativa de fazer desta decisão 

um tipo de precedente estaria seriamente comprometida. 

Segundo. Como o relator, para decidir monocraticamente, não está comprometido em 

fazer exaustiva análise comparativa do caso que deu origem ao provimento vinculante com o 

caso posto em julgamento, nem em identificar os dados do passado que se assemelham a 

discussão do presente, de modo a determinar em que medida a solução do conflito anterior 

servirá ao atual, há o sério risco de a prestação jurisdicional agravar o conflito, ao invés de 

solucioná-lo. 

Em geral o que se vê nos julgamentos monocráticos é a mera aplicação da súmula ou 

ementa do acórdão prolatado em sede de recurso repetitivo como um argumento de autoridade. 

É como dizer ao jurisdicionado que o caso foi resolvido de certa maneira, porque o STF ou o 

STJ assim já decidiu. 

Uma das maiores evidências desta falta de comprometimento dos tribunais, com 

minuciosa busca da ratio decidendi dos provimentos vinculantes para se aplicar no caso 

concreto, se constata da revogação do art. 1.029, § 2525º e art. 1.043, § 5º, do CPC/15, cujo 

projeto de Lei teve a iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. 

                                            
524 Em artigo escrito por Kayat e Lazari foram levantados importantes questionamentos que merecem estudo 

aprofundado, cujas respostas contribuiriam para o presente artigo, a saber: “Será possível então considerar cada 

desembargador ou ministro que compõe um tribunal da mesma maneira que cada raciocínio desenvolvido na mente 

do juiz singular? E, por extensão, o próprio tribunal pode ser tido como um juiz monocrático, ao lavrar seus 

acórdãos? Se tais acórdãos apresentarem características substancialmente diferentes das observadas nos votos dos 

magistrados, é possível conceber uma linha de pensamento que aflore do próprio tribunal como entidade? Ou a 

legitimação – correspondência exata entre votos e acórdão – deve ser sempre perseguida, ainda que o acórdão, em 
decorrência dos efeitos sistêmicos, seja juridicamente mais acertado que os votos? Em suma, é possível conceber 

uma fundamentação institucional para os acórdãos, oriunda do somatório dos votos dos respectivos membros, ou 

de suas interações, mas completamente diversa da fundamentação destes votos, tomados um a um?” (KAYAT, 

Roberto Carlos Rocha; LAZARI, Igor de. Efeitos sistêmicos nas decisões jurisdicionais colegiadas: uma 

abordagem a partir de estudos de Adrian Vermeule e Robert Jervis. DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA 

- ano 7, nº 24, P. 153-174, jul./set. 2013, p. 172). 

525 “Art. 1.029. (...). § 2º Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é vedado ao tribunal 

inadmiti-lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a 

existência da distinção”. 
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Na vigência dos dispositivos, era dito que o recurso excepcional fundado em dissídio 

jurisprudencial (art. 1.029, § 2º) e os embargos de divergência (art. 1.043, § 5º) não poderiam 

ser inadmitidos “com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são 

diferentes, sem demonstrar a existência da distinção”. 

Uma vez revogadas as normas, não é exigido dos Tribunais Superiores aquilo que no 

sistema do stare decisis é conhecido como distinguishing. Isto é, antes de se aplicar um 

precedente ou, no caso do Brasil, uma decisão vinculante, é necessário que o magistrado se 

empenhe em confrontar as circunstâncias fáticas entre o caso passado com o presente para 

assegurar que, em havendo divergência fática, o recurso não poderá ser inadmitido526. Com a 

revogação do art. 1.029, § 2º e do art. 1.043, § 5º527, do CPC/15, o jurisdicionado perde em 

segurança, coerência e integridade na decisão de inadmissibilidade do seu recurso528. Mas como 

o judiciário está sobrecarregado de processos, exigir isso das Câmaras, Turmas ou Plenário, 

pode ser que a causa para a revogação da norma seja o aumento do volume de trabalho. 

Entretanto, cabe refletir sobre se o que é melhor: uma justiça rápida ou uma justiça efetiva? 

Mas será que uma justiça rápida, com efetividade mitigada, atende ao postulado do princípio 

constitucional do acesso à justiça? Parece que não. 

 

  

                                            
526 Confira o resumo sobre os conceitos existente de distinguishing na obra de JOBIM, Marco Félix. A técnica da 

“distinguishing” a partir da análise do julgamento do caso Escola vs. Coca-Cola Bottling Co. Revista de 

Processo. vol. 237. p. 408-412. São Paulo: Ed. RT, nov. 2014. 

527 “Art. 1.043. (...). § 5º É vedado ao tribunal inadmitir o recurso com base em fundamento genérico de que as 

circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção”. 

528 Ravi Peixoto assumi que o CPC/15 concretiza o anseio de se incorporar o stare decisis no direito brasileiro, 

porém declara que esta incorporação desacompanhada do uso, pelos operadores de direito, das técnicas da 

aplicação de precedentes, como o distinguishing, trará mais problemas do que soluções. 
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6. REFLEXÕES SOBRE ALGUMAS CAUSAS IMPEDITIVAS DA PRESENÇA DO 

COLEGIADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Já se tratou no capítulo 1 (tópico “1.1”) e no capítulo 4 que, historicamente, o 

procedimento de votação dos tribunais brasileiros, bem como a prática de os seus membros 

levarem seus votos prontos para as sessões de julgamento, são, por si só, obstáculos à 

construção colegiada de decisões. Fácil notar que tais práticas impedem o cumprimento do 

propósito maior da existência de um tribunal: o debate sincero, racional e imparcial sobre o 

caso de cujo processo discursivo-argumentativo possa se extrair uma decisão acordada e 

racionalmente motivada. 

Aliás, não por outro motivo a denominação dada à decisão proferida por um tribunal é 

“acórdão”, derivada da palavra “acordam”, que, segundo lembra Cristina Seta529, é usada desde 

a época do Brasil colônia para anunciar o resultado da decisão proferida pela corte – “os 

julgadores acordam”. Ora, para que haja acordo sobre algo é preciso que haja deliberação sobre 

o assunto. Se houve deliberação, é porque antes nenhum juiz do painel teria decidido sobre a 

questão que ainda seria debatida. Neste raciocínio, analisando o processo decisório dos tribunais 

brasileiros, especialmente do STF, como é possível dizer que os julgadores chegam a um 

acordo, se a decisão final é o somatório de onze votos? 

Pois bem. Afora o habitus530 de tomada de votos ser um empecilho à construção 

colegiada de decisões no Supremo Tribunal Federal, existem outros elementos impeditivos, 

como a lógica do contraditório, a autorreferencialidade e a midiatização da justiça (que será 

tratada aqui sob ideia do agir comunicativo desenvolvido por Habermas). 

                                            
529 Ocorre que esta forma individual de julgamento se opões à ideia de órgão colegiado que, segundo se depreende 

da própria forma de divulgação do resultado desde a época do Brasil Colônia, acordam os julgadores. A expressão 

“os julgadores acordam” carrega o significado de adesão a argumentos, fruto de debates entre os membros do 

corpo de julgadores, que, após discutirem, apresentam a decisão acordada para o caso em julgamento, 

manifestando a sensibilidade jurídica daquela sociedade e naquele momento histórico”. (SETA, Cristina Gomes 

Campos de. Consenso nas Decisões do Supremo Tribunal Federal: Um estudo empírico sobre a construção da 

verdade jurídica. Op. cit., p. 137. 

530 Sobre o significado de habitus, Rafael Iorio e Fernanda Duarte trouxeram esse termo da obra de Pierre Bourdier, 

“O Poder Simbólico”, dando a entender que é uma naturalização das crenças impingidas por meio do domínio da 

linguagem, encucando nos agentes sociais uma estrutura de pensamento específico, com o propósito de aparentar 
que determinada realidade não é arbitrária, mas verdadeira e legítima. A ideia, extraída da obra de Bourdier, é de 

explicar que os detentores do poder, valendo-se do domínio linguístico, passaram a se valer da violência simbólica, 

que, diferentemente da opressão física, seus efeitos são muito mais eficazes e duradouros, pois implementam suas 

imposições sem que os sujeitados as percebam, conferindo estabilidade na manutenção do poder da instituição, da 

entidade, do órgão ou de qualquer outro espaço social onde há relações de força. (DUARTE, Fernanda; IORIO 

FILHO, Rafael Mario. Supremo Tribunal Federal: uma proposta de análise jurisprudencial- a igualdade jurídica 

e a imunidade parlamentar. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 25, p. 353-375, 2009. Disponível em: https:// 

www.jfrj.jus.br/revista-sjrj/artigo/imunidade-parlamentar-e-analise-do-discurso-jurisprudencial-do-supre mo-

tribunal.  Acesso em 05 de jan. 2020, citação notas de rodapés das pp. 360 e 367). 
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6.1. COLEGIADO X AUTORREFERENCIALIDADE E LÓGICA DO CONTRADITÓRIO 

 

A lógica do contraditório e a autorreferencialidade são categorias que, segundo 

Fernanda Duarte e Rafael Iorio, podem explicar a razão pela qual os ministros do Supremo 

Tribunal Federal, e demais magistrados de outras cortes no Brasil, não conseguem chegar a 

uma decisão consensual para a solução dos inúmeros impasses políticos, econômicos e sociais 

que são judicializados. O problema que disso decorre, e que suscitou o interesse de se 

envolverem nesta linha de pesquisa, é a desigualdade jurídica produzida pelos próprios 

tribunais, a partir da entrega de decisões conflitantes envolvendo casos concretos idênticos531. 

Estes autores se propuseram a pesquisar, sob a ótica da teoria semiolinguística do 

discurso532, quais são e como se articulam os elementos formadores das decisões judiciais 

empregados, especialmente, no âmbito do STF, ou seja, identificar e explicar a gramática 

decisória533 do Supremo Tribunal. Nesta perspectiva, observaram a presença de três categorias 

teóricas informativas da cultura jurídica brasileira: a autorreferencialidade, o juiz bricoleur e a 

lógica do contraditório534. 

Entende-se por juiz bricoleur535 aquele que se vale da linguagem como artifício para 

conferir a certo texto normativo significado totalmente distinto daquele para o qual foi pensado, 

ou seja, trata-se de uso de estruturas gramaticais decisórias com a finalidade de legitimar a 

                                            
531 DUARTE, Fernanda; IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma gramática das decisões judiciais: mesmos casos, 

decisões desiguais. Disponível em: https://www.jfrj.jus.br/revista-sjrj/artigo/uma-gramatica-das-decisoes-

judiciais-mesmos-casos-decisoes-desiguais-grammar. Acesso em 05 de jan. 2020. 

532 A teoria semiolinguística, que surgiu a partir dos trabalhos do linguista francês Patrick Charaudeau, é uma das 
várias vertentes da análise do discurso, desenvolvida com a intenção de pensar o discurso em um contexto 

comunicacional e pragmático, o que permite analisar mais de perto a questão que envolve o sujeito da linguagem 

e suas intencionalidades. (CORRÊA-ROSADO, Leonardo Coelho. Teoria Semiolinguística: alguns pressupostos. 

Revista Memento, v. 05, n. 2, julho-dezembro de 2014. ISSN 2317-6911. Disponível em: 

http://periodicos.unincor.br/index.php/memento/ article/view/1826/pdf_44. Acesso em 12 de jan. 2020). 

533 DUARTE, Fernanda; IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma gramática das decisões judiciais: mesmos casos, 

decisões desiguais. Op. cit., pp. 188-189. 

534 DUARTE, Fernanda; IORIO FILHO, Rafael Mario. A lógica dos precedentes judiciais das súmulas vinculantes 

do Supremo Tribunal Federal. IX Encontro ABCP, 4 a 7 de agosto, Brasília, pp. 1-24, 2014. Disponível em: 

<https://cienciapolitica.org.br/index.php/eventos/9o-encontro-abcp/areas-tematicas/at-11/politica-direito-e-

judiciario>. Acesso em 10 de jan. 2020. 

535 Partiu de Rafael Iorio a constatação de que as decisões proferidas pelos ministros do STF se assemelha ao 

modus operandi da bricolage (fenômeno descrito por Lévis-Strauss em sua obra “Pensamento Selvagem”), no 

sentido de que o trabalho de um bricoleur, como a de um artesão, é, a partir de um acervo limitado de signos, dele 

se servir para criar algo único, dando-lhe um novo significado, segundo a sua lógica particular e individual de 

organização dos signos. Nesta quadra de ideia, também os ministros do STF, como um artesão, descontextualizam 

o significado original do material que lhe é apresentado e o recontextualiza, segundo seu próprio universo ou 

inventário de sentidos, como uma porta que vira mesa ou uma geladeira que vira armário. (IORIO FILHO, Rafael 

Mario. Uma questão de cidadania: o papel do supremo tribunal federal na intervenção federal (1988-2008). 1ª ed. 

Curitiba: CRV, 2014, pp. 103-104). 

https://www.jfrj.jus.br/revista-sjrj/artigo/uma-gramatica-das-decisoes-judiciais-mesmos-casos-decisoes-desiguais-grammar
https://www.jfrj.jus.br/revista-sjrj/artigo/uma-gramatica-das-decisoes-judiciais-mesmos-casos-decisoes-desiguais-grammar
http://periodicos.unincor.br/index.php/memento/%20article/view/1826/pdf_44
https://cienciapolitica.org.br/index.php/eventos/9o-encontro-abcp/areas-tematicas/at-11/politica-direito-e-judiciario
https://cienciapolitica.org.br/index.php/eventos/9o-encontro-abcp/areas-tematicas/at-11/politica-direito-e-judiciario
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alteração do significado original do texto constitucional ou legal536, conforme bem aprouver ao 

intérprete. O juiz com perfil bricoleur é a antítese daquele que faz parte de uma interação 

comunicativa idealizada por Habermas. Quem busca dar sentido a algo apenas considerando 

sua própria percepção de mundo ou seus interesses pessoais não está disposto a participar do 

processo discursivo-argumentativo pela via do entendimento. Haverá uma decisão colegiada, 

no sentido do agir comunicativo, quando todos os falantes estiverem dispostos a se deixarem 

convencer dos argumentos apresentados uns aos outros, pois é nisso que consiste a 

racionalidade do discurso deliberativo. 

O colegiado busca o consenso em sua decisão. O membro que visa manipular as 

estruturas gramaticais decisórias para obter um fim pessoal, age de forma estratégica, e não 

comunicativa. Impossível, neste caso, e segundo o pensamento de Habermas, que um grupo de 

participantes da fala alcance uma decisão que resgate o consenso sobre uma situação 

problematizada, que restabeleça o mundo da vida compartilhado. 

O intérprete bricoleur torna a interação entre os falantes um meio para o êxito pessoal. 

Como consequência, a decisão perde em legitimidade democrática e perde em aceitabilidade 

racional como proposição verdadeira, fins estes perseguidos por Habemas em sua teoria do agir 

comunicativo. 

Sobre a autorreferencialidade, deve ser compreendida como o posicionamento do juiz 

no centro do sistema jurídico-processual brasileiro. O juiz, nas palavras de Iorio e Duarte537, é 

o artífice, condutor, corregedor e julgador, pode-se acrescentar ainda a figura do investigador, 

tal como ocorreu na sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal do dia 14 de março de 

2019, quando o ministro presidente Dias Toffoli determinou instauração de inquérito para 

investigar supostas ofensas dirigidas à Corte, feitas pelo aplicativo Whatsapp, e nomeou como 

instrutor e relator do inquérito, à sua escolha, o ministro Alexandre de Moraes538. 

É como se do juiz, exclusivamente, dependesse o sucesso de toda solução dos conflitos 

que são judicializados – e também dos que não são judicializados, como foi o caso do inquérito 

instaurado pelo STF, mencionado acima, no qual figura como investigador, acusador e julgador. 

                                            
536 Ibidem, pp. 102 e 118. 

537 DUARTE, Fernanda; IORIO FILHO, Rafael Mario. A lógica dos precedentes judiciais das súmulas vinculantes 

do Supremo Tribunal Federal. Op. cit., p. 10. 

538 MENDRONI, Marcelo Batlouni. O STF e o retorno da inquisição? São Paulo: Estadão (O Estado de S. Paulo), 

caderno Política, 19 de março de 2019. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-stf-

e-o-retorno-a-inquisicao/. Acesso em: 10 de jan. 2020. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-stf-e-o-retorno-a-inquisicao/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-stf-e-o-retorno-a-inquisicao/
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A autorreferencialidade, portanto, é um termo que exprime o pensamento que o juiz, e 

aqui mais precisamente o ministro do STF, tem de si mesmo, como dono do processo. Como 

se as garantias constitucionais promotoras da independência funcional do juiz, previstas no art. 

95, incisos I, II e III da CF/88539, revestisse, a cada um, particularmente, do poder do Estado-

juiz para dar ao processo o destino que bem entenderem. 

De acordo com a Constituição brasileira, art. 101, o Supremo Tribunal Federal é 

composto por 11 ministros, e não o contrário. Outrossim, conforme consta do art. 102 da Carta 

Constitucional, a guarda da Constituição compete ao Supremo Tribunal Federal, e não aos seus 

ministros individualmente. 

Esta relação entre a independência funcional e a ideia que os ministros têm de 

discricionariedade na “gestão” do processo se extrai, por exemplo, do pronunciamento feito 

pelo ministro Marco Aurélio, no ano de 2003, sobre a PEC da reforma do judiciário nº 29/2003, 

vejamos: 

 

Não podemos imaginar a atuação judicante sem independência. O juiz 

deve julgar segundo os muros objetivos e subjetivos do processo, a 

partir do direito posto em relação ao qual ele exerce um ato de vontade 

que é o ato de votar, curvando-se apenas à sua consciência. Não 

podemos pretender que o juiz se transforme em um batedor de 

carimbos540. (o grifo é nosso). 

  

Exemplo do emprego deturpado da independência funcional, prevista no art. 95 da 

CRFB/88, está na maneira como cada ministro do STF conduz processos polêmicos, nos quais 

a divergência de entendimento e interesses é mais acirrada541. Seja na posição de presidente, de 

relator, de revisor ou vogal, sempre há uma maneira de interferir, estrategicamente, no processo, 

                                            
539 O art. 95, incisos I a III, da Constituição Federal trata das garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de subsídio, asseguradas aos juízes com o fim de preservar-lhes a autonomia funcional de julgar, 

sem que venham sofrer pressões externas ou internas que pudessem influenciar em sua imparcialidade. 

540 Notícias do STF. “Marco Aurélio fala sobre reforma do Judiciário em palestra no STF”. Terça-feira, 03 de 

Junho de 2003. Disponível em: <http://m.stf.gov.br/portal/noticia/verNoticiaDetalhe.asp? idConteudo=60575>. 

Acesso em 10 de jan. 2020. 

541 Conforme asseveram Neto e Lima, embora caiba ao Presidente do STF o ato discricionário de pautar os casos 

a serem julgados, o relator e os demais ministros também têm total influência nesta agenda. (NETO, José Mário 

Wanderley Gomes; LIMA, Flávia Danielle Santiago. Das 11 ilhas ao centro do arquipélago: os superpoderes do 

Presidente do STF durante o recesso judicial e férias. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 8, nº 2, 2018 p.740-

756. Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/ article/view/5306. Acesso em 02 de 

out. 2019, citação p. 743. 

http://m.stf.gov.br/portal/noticia/verNoticiaDetalhe.asp?%20idConteudo=60575
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/%20article/view/5306
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de modo que “o que julgar” e “o quando julgar” se realize da forma como planejada por apenas 

um ministro542. 

Há quem diga que, na verdade, o colegiado é que malograria a independência do juiz e 

a sua imparcialidade, por elevar o risco de se negligenciar uma resposta adequada à 

Constituição dada por um juiz, em razão das demais percepções não tão adequadas dadas pelos 

demais integrantes do tribunal543. Pensamento desta ordem não faz muito sentido por três 

motivos. Primeiro, porque inverte a noção de regra e exceção, pois excepcionalmente os 

tribunais erram em comparação aos juízos monocráticos. Segundo, seria dizer que a existência 

de tribunais compostos por pluralidade de juízes, tal como visto em quase todos os países do 

ocidente, aumentam a probabilidade das decisões se distanciarem do ideal constitucional, isto 

é, seria dizer que a deliberação ou o diálogo entre os juízes sobre questões difíceis e polêmicas 

são menos propensas a se chegar a uma solução adequada que a reflexão egocêntrica de um 

juiz, feita segundo o seu próprio mundo. Terceiro, não existe teste empírico que confirme a 

hipótese de que um juiz, sozinho, tenha a melhor condição de chegar a uma verdade que um 

conselho deliberativo de julgadores544. 

                                            
542 Sobre esse assunto, Fernando Leal observou que: “em um tribunal marcado cada vez mais pela individualização, 

já está claro que não há qualquer controle dos prazos e condições para relatores liberarem seus casos para 

julgamento, para que presidentes do tribunal os incluam em pauta e muito menos para que ministros devolvam os 

pedidos de vista sobre casos em curso. Por caminhos diferentes, os ministros podem influenciar o momento de a 

corte enfrentar certa questão. Nesses casos, a questão ‘o que pautar?’ se torna refém de opções individuais sobre 

‘quando pautar?. Motivações diversas podem acelerar ou retardar essas escolhas. O ministro Ayres Britto, por 

exemplo, ao ser perguntado sobre a decisão mais difícil que tomou sobre o caso Mensalão foi claro ao dizer: 

‘colocar em pauta o julgamento. Marcar o dia para começar’.” (LEAL, Fernando. A dança da pauta no Supremo. 

In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck e RECONDO, Felipe (coords.). ONZE SUPREMOS: O 

SUPREMO EM 2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017, pp. 57-58). 

543 “Ele [o colegiado] é frequentemente associado à ideia de uniformização da jurisprudência, ao pregar a  ideia  
de  que  os colegiados  dos  tribunais  devem  proferir um   entendimento   uníssono,   muito   embora   seus   

membros,   individualmente considerados,  possam  ter  percepções  diferentes  sobre  a  matéria  discutida. Para 

Eugênio José Guilherme de Aragão (2018), tal entendimento colocaria em cheque a independência e a 

imparcialidade do juiz, ao mesmo tempo em que não garantiria ao jurisdicionado uma resposta justa, já que o 

entendimento do magistrado, ainda que consentâneo com a Constituição e demais  legislações,  poderia  vir  a  ser  

engolido pelas  percepções  de  seus  colegas. A promoção da estabilização das relações jurídicas, dessa forma, 

ocorreria a um preço alto demais. (FERREIRA, Rafael Alem Mello; CASTRO, Vanessa Mariana de. A 

arbitrariedade judicial como empecilho ao exercício da democracia: a necessidade de uma teoria da decisão para 

o direito brasileiro. Revista Vianna Sapiens, v. 10, n. 2, pp. 268-292, jul/dez 2019. ISSN 2177 3726. Disponível 

em: <http://viannasapiens.com.br/revista/article/ view/606>. Acesso em 16 de jan. 2020, citação p. 286). 

544 Conrado Hübner, em obra na qual confronta a teoria substancialista de Dworkin e a procedimentalista de 
Waldron, destaca algumas importantes fragilidades no pensamento dworkiniano, quanto à ideia de que a resposta 

certa em casos difíceis pode ser encontrada por qualquer pessoa legitimada a decidir, o povo, a rainha, o tribunal 

(inclusive o ministro, monocraticamente), desde que o faça sob o argumento de princípios, embora entenda que a 

Corte esteja melhor preparada para funcionar como “fórum de princípios”. Ou seja, para Dworkin, uma instituição 

é legítima somente se tomar decisões moralmente corretas. Hübner contesta esta ideia, abraçando alguns 

posicionamentos de Waldron. Primeiro, quanto à decisão moral, os juízes não são menos falíveis que o legislador 

– o erro é simétrico. Segundo, não se pode misturar teoria de justiça com teoria da autoridade, isto é, substância e 

forma. Terceiro, e não menos importante, se a melhor estrutura institucional a decidir por último os casos difíceis 

é aquela mais bem calculada para produzir as respostas certas, como se realiza esse cálculo? Como testar que a 

http://viannasapiens.com.br/revista/article/%20view/606
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No que tange à lógica do contraditório, trata-se de uma estrutura gramatical que suprimi 

dos participantes da comunicação a possibilidade de chegarem a um acordo racional sobre uma 

questão, inviabilizando, consequentemente, o consenso. Segundo Maria Stella de Amorim, ao 

observar em seu estudo a presença lógica do contraditório nas atividades jurisdicionais dos 

Juizados Especiais, identificou não apenas a ausência de consenso interno, mas também de 

consenso externo, “manifesto na distribuição desigual da justiça entre os jurisdicionados pelas 

mesmas leis que lhes são aplicadas e pelos mesmos tribunais que lhes ministram a prestação 

jurisdicional”545. 

Como esta lógica não opera em favor de decisões consensuais, aquilo que era uma lide 

a ser pacificada pelo tribunal, retorna para a sociedade como um conflito ainda mais 

perturbador546. 

Faz-se aqui uma ressalva para elucidar que a lógica do contraditório não se confunde 

com o princípio constitucional do contraditório, previsto no art. 5º, LV, da CF/88. 

Resumidamente, pode-se dizer que o princípio constitucional do contraditório tem como razão 

de existir assegurar às partes do processo judicial ou administrativo o igual direito à informação, 

o direito de deduzir defesa e provas em face de acusações que reputarem equivocadas e, ainda, 

o direito de serem ouvidas pelo julgador e de participarem (influírem) na construção da 

decisão547. 

Por sua vez, a lógica do contraditório, segundo Iorio548, é um dos elementos usados pelos 

juízes de um tribunal para dar aparência de legitimidade aos seus atos, no sentido de que, à luz 

                                            
resposta dada por esta instituição foi, moralmente, a mais adequada? Isso não é possível. E não é possível, porque 
em uma pesquisa empírica qualitativa de interpretações jurídicas seria exigido juízos valorativos dos participantes. 

Certamente os desacordos morais inviabilizariam a identificação da resposta certa em uma pesquisa empírica. 

(MENDES, Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia. Op. cit., pp. 125-127). Por isso, se 

pensa na estruturação de um efetivo colegiado no Supremo Tribunal Federal, como uma comunidade de 

comunicação inclinada à construção de decisões consensuais ou, ao menos, decisões com o mínimo de dissenso 

possível. 

545 AMORIM, Maria Stella de; LIMA, Roberto Kant de; MENDES, Regina Lúcia Teixeira; CORRÊA, Carlos 

Franco (orgs). Ensaios sobre a igualdade jurídica: Acesso à Justiça Criminal e direitos da cidadania no Brasil. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 107. 

546 IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma questão de cidadania: o papel do supremo tribunal federal na intervenção 

federal (1988-2008). Op. cit., p. 118. 

547 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 107-108. Ver também: DIDIER JR., Fredie. Curso 

de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17ª 

ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2015, pp. 78-79. 

548 IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma questão de cidadania: o papel do supremo tribunal federal na intervenção 

federal (1988-2008). Op. cit., p. 46. Nesta mesma página, o autor assevera que a “compreensão do contraditório 

como consequência do princípio democrático no processo é uma falácia clara, pois se não há formação de 

consensos ou esta busca, não há diálogo argumentativo que visasse convencer a toda sociedade interessada na 

decisão judicia, e sim, contradicta, imposição clara de vontade de um (vencedor) a outro (perdedor). 
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do contraditório, acreditam estarem num debate democrático, tolerante e construtor de verdade, 

pois, uma vez tendo oportunizado, igualmente, a todas as partes a agirem comunicativamente 

no processo, teriam a liberdade de escolher um sem número de argumentos, dentre aqueles 

apresentados pelas partes e aqueles que eles mesmos entendam serem cabíveis, por aplicação 

do brocardo iura novit cura. Assim, tem-se uma dialética sem fim, com uma infinidade de 

argumentos desconexos e, não poucas vezes, confusos e prolixos. 

O contraditório operado nesta estrutura gramatical tende ao infinito, porque para cada 

argumento apresentado por um falante existe um contra-argumento suscitado por outro, de tal 

forma que essa lógica se apresenta nas práticas jurídicas discursivas – e daí se incluir, 

especialmente, os ministros do STF –, como verdadeiras disputas de teses ou posicionamentos, 

implicando, consequentemente, na impossibilidade da formação de um consenso, ainda que não 

unânime, para a solução de um conflito549. Iorio chega a afirmar, a partir da análise de decisões 

sobre pedidos de intervenção federal, que esta lógica é uma técnica de articulação oratória e 

argumentativa da qual os ministros do STF se valem, não para decidirem a lide proposta, mas 

para encenarem “um grande espetáculo de grandiloquência”550.    

A propósito, crê-se que a votação pública e televisionada dos ministros do STF se 

constitui um palco de exibição e disputas de erudição e intelectualidade, como se disso, apenas, 

dependesse a adesão do povo aos seus argumentos. 

Por isso, no próximo tópico se tratará do que Habermas chamou de agir dramatúrgico, 

como ação comunicativa não racional e não formadora de consenso, principalmente quando 

utilizada de forma estratégica. 

 

6.2. COLEGIADO X AGIR DRAMATÚRGICO 

 

Desde a criação da “TV Justiça”, pela Lei Federal n. 10.461, de 17 de maio de, 2002, 

intensifica-se o interesse acadêmico de se estudar a influência da exposição dos ministros do 

STF à mídia sobre o modo como interagem entre si e proferem suas decisões. 

                                            
549 DUARTE, Fernanda; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti; IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma gramática das 

decisões judiciais: “o que falar quer dizer” e “o que não dizer quer falar”? In: Carlos Eduardo A. Japiassú; Cleyson 

de Moraes e Mello; Leonardo Rabelo (Coord.). Direito, Pesquisa e Inovação: Estudos em homenagem ao Professor 

Maurício Jorge Pereira de Mota. Juiz de Fora: Editar, 2016, pp. 35-54. 

550 IORIO FILHO, Rafael Mario. Uma questão de cidadania: o papel do supremo tribunal federal na intervenção 

federal (1988-2008). Op. cit., p. 119. 
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Em pesquisa empírica realizada por Joaquim Falcão e Fabiana de Oliveira551, que 

consistiu em analisar as notícias sobre o STF no jornal impresso da Folha de S. Paulo e nas 

páginas eletrônicas de notícias da Folha de S. Paulo, da Veja e da Globo, entre os períodos de 

2004-2007 e 2008-2012, constatou-se um aumento de 89% das reportagens envolvendo os 

ministros do Supremo Tribunal.  

Os pesquisadores observaram que só de 01/01/2012 a 17/10/2012, o volume de notícias 

sobre o STF foi de 1.603 na página eletrônica da Folha e de 3.338 no site do O Globo, boa parte 

impulsionado pelo julgamento do caso do “Mensalão”. 

Entre os estudiosos há bastante divisão quanto á crença de que haveria vantagens da 

midiatização dos julgamentos para a população. Há quem apoie, quem tolere sob certas 

condições e quem reprove. 

Cita-se como um dos apoiadores o autor Felipe de Melo Fonte552, para quem o 

televisionamento das sessões de julgamento do STF contribuiria para: (i) aumentar a adesão 

pública à ordem constitucional, por partir do pressuposto que o STF, em geral, profere decisões 

que refletem a vontade do povo; (ii) aumentar a adesão popular à interpretação constitucional, 

partindo-se da premissa que a midiatização dos votos apresentaria ao povo uma “pluralidade 

hermenêutica” que serviria como “estoque de ideias” a nortear a interpretação da Constituição; 

(iii) criar novos espaços de participação popular das decisões políticas, ainda que no âmbito 

judiciário a sociedade participe apenas por meio de opiniões; (iv) difundir os discurso da corte 

constitucional e, consequentemente, consolidar os valores democráticos na sociedade.  

Ao fim e ao cabo, o autor conclui que a transmissão televisiva do Supremo Tribunal 

contribuiria com a legitimação da jurisdição constitucional e arrefeceria os ânimos da população 

majoritária em relação aos juízes, quando constrangida por alguma decisão que a contrarie. 

O problema da tese adotada por Fonte é que parte do princípio que a Suprema Corte não 

seria formada por onze “supremos ministros”, mas sim que seria uma instituição cuja opinião 

partiria de ministros engajados em construir decisões como uma comunidade comunicativa. Por 

isso, não consegue confirmar empiricamente os resultados alcançados teoricamente. O que se 

vê, na atualidade, é uma sociedade polarizada e, paradoxalmente, desinformada. E aqui cabe 

uma explicação: diz-se paradoxalmente, pois a população se polariza a partir de ideologias 

                                            
551 FALCÃO, Joaquim; OLIVEIRA, Fabiana Luci de. O STF e a agenda pública nacional: de outro desconhecido 

a supremo protagonista?. Lua Nova, São Paulo, n. 88, p. 429-469, 2013. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452013000100013&lng=en&nrm=iso. Acesso 

em 30 de dez. 2019, citação pp. 429-430. 

552 FONTE, Felipe de Melo. Jurisdição constitucional e participação popular: o Supremo Tribunal Federal da era 

da TV Justiça. Rio de Janeiro: Lumens Juris Direito, 2016, pp. 177, 207 e 257. 
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acerca das quais não possuem domínio sobre os seus princípios e conceitos. As informações 

que sabem são transmitidas de forma editada, controlada e orientada segundo os interesses das 

emissoras de televisão. 

A propósito, uma outra crítica feita ao posicionamento acima reside no fato de que a 

população em geral não toma conhecimento das decisões proferidas pelos ministros do STF 

pelo canal “TV Justiça”, mas sim por matérias jornalística exibidas pela imprensa, pela 

televisão e pela internet, que fazem uso de edição para resumir e interpretar os pontos dos 

julgamentos que entendem ser os mais relevantes553. 

Sobre aqueles que toleram a transmissão televisiva das sessões do STF, o fazem sob 

certas condições, dentre elas, a principal, é que não fosse realizada ao vivo, mas com prévia 

edição da filmagem, a fim de retirar trechos que não contribuíssem para a compreensão dos 

aspectos jurídicos envolvidos nos julgamentos, como a leitura dos relatórios e os momentos de 

discussões mais ácidas entre os ministros, de modo a preservar a imagem de um Tribunal 

Supremo honrado, equilibrado e sensato. Nesta posição encontra-se, por exemplo, o ex-ministro 

Carlos Velloso, que se manifestou sobre o tema, declarando 

 

Instalada a televisão, embora não consultado, manifestei, 

informalmente, o meu inconformismo com a transmissão ao vivo dos 

julgamentos. Sustentava e sustento que a transmissão deve ser realizada 

depois de editado o programa e afastado o que não é interessante sob o 

ponto de vista jurídico. Os relatórios, por exemplo, costumam ser 

enfadonhos. Num programa editado, eles poderiam ser resumidos e 

conter o essencial à compreensão da matéria. 

E os grandes momentos dos debates, é dizer, as discussões das questões 

jurídicas, das questões constitucionais, inclusive das sustentações orais 

do procurador-geral e dos advogados, poderiam ser selecionados. 

Já naquela época dizia eu que o tribunal se compunha, como hoje se 

compõe, de juízes de personalidades fortes. São 11 vontades de homens 

e mulheres de notável saber jurídico. Mas são 11 vontades de seres 

humanos, e não de anjos. De quando em vez, as discussões podem 

tornar-se acaloradas. 

Ora, não é bom para a corte, que deve ministrar lições de equilíbrio e 

concórdia para todo o Judiciário, mostrar ao vivo exaltações de algum 

ou alguns de seus membros. 

(...) 

Ultimamente, entretanto, com a transmissão ao vivo, acalorados 

debates têm sido postos aos olhos de quem não é do ramo e que, por 

                                            
553 PUGLIESE, William Soares; PEREIRA, Ricardo dos Reis. Direitos fundamentais na tela da TV: uma análise 

do televisionamento de tribunais no Brasil. Revista Pensar, Fortaleza, v. 24, n. 2, p. 1-12, abr./jun. 2019. Disponível 

em: https://periodicos.unifor.br/rpen/search/search?simpleQuery=Direitos+fundamentais 

+na+tela+da+TV%3A&searchField=query. Acesso em 16 de jan. 2020. 

https://periodicos.unifor.br/rpen/search/search?simpleQuery=Direitos+fundamentais%20+na+tela+da+TV%3A&searchField=query
https://periodicos.unifor.br/rpen/search/search?simpleQuery=Direitos+fundamentais%20+na+tela+da+TV%3A&searchField=query
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isso mesmo, não os compreende, o que resulta em detrimento do 

prestígio do tribunal e do Poder Judiciário554. 

 

Esta posição intermediária também é problemática, porquanto quem definirá o que deve 

ser editado e o que deve ser transmitido? Os ministros terão de se posicionar a respeito? E se 

surgirem divergências sobre o que deve ser exibido na TV e o que não deve? Quem resolverá? 

O presidente do STF? E o povo, será também massa de manipulação nas mãos do Supremo, tal 

como o fazem algumas emissoras de TV, para que pensem da Corte, ou melhor, dos seus 

ministros, serem alguém que não são? 

Existem diversas questões de difíceis soluções para a hipótese de implantar uma TV 

Justiça que exiba apenas o que os ministros querem que seja exibido. Melhor é deixar ao vivo, 

já que um dos mais graves problemas não será resolvido: o impulso humano presente nos 

ministros de assumirem o protagonismo do “espetáculo” ou de não parecerem menos cultos e 

eloquentes que os demais. 

Por certo, nenhum ministro confessaria tal fato caso se submetessem a uma pesquisa 

empírica. No entanto, pode ser observado dos longos votos, pré-preparados, que cada ministro 

leva à sessão e do uso do vernáculo de maneira a impressionar os ouvintes. 

Pelas razões apresentadas acima, existem aqueles que reprovam qualquer tipo de 

exibição em TV das sessões de julgamento do STF. 

Letícia Pimenta argumenta que, devido ao grande alcance de publicidade das sessões de 

julgamento, os ministros deixam de se dirigir apenas aos seus pares, aos advogados e aos demais 

presentes na Corte, e passam a se dirigir ao público brasileiro. Isto implica em mudança na 

forma de julgar e de apresentar os seus votos. Sabendo que estão sendo flagrados pelas câmeras 

em todos os seus gestos, a autora diz que a veiculação ao vivo dos julgamentos inibe o debate 

e incita a “produção prévia de votos pomposos, narcísicos e herméticos, em lugar do diálogo 

saudável com os demais membros da Corte”555. Não obstante ao que foi dito, a superexposição 

dos ministros, especialmente em casos polêmicos e de grandes repercussões políticas, 

econômicas e morais, gera pressões e reações de diversas esferas do poder e da sociedade556. 

                                            
554 VELLOSO, Carlos Mario da Silva. A TV Justiça e o seu papel. São Paulo: Folha de São Paulo, Opinião, 01 de 

fev. 2010. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm>. Acesso em: 10 jun. 

2019. 

555 PIMENTA, Letícia Pereira. Televisionando as sessões do STF na era do espetáculo. Revista Panorama – 

Revista de Comunicação Social, Goiânia, v. 9, n. 1, p. 23-27, jan/jun. 2019. ISSN 2237-1087. Disponível em: 

<http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/panorama/article/view/7496>. Acesso em: 16 de jan. 2020, citação, p. 3. 

556 Ibidem, p. 4. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm
http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/panorama/article/view/7496
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Virgílio Afonso da Silva e Conrado Hubner Mendes557 também se mostraram contrários 

à exibição midiática dos ministros do STF enquanto manifestam seus posicionamentos. Não 

porque este meio de publicação do pensamento da Corte sobre casos sensíveis não seja um bom 

meio de aproximar o STF da opinião pública, mas porque não existe uma opinião da Corte, 

enquanto instituição. O que chega aos ouvidos do povo é a interpretação pessoal da Constituição 

que cada ministro tem sobre cada caso que enfrentam. E, aí, como a população poderá emitir 

uma opinião diante de um emaranhado de decisões? É mais confuso que esclarecedor. 

Para Silva e Mendes558, o argumento de que os julgamentos televisionados conferem 

maior publicidade e transparência do que ocorre com no Supremo Tribunal Federal seria um 

mito. Isso porque, na visão destes constitucionalistas, um Tribunal Constitucional 

verdadeiramente transparente é constituído por juízes que não se fazem surdos aos argumentos 

apresentados pelos colegas, advogados, promotores, defensores e mesmo pela sociedade, e que 

enfrentam os dilemas morais de maneira clara e objetiva, sem camufla-los ou escondê-los por 

trás de retóricas jurídicas. Nas palavras dos autores, a transparência do Tribunal tem menos 

relação com a apresentação ao vivo dos seus julgamentos do que com a exposição franca e 

aberta dos “fundamentos de suas decisões para que sejam escrutinados no debate público”559. 

A partir deste raciocínio, Silva e Mendes identificam que o cerne da questão não é se a 

“TV Justiça” propiciará mais transparência e melhor debate público, mas sim “quais condições 

institucionais contribuem para que o tribunal alcance as melhores decisões possíveis?”560. Esta 

pergunta representa um dos pontos centrais deste trabalho, haja vista a proposta feita de que, 

em se tratando de Corte Constitucional, uma teoria da decisão judicial somente fará sentido se 

for pensada e construída, levando-se em consideração que será um órgão colegiado que a 

proferirá, e não apenas um julgador. Repita-se, colegiado para os fins almejados no presente 

estudo é aquele cujos participantes da fala se comunicam racionalmente, ou seja, de modo 

cooperativo e dispostos a chegar a um consenso por meio de um processo discursivo, no qual a 

solução a ser adotada é aquela que constrange, se não todos, a maioria a aceitar a verdade 

concebida pela força do melhor argumento. Sublinhe-se aqui que força do melhor argumento 

tem a ver com a exposição fundamentada, coerente e bem articulada das razões sustentadas pelo 

                                            
557 SILVA, Virgílio Afonso da; MENDES, Conrado Hübner. Entre a transparência e o populismo judicial. São 

Paulo: Folha de São Paulo, Opinião – Tendências e Debates, 11 de maio 2009. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1105200908.htm. Acesso em: 16 de jan. 2019. 

558 Ibidem. 

559 Ibidem. 

560 Ibidem. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1105200908.htm
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ator ou atores da fala, e não aquela que decorre de ofensas, de escárnio ou de ilações sobre a 

integridade moral ou competência intelectual dos demais participantes. 

Neste ponto, a teoria do agir comunicativo desenvolvida por Habermas, pensada na ideia 

do consenso como meio de se alcançar a verdade, fornece subsídio para que o estímulo ao 

debate público se torne factível, mesmo diante da TV. Em sua teoria, Habermas afirma que a 

comunicação somente será racional se todos os integrantes da interação social externarem, por 

meio dos atos de fala, pretensões de validade criticáveis, seja no âmbito da verdade (dos fatos), 

da normatividade que regula a relação intersubjetiva (as regras sociais e aspectos morais) ou da 

sinceridade (das percepções pessoais retiradas da experiência vivencial). A superação das 

críticas com o melhor argumento, no qual todos, ou a maioria, chegue a um acordo consensual, 

transforma a matéria conflituosa em saber. 

Todavia, parece não ser este o estímulo – o do agir comunicativo – produzido pela 

visibilidade proporcionada pela TV aos ministros do STF. Ao contrário, tem-se percebido que 

a exposição midiática dos ministros alimenta mais intensamente a vaidade e o individualismo 

do que a disposição de dialogarem e de se entenderem a respeito de questão sensível à 

sociedade. 

A declaração e testemunho de um acontecimento relatado pelo ex-ministro Eros Grau 

torna a suspeita acima descrita em fato. Na ocasião, o ex-ministro foi entrevistado pelo Jornal 

“O Estado de S. Paulo” (ou “Estadão”) no dia 25 de novembro de 2017. Questionado sobre o 

que pensa acerca das transmissões de julgamento ao vivo, disse o seguinte: “A Justiça virou um 

espetáculo”561. 

Após este comentário, declarou ao repórter uma lembrança que teve quando ainda era 

ministro do STF. Era um dia de sessão de julgamento no plenário. Certo ministro – cujo nome 

não citou – estendeu demasiadamente sua fala, até que o ministro Nelson Jobim o interrompeu, 

dizendo: “já entendemos o que o senhor quer dizer. Está claro”562. Em resposta, o ministro que 

foi interrompido disse: “Não estou falando para os senhores”563. 

A percepção in locu apresentada pelo ministro Eros Grau é uma evidência de que a ação 

de fala praticada pelos ministros do STF, durante as sessões, não é orientada pelo entendimento, 

                                            
561 HOLANDO, Marianna. “Justiça se transformou em espetáculo”, diz Eros. São Paulo: Estadão (O Estado de S. 

Paulo), caderno Política, 25 de novembro de 2017. Disponível em: 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,justica-se-transformou-em-espetaculo-diz-eros,70002097284. 

Acesso em: 17 de jan. 2020. 

562 Ibidem. 

563 Ibidem. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,justica-se-transformou-em-espetaculo-diz-eros,70002097284
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mas sim pela preocupação em suscitar no público uma imagem de um brilhante julgador, 

seguros, cada qual, de que seus argumentos se sobrepõem a de qualquer outro. Esta é a exata 

descrição do agir dramatúrgico tratado por Habermas, como um dos modelos de interação social 

não compatíveis com o agir comunicativo. 

Enquanto no agir comunicativo os atores da ação de fala proferem enunciados, sem a 

pretensão de serem os “donos da verdade”, mas abertos ao convencimento pelo melhor 

argumento, no agir dramatúrgico a intenção primeira dos atores é tornar crível aos espectadores 

que é exatamente aquela pessoa autorrepresentada. Não há diálogo. Há uma disputa do melhor 

dramaturgo. 

Por isso, Habermas vai dizer que “do ponto de vista do agir dramatúrgico, entendemos 

interação social como o encontro em que os participantes constituem, uns para com os outros, 

um público visível”. E complementa: 

 

Aí, as encenações são recíprocas. ‘Enconter’ e ‘performance’ são os 

conceitos-chaves. O espetáculo de um grupo diante de terceiros é 

apenas um caso especial. Um espetáculo serve para que o ator se 

apresente diante de seus espectadores de determinada maneira; à 

medida que manifesta algo de sua subjetividade, ele pretende ser visto 

e aceito pelo público de determinada maneira564. 

 

Sem ação comunicativa, não há entendimento. Se não há entendimento, então qualquer 

ato de fala que critique uma pretensão de validade, não será resolvida a partir de uma 

racionalidade comunicativa, isto é, voltada a uma solução consensual – o que proporcionaria a 

estabilização do conhecimento alcançado deliberativamente. Não havendo um mínimo de 

consenso sobre as questões debatidas, as soluções encontradas pelos ministros do STF, nos 

casos difíceis, é manter cada um o seu voto. São onze soluções para resolver uma demanda 

sensível à sociedade. 

Outros pesquisadores já notaram o prejuízo que a dramaturgia no Supremo Tribunal 

causa a um procedimento colegiado de tomada de decisão. No entender da autora Letícia 

Pimenta: “A performance e o voto de cada ministro se voltam mais ao convencimento e à 

compreensão do grande público do que ao próprio colegiado”565. Em seguida, conclui: 

 

                                            
564 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol. I. op. 

cit., p. 175. 

565 PIMENTA, Letícia Pereira. Televisionando as sessões do STF na era do espetáculo. Op. cit., p. 4. 
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A transmissão ao vivo das sessões de julgamento do STF colaborou 

para transformar o tribunal em uma instituição política submetida à 

lógica do espetáculo, o que reforça o caráter político do tribunal, além 

de prejudicar a colegialidade e inteligibilidade das decisões566. 

 

Virgílio da Silva e Hübner Mendes, conquanto também contrários, são mais cautelosos 

e apontam que existem diversas causas que prejudicam a colegialidade no Supremo Tribunal 

Federal. A espetaculização dos julgamentos pode não ser a principal, mas é um intensificador. 

Nas palavras dos autores: 

 

Embora a transmissão ao vivo de suas sessões não seja a causa dessa 

falta de unidade institucional, não é implausível especular que ela a 

intensifique. Se descobrirmos que é isso o que ocorre, há que pensar a 

sério em alternativas. Todos temos palpites a respeito, mas a resposta 

não é óbvia e exige mais estudo. 

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 

público externo, em vez de interagir entre si, no melhor espírito de uma 

deliberação colegiada. Tornam-se celebridades, o que é perigoso567. 

 

O caso da discussão entre os Ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa568, 

mencionado no texto acima citado, exemplifica a preocupação que Habermas manifestou ao 

tratar do agir dramatúrgico, como contraponto do agir comunicativo. O filósofo alemão alertou 

que por trás da ação dramatúrgica um ou mais atores podem estar agindo estrategicamente (ou 

seja, buscando fins pessoais). Segundo Habermas, isso ocorre quando os atores da interação 

                                            
566 Ibidem, p. 5. 

567 SILVA, Virgílio Afonso da; MENDES, Conrado Hübner. Entre a transparência e o populismo judicial. São 

Paulo: Folha de São Paulo, Opinião – Tendências e Debates, 11 de maio 2009. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1105200908.htm. Acesso em: 16 de jan. 2019. 

568 Esta discussão ocorreu no julgamento da ADI 2.791, realizado na sessão do dia 22/04/2009. Cita-se alguns 
trechos da severa discussão entre os ministros: Gilmar Mendes: “(...), Vossa Excelência não tem condição de dar 

lições a ninguém…”; Joaquim Barbosa: E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite, Vossa 

Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a Justiça deste país e vem agora dar lição 

de moral em mim?; Joaquim Barbosa: Saia à rua ministro Gilmar, saia à rua, faça o que eu faço. Vossa Excelência 

não tem nenhuma condição; Gilmar Mendes: “Eu estou na rua, ministro Joaquim…”; Joaquim Barbosa: “Vossa 

Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do Judiciário brasileiro, 

é isso”; Gilmar Mendes: “Que coisa, ministro Joaquim…”; Joaquim Barbosa: “Vossa Excelência não está 

falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar! Respeite, respeite”; Gilmar Mendes: “Ministro 

Joaquim, Vossa Excelência me respeite”. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1105200908.htm
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social deixam de ser, um para o outro, um público visível, e se tornam adversários569 – que 

parece ser este o caso visto na Suprema Corte brasileira. 

 É possível citar outros exemplos. Como no julgamento do RE 641.320/RS, realizado 

na sessão do dia 02/12/2015, na qual o ministro Gilmar Mendes acusou o, então Presidente do 

STF, ministro Ricardo Lewandowski – responsável por fiscalizar as condições carcerárias dos 

presídios brasileiros –, de não tratar com seriedade o assunto. A partir deste comentário iniciou 

a troca a disputa de quem estava com a verdade570. 

Um último exemplo, dentre vários outros, foi o duro estranhamento ocorrido entre os 

ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, no julgamento da ADI 5.394, realizado na 

sessão do dia 21/03/2018, na qual se questionava a constitucionalidade de trecho da Lei das 

Eleições (9.504/1997), introduzido pela Minirreforma Eleitoral (Lei 13.165/2015), que permitia 

“doações ocultas” a candidatos. A discussão iniciou com um comentário feito pelo ministro 

Gilmar Mendes que envolvia decisão proferida pelo ministro Roberto Barroso, como relator da 

Primeira Turma do STF, em um caso de aborto571. As trocas de ofensas entre os ministros 

fizeram com que a, então, Presidente do STF Carmen Lúcia suspendesse a sessão de 

julgamento. 

Enfim, não poucas vezes, o que se nota dos debates entre os ministros não é a tentativa 

de construírem juntos um argumento sólido para a decisão mais adequada ao caso, segundo a 

opinião da Corte, mas uma disputa das melhores teses jurídicas, explanadas em longos 

discursos, enfadonhos, pomposos além do necessário. 

                                            
569 “(...) de maneira latente o agir dramatúrgico poderá assumir traços estratégicos na medida em que o ator não 

trate os espectadores como público, mas como adversários. A escala da autorrepresentação vai desde a 

comunicação sincera de algumas intenções, desejos, estados de espírito, etc. até o direcionamento cínico das 

impressões que o ator desperta nos outros: (...)”. Ibidem, p. 181. 

570 Discussão ocorrida no julgamento do RE 641.320/RS, realizado na sessão do dia 02/12/2015: Gilmar Mendes: 

“Eu chamei de programa de Começar de Novo ou o programa que faça as vezes de. Senão fica muito engraçado. 

Vamos tratar as coisas com a devida seriedade”; Ricardo Lewandowski: “Vossa Excelência está dizendo que eu 

não estou tratando com a devida seriedade?”; Gilmar Mendes: “Vossa Excelência não está tratando com a devida 

seriedade”; Ricardo Lewandowski: “Não, não, absolutamente. Peço que Vossa Excelência retire isso”; Gilmar 

Mendes: “Porque eu não sou de São Bernardo, eu não sou de São Bernardo, e não faço fraude eleitoral”; Ricardo 

Lewandowski: “Eu não sou de Mato Grosso, Vossa Excelência me desculpe, Vossa Excelência está fazendo 
ilações incompatíveis com a seriedade do Supremo Tribunal Federal”. 

571 Gilmar Mendes: “É preciso que a gente denuncie isso! Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não 

se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. ‘Ah, agora, eu vou dar uma de esperto e vou conseguir a 

decisão do aborto, de preferência na turma com três ministros. E aí a gente faz um 2 a 1”; Luís Roberto Barroso: 

"Me deixa de fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas 

de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo vossa excelência vir aqui fazer 

um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, 

já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para vossa excelência é ofender 

as pessoas, não tem nenhuma ideia, nenhuma, nenhuma, só ofende as pessoas". 
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Uma coisa é certa, a publicização pela TV dos votos emitidos pelos ministros do STF, 

muito embora pareça dar mais transparência à instituição, não confere maior legitimidade 

democrática às suas decisões. Isso porque democracia pressupõe diálogo, deliberação, troca de 

informações, exercício do direito de falar e de ser ouvido, disposição de reconhecer no outro 

alguém que pode contribuir com melhores argumentos, humildade racional. 

Mas não é isso o que se tem visto, conforme demonstrado acima. Os ministros não se 

reúnem em colegiado e parece não dar a devida importância a esse modelo institucional de 

julgar casos polêmicos, o que enfraquece sua legitimidade, sua credibilidade e a contribuição 

ao fortalecimento da democracia no Brasil. Se há críticas à visão procedimentalista, que pensa 

ser incompatível a revisão judicial com a democracia, talvez um rearranjo do desenho 

institucional que promova um procedimento colegiado de julgamento, aproxime um pouco mais 

as decisões do STF, enquanto instituição, de um ideal democrático, dentro do papel que lhe 

cabe num Estado Democrático de Direito. 

Esta falta de colegialidade no modelo de julgamento adotado pelo STF será averiguada 

no próximo e último capítulo do ensaio, buscando-se identificar os reflexos desta ausência na 

credibilidade da mais alta Corte do país; no quanto afeta a legitimidade de suas decisões numa 

sociedade democrática; no risco para a segurança jurídica na regulação normativa das relações 

interpessoais; no perigo de uma desigualdade jurídica como resultado de distintas interpretações 

que os Tribunais locais conferem a uma soma de 11 decisões. 

 

  



170 

 

7. ALGUNS CASOS EMBLEMÁTICOS REPRESENTATIVOS DA AUSÊNCIA DE 

COLEGIADO NO STF E OS SEUS EFEITOS SISTÊMICOS. 

 

Este é o momento de testar a hipótese suscitada na metodologia do presente trabalho de 

que as decisões do Supremo Tribunal Federal perdem legitimidade democrática por não serem 

construídas por um procedimento colegiado de votação. Esta análise será feita sob a ótica da 

teoria habermasiana do agir comunicativo e do conceito de colegiado defendido por Kornhauser 

e Sager. 

Com objetivo de tornar a reflexão menos árdua, se aproximará o conteúdo até aqui 

produzido aos julgados do STF que serão apresentados e discutidos. 

No início se tentou demonstrar que a afirmativa feita por boa parte da doutrina de que o 

sistema jurídico brasileiro tem se aproximado do sistema da common law norte-americano572, 

não é tão verdade assim, pois existe uma diferença estrutural relevante: a importância dada à 

decisão consensual. No sistema brasileiro, os tribunais não constroem decisões consensuais. E 

isto parece não ter relação com o fato de, historicamente, pertencer ao sistema da civil law, haja 

vista o sistema italiano também ser o da civil law e as decisões dos tribunais serem tomadas 

com prévia deliberação e busca de uma opinião que reflita o posicionamento da Corte, e não de 

seus membros individualmente. 

O estudo prosseguiu com a análise de algumas teorias substancialistas e 

procedimentalistas, acerca do papel dos tribunais constitucionais numa democracia, com o fim 

de identificar alguma vertente teórica que defenda existir legitimidade democrática a decisões 

não consensuais, que se opera com a soma de votos – típica do modelo de diálogo adversarial 

descartada por Hübner em sua teoria, justamente por não incentivar o diálogo deliberativo, no 

qual os participantes falam, ouvem e se deixam persuadir pelo melhor argumento. 

Para se compreender o significado de uma decisão colegiada, o estudo se apropriou do 

trabalho empírico realizado por Kornhauser e Sager, no qual traz quatro conceitos distintos de 

                                            
572 Como exemplo recomenda-se a leitura do artigo produzido por Roberto Luís Barroso e Patrícia Mello (MELLO, 

Patrícia Perrone Campos; BARROSO, Luís Roberto. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão dos 

precedentes no Direito brasileiro. Revista da AGU, Brasília-DF, v. 15, n. 03, p. 09-52, jul./set. 2016). Disponível 
em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_ 

biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2016/IJC21_08.pdf. Acesso em 18 de set. 2019. 

Em outro artigo, Patrícia Mello declara: “Tais fatos expressam a evolução dos mecanismos de jurisdição 

constitucional, no Brasil, para uma direção comum, de atribuição de força vinculante aos precedentes judiciais, 

representando, assim, uma aproximação do nosso sistema jurídico, tipicamente correspondente a um modelo de 

direito codificado-continental (civil law), ao sistema da common law3, no qual a ideia de vinculação a precedentes 

possui papel central”. MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes e vinculação: instrumentos do stare decisis 

e prática constitucional brasileira. Ver. Dir. Adm., Rio de Janeiro, vol. 241, p. 177-208, Jul/Set. 2005. Disponível 

em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/2474. Acesso em 30 de jan. 2020. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_%20biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2016/IJC21_08.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_%20biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2016/IJC21_08.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/2474
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coletividade de pessoas: coletividade distributiva, coletividade por equipe, coletividade 

redundante e coletividade colegiada, sendo certo que esta última é a que melhor a decisão 

tomada por um tribunal, na medida em que expressa não expressa opiniões destoantes dos 

integrantes do grupo. 

A partir da distinção destes conceitos analisam as decisões proferidas pela Supreme 

Court, com olhos direcionados ao modelo de votação escolhido por cada juiz após deliberarem 

o caso (modelos “ponto a ponto” e “caso a caso”). Identificaram que, embora a Supreme Court 

priorize o modelo de julgamento que busque uma solução consensual da questão, pela via 

deliberativa, o individualismo dos juízes na escolha do procedimento de votação em casos 

paradoxais (aquele que o resultado final é incoerente com as decisões tomadas “ponto a 

“ponto”), causam prejuízos ao jurisdicionado e à credibilidade da Corte. 

Em seguida, passou-se para a análise do principal recorte teórico deste ensaio, a teoria 

do agir comunicativo. Os elementos conceituais desenvolvidos por Habermas para estruturar 

sua teoria contribuem diretamente com o pensamento que se tem do procedimento discursivo-

argumentativo a ser adotado por um órgão colegiado. 

O agir comunicativo, em breve síntese, é um modelo racional de construção do saber 

que desloca a razão do ser individual, para a racionalidade da comunicação intersubjetiva, 

produzida por meio da linguagem, com o fim de integrar ao ambiente de criação de normas – e 

com eles buscar o mútuo entendimento –, aqueles que são os seus destinatários. Pois é nas 

relações intersubjetivas, impregnadas de diferentes experiências, tradições, cosmovisões, 

normas regulamentadoras da relação e cultura que se torna factível desvendar novos horizontes 

do saber, o que seria impossível pela fria relação entre sujeito e objeto573. Dito de outro modo, 

a verdade dentro de uma comunidade comunicativa não é aquilo que um indivíduo pensa que 

é, mas aquilo que é gerado consensualmente (ou mais consensual possível), a partir do diálogo 

e abertura para ser convencido. 

A teoria da razão foi pensada para criticar a própria razão, que vinha sendo utilizada 

pelos iluministas como instrumento de interesses pessoais ou de pequenos grupos, quando 

deveria servir para o bem da humanidade. No entanto, não é em qualquer interação entre 

falantes que se caracteriza um agir comunicativo. Quem deseja participar de um argumento 

deve fazê-lo coordenando seus planos de ação, pela via do entendimento, de modo que o 

significado de uma situação (problematização sobre algo que havia consenso) só é atingido 

                                            
573 (HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da ação e racionalização social. Vol I, op. 

cit., p. 674). 
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quando todos chegam a um acordo sobre os fatos em questão (pretensão de verdade), sobre as 

expectativas de normatividade aplicável à situação (pretensão de correção normativa) e sobre a 

sinceridade dos atores da fala (pretensão de veracidade). 

Se os participantes da fala não são orientados pela via do entendimento, não se pode 

falar em agir comunicativo. E se um ou mais destes participantes apenas fingem estarem sendo 

orientados pela via do entendimento, mas, em verdade, estão sendo orientados pelo desejo de 

obter êxito a determinados fins, este agir se torna estratégico. 

Quem não age comunicativamente, age por força normativa, age teleologicamente (por 

motivação advinda do mundo dos fatos) ou age dramaturgicamente (como um ator de teatro, 

camuflando seu verdadeiro “eu”).  

A probabilidade de se alcançar o consenso é tanto maior quanto for a concretização do 

ambiente ideal de fala (uma condição de simetria entre os participantes), no qual todos devem 

pressupor que exista, antes de participar da fala, a saber: (i) todos os interessados podem 

participar, implicando dizer que possuem a mesma capacidade; (ii) todos podem problematizar 

qualquer afirmação; (iii) todos podem introduzir quaisquer argumentos e (iv) que nenhum 

participante pode ser coagido a falar ou deixar de falar. Sobre estre construto contrafatual, a 

despeito das críticas quanto à impossibilidade de seu cumprimento, demonstrou-se que, no 

ambiente do Supremo Tribunal Federal, sua aplicação é bastante viável, haja vista a 

homogeneidade dos membros que o integram, proporcionada pela Constituição Federal574 e pelo 

regimento interno da própria instituição575. 

Em suma, a teoria da razão comunicativa defendida por Habermas pauta-se em 

pressupostos democráticos relevantes, como: a linguagem como telos do consenso e não do 

pacto; abertura à discussão sem coação, resistindo a qualquer tipo de força que não seja a do 

melhor argumento voltado ao acordo racionalmente motivado (aceitação racional de pretensões 

de validade); igual oportunidade e respeito para a exposição racional dos argumentos; valoração 

dos dissensos formulados sem a finalidade de um êxito pessoal, mas em busca do mútuo 

                                            
574 CRFB/88 – “Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 
adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a 

que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II - inamovibilidade, 

salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o 

disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.”. 

CRFB/88 – “Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com 

mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada”. 

575 “Art. 133. Cada Ministro poderá falar duas vezes sobre o assunto em discussão e mais uma vez, se for o caso, 

para explicar a modificação do voto. Nenhum falará sem autorização do Presidente, nem interromperá a quem 

estiver usando a palavra, salvo para apartes, quando solicitados e concedidos”. 
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entendimento. Estas são algumas das características da teoria da razão comunicativa que guarda 

profunda relação com o ideal de colegialidade nos tribunais, em especial na Corte 

Constitucional.  

Outro ponto analisado neste ensaio reside na insegurança que a falta de consenso entre 

os ministros do STF, sobre os fundamentos para a solução de um caso, acarreta à efetivação 

dos efeitos vinculantes previstos no art. 927, I a V, e, especialmente, no art. 932, incisos IV e 

V, do atual Código de Processo Civil. O raciocínio segue a seguinte linha de pensamento: se o 

art. 926, do CPC, exige estabilidade, coerência e integridade das decisões proferidas pelos 

tribunais, como seria possível o STF concretiza-las, se o modelo de julgamento é feito com o 

somatório de fundamentos e votos dos ministros? Qual fundamento estaria vinculando os 

demais tribunais e autoriza decisões monocráticas? Seria a do relator apenas? 

Vê-se que, talvez, seja necessário pensar em mudança no procedimento de votação para 

que a decisão dos tribunais represente mais a instituição e menos as pessoas que a integram, 

cumprindo assim o disposto no art. 926 do CPC. Esta situação também será objeto da análise 

que a seguir se fará dos julgados proferidos no STF. 

Finalmente, buscou-se entender algumas possíveis causas que podem estar contribuindo 

para o monocratismo da jurisdição prestada na Suprema Corte, dentre elas a excessiva 

exposição dos ministros pela mídia, a lógica do contraditório e a interpretação distorcida e mal-

empregada da independência funcional prevista na Constituição Federal. 

São muitos os casos julgados pelo STF que tiveram importantes repercussões no meio 

político, social e econômico. Citar-se-á apenas três de uma gama de decisões que causaram 

grandes turbulências na sociedade, para confronta-las com a tese aqui defendida de que a 

ausência do colegiado no Supremo Tribunal Federal STF é uma das mais importantes causas 

para o descrédito da autoridade da instituição, a insegura jurídica generalizada e o 

enfraquecimento de sua legitimidade democrática. 

 

7.1. O CASO DO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 402/DF E O 

DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELO SENADO FEDERAL 

 

A cautelar concedida, monocraticamente, na ADPF 402 MC/DF é emblemática e causou 

grandes polêmicas e constrangimentos entre os Poderes Legislativo e Judiciário. 

O caso é este. O partido REDE ajuizou a ADPF 402, sob o fundamento de que 

parlamentares réus em ação penal não poderiam assumir cargos que os colocassem na linha 

sucessória da Presidência da República. Assim, segundo a legenda, uma vez que o art. 86, § 1º, 
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da Constituição Federal, veda quem for réu de crime comum a assunção do cargo de presidente 

da república, de igual modo os eventuais substitutos também não poderiam ser réus. Na ocasião, 

o senador Renan Calheiros ocupava o carto de Presidente do Senado Federal, tendo se tornado 

réu após o plenário do STF, por 8 votos a 3, aceitar a denúncia pela prática dos crimes de 

corrupção e lavagem de dinheiro (Inquérito 2.593/DF). 

A ADPF 402 foi proposta no dia 03/05/2016 e ficou sob a relatoria do ministro Marco 

Aurélio. Não foi deferido o pedido cautelar no início do processo, por se entender ausente o 

perigo de grave lesão. 

Na sessão do dia 03/11/2016 a ADPF recebeu 6 votos favoráveis ao pedido para impedir 

que parlamentares réus ocupassem cargos que estivessem na linha sucessória da presidência 

república. Votaram com o relator os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz 

Fux e Celso de Mello. O ministro Dias Toffoli pediu vistas dos autos, que perdurou por um 

mês. 

No dia 05/12/2016, o partido REDE peticionou ao relator, ministro Marco Aurélio, 

requerendo a concessão de liminar para afastar o então o senador Renan Calheiros, do cargo de 

Presidente do Senado, por ser réu em ação de crime comum e estar na linha de substituição do 

cargo de Presidente da República. 

A liminar foi concedida no mesmo dia, sob os seguintes fundamentos576: 1) Na sessão 

de julgamento paralisada por motivo de pedido de vistas pelo ministro Dias Toffoli, já havia 

                                            
576 Para melhor compreensão do que se tentar demonstrar no presente ensaio, transcreve-se os principais trechos 

da decisão monocrática do ministro Marco Aurélio: “Foi inserido na pauta de 3 de novembro de 2016, tendo sido 

apregoado no mesmo dia. Proferi voto acolhendo o pleito formulado, prejudicado aquele alusivo ao afastamento 

do Presidente da Câmara. Acompanharam-me os ministros Luiz Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz 
Fux, seguindo-se, presente o escore de cinco votos a zero, o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O decano, 

ministro Celso de Mello, direcionou à Presidência o desejo de antecipar o voto. Fê-lo, prolatando o sexto voto no 

sentido dos outros cinco, sendo alcançada a maioria absoluta de seis votos – seis a zero. Os seis ministros 

concluíram pelo acolhimento do pleito formalizado na inicial da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, para assentar não poder réu ocupar cargo integrado à linha de substituição do Presidente da 

República. O tempo passou, sem a retomada do julgamento. Mais do que isso, o que não havia antes veio a surgir: 

o hoje Presidente do Senado da República, senador Renan Calheiros, por oito votos a três, tornou-se réu, 

considerado o inquérito nº 2.593. Mesmo diante da maioria absoluta já formada na arguição de descumprimento 

de preceito fundamental e réu, o Senador continua na cadeira de Presidente do Senado, ensejando manifestações 

de toda ordem, a comprometerem a segurança jurídica. O quadro é mais favorável do que o notado, no segundo 

semestre do Ano Judiciário de 2015, na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.326. Após o voto que proferi, 
deferindo a liminar, e o voto do ministro Luiz Edson Fachin, acompanhando-me, pediu vista a ministra Rosa 

Weber. Acolhi o pleito de urgência, em decisão individual, e, até hoje, não houve a continuidade do exame, embora 

a Colega tenha devolvido o processo para reinclusão em pauta. Urge providência, não para concluir o julgamento 

de fundo, atribuição do Plenário, mas para implementar medida acauteladora, forte nas premissas do voto que 

prolatei, nos cinco votos no mesmo sentido, ou seja, na maioria absoluta já formada, bem como no risco de 

continuar, na linha de substituição do Presidente da República, réu, assim qualificado por decisão do Supremo. 3. 

Defiro a liminar pleiteada. Faço-o para afastar não do exercício do mandato de Senador, outorgado pelo povo 

alagoano, mas do cargo de Presidente do Senado o senador Renan Calheiros. Com a urgência que o caso requer, 

deem cumprimento, por mandado, sob as penas da Lei, a esta decisão”. 
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sido confirmada o voto da maioria absoluta do órgão colegiados, no sentido de acolher o pedido 

da ação de descumprimento de preceito fundamental; 2) A manutenção do parlamentar no cargo 

de Presidente do Senado estaria ocasionando repúdio público a comprometer a segurança 

jurídica. 

A decisão causou polêmicas de toda ordem. A sociedade, cansada de ser negligenciada, 

comemorava a decisão. Os juristas debatiam a legalidade da decisão577. O legislativo sentia-se 

aviltado com a intromissão do judiciário, que por um só ministro, fez mais do que o Senado 

Federal poderia fazer – pois, somente por deliberação e votação no âmbito do próprio Senado 

poderia se afastar o senador do cargo de presidente da casa legislativa578. 

No dia 06/12/2016, o Senador Renan Calheiros, apoiado pela mesa diretora do Senado, 

recusou cumprir a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, alegando, especialmente, 

que: 

 

(...) a decisão dada pela mesa diretora, que deve ser observada, do ponto 

de vista da separação dos poderes, e do afastamento há nove dias de um 

término de um mandato de um Presidente de um poder por decisão 

monocrática. (...). Ele [o ministro Marco Aurélio] houve falar em acabar 

com super-salários, ele parece tremer na alma. E ao tomar uma decisão 

para afastar, há nove dias do término do mandato, um Presidente do 

Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a 

democracia, mesmo no Brasil, não merece este fim579.  

 

                                            
577 Lenio Streck, por exemplo, contestou a decisão do ministro Marco Aurélio, afirmando não existir respaldo 

constitucional para o judiciário dizer se um senador tem ou não condições de ocupar o cargo da Presidência do 

Senado. Esta decisão cabe ao próprio Senado Federal. (STRECK, Lenio. Não há previsão constitucional para 

afastamento de Renan Calheiros. Artigo publicado em 6 de dezembro de 2016, no sítio eletrônico Consultor 

Jurídico https://www.conjur.com.br/2016-dez-06/streck-nao-previsao-constitucional-afastamento-renan. Acesso 

em: 31 de jan. 2020. 

578 Este entendimento se extrai do princípio da separação dos poderes contido no art. 55 da CRFB/88, que diz: 

“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no 

artigo anterior; II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; III - que deixar de 

comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença 
ou missão por esta autorizada; IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; V - quando o decretar a 

Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição; VI - que sofrer condenação criminal em sentença 

transitada em julgado. (...).§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos 

Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido 

político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa”. 

579 Entrevista transmitida pela Globo News no dia 06/12/2016. (GARCIA, Gustavo; RAMALHO Renan. Senado 

decide descumprir liminar para afastar Renan e aguardar plenário do STF. Brasília: caderno Política, G1. 

Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/renan-senado-decide-nao-cumprir-liminar-e-aguardar-

decisao-do-plenario-do-stf.ghtml. Acesso em 31 de jan. 2020. 

https://www.conjur.com.br/2016-dez-06/streck-nao-previsao-constitucional-afastamento-renan
https://g1.globo.com/politica/noticia/renan-senado-decide-nao-cumprir-liminar-e-aguardar-decisao-do-plenario-do-stf.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/renan-senado-decide-nao-cumprir-liminar-e-aguardar-decisao-do-plenario-do-stf.ghtml
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No mesmo dia 06/12/2016, o ministro Marco Aurélio submeteu ao Plenário a decisão 

de afastar Renan Calheiros da Presidência do Senado. A então Presidente do STF, ministra 

Carmen Lúcia, pautou o julgamento para o dia seguinte. 

Ao iniciar o seu voto, o ministro Marco Aurélio condenou o ato de descumprimento da 

liminar praticado pelo senador Renan Calheiros, arguindo que  

 

A interpretação nada mais revela do que o famoso jeitinho brasileiro, a 

meia-sola constitucional, com desprezo inexcedível ao previsto. O texto 

maior implica relevo, deferência, não à pessoa ocupante do cargo, mas 

à Casa por ela personalizada. (...). O pulo apontado como saída para o 

impasse decorrente do fato de não ter se respeitado decisão do Supremo 

– não sei como ficam as decisões dos demais órgãos do judiciário –, a 

liminar, sequer recebendo os destinatários das notificações – o 

presidente senador Renan Calheiros, o vice-presidente, senador Jorge 

Viana, e o primeiro-secretário, Vicente Alves, e o oficial de justiça, 

servidor – fere de morte as leis da República, fragiliza o Judiciário, 

significando prática deplorável. Ao fim, implica a desmoralização 

impar do Supremo. O princípio constitucional passa a ser um nada 

jurídico, a variar conforme o cidadão que esteja na cadeira (...)580. (grifos 

nossos). 

 

Interessante notar das palavras de insatisfação do ministro Marco Aurélio, verbalizadas 

na sessão, que na sua concepção, a decisão monocrática que proferiu, afastando um senador do 

cargo da Presidência do Senado, representaria a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 

E contesta o fato de que o senador Rena Calheiros tenha dado interpretação pessoal ao princípio 

constitucional da separação dos poderes, como se essa prática não fosse corriqueira nos 

tribunais do Brasil. 

Não obstante o total repúdio que se deve empregar às práticas corruptas e imorais pelos 

agentes políticos, existe um único problema que tornou o pronunciamento monocrático ato 

ilegítimo e, consequentemente, arbitrário: a decisão carecia de representatividade da instituição 

julgadora, no caso, o STF. A decisão que representa o Tribunal Supremo é aquela proferida em 

efetivo colegiado. 

No caso em questão, o colegiado ainda não havia decidido, pois nem todos votaram. 

Entendeu-se que o art. 86, § 1º, inciso I, da Constituição da República, não veda o parlamentar, 

réu de ação penal, a ocupar cargo na linha sucessória da presidência da república, mas sim de 

                                            
580 Entrevista transmitida pela Globo News no dia 06/12/2016. (RAMALHO Renan; CALGARO, Fernanda. 

Marco Aurélio chama de 'grotesca' recusa de Renan de cumprir ordem judicial. Brasília: caderno Política, G1. 

Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/marco-aurelio-mello-ironiza-ataques-de-renan-nao-me-

chamou-de-juizeco.ghtml. Acesso em 31 de jan. 2020. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/marco-aurelio-mello-ironiza-ataques-de-renan-nao-me-chamou-de-juizeco.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/marco-aurelio-mello-ironiza-ataques-de-renan-nao-me-chamou-de-juizeco.ghtml
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exercer a função de presidente da república. O julgamento terminou com a maioria votando 

pela manutenção do senador Renan Calheiros no cargo de presidente do Senado Federal, mas 

o proibindo de assumir o ofício de presidente da república581, caso a vacância não fosse suprida 

pelos sucessores enumerados no art. 80 da Constituição Federal. 

Veja-se que a decisão do plenário contrariou a liminar concedida pelo ministro Marco 

Aurélio, o que tornou a situação mais grave, pois evidencia os males de um ministro pensar que 

pode, sozinho, representar a Suprema Corte.   

A circunstância acima citada leva a um questionamento: as consequências da decisão 

são melhores previstas pelo relator ou pelo colegiado? Por certo, se o relator tivesse aguardado 

um pouco mais, os conflitos institucionais provenientes de sua decisão não teriam ocorrido. 

Confrontos entre os poderes, tais como este, somente enfraquecem a democracia brasileira. 

Conrado Hübner diria que este é o típico modelo de diálogo advsersarial. 

Ao contrário do que foi dito pelo ministro Marco Aurélio, a fragilização do judiciário e 

desmoralização do Supremo não iniciou com o descumprimento do Presidente do Senado da 

ordem de se afastar do cargo, mas sim do fato de a ordem não ter sido emanada do Supremo 

Tribunal Federal, mas de um membro seu. Um membro não é a instituição, assim como um 

membro do corpo não é o corpo. Um corpo funciona quando todos os seus membros agem de 

forma coordenada a um fim comum. Do mesmo modo o legítimo funcionamento do STF ocorre 

quando seus membros coordenam suas ações para um fim comum, em que todos, ou ao menos 

a maioria, concorde. E este resultado somente pode ser alcançado se o procedimento de votação 

assumir um modelo de efetivo colegiado, que é aquele em que os integrantes perseguem uma 

decisão consensual. 

                                            
581 A decisão final proferida pelo Pleno do STF chegou à seguinte conclusão: “O Tribunal referendou, em parte, a 

liminar concedida, para assentar, por unanimidade, que os substitutos eventuais do Presidente da República a que 

se refere o art. 80 da Constituição, caso ostentem a posição de réus criminais perante esta Corte Suprema, ficarão 

unicamente impossibilitados de exercer o ofício de Presidente da República, e, por maioria, nos termos do voto do 

Ministro Celso de Mello, negou referendo à liminar, no ponto em que ela estendia a determinação de afastamento 

imediato desses mesmos substitutos eventuais do Presidente da República em relação aos cargos de chefia e 

direção por eles titularizados em suas respectivas Casas, no que foi acompanhado pelos Ministros Teori Zavascki, 
Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia (Presidente), vencidos os Ministros Marco Aurélio 

(Relator), Edson Fachin e Rosa Weber, que referendavam integralmente a liminar concedida. Prosseguindo no 

julgamento, o Tribunal, também por votação majoritária, não referendou a medida liminar na parte em que 

ordenava o afastamento imediato do senador Renan Calheiros do cargo de Presidente do Senado Federal, nos 

termos do voto do Ministro Celso de Mello, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin e Rosa 

Weber, restando prejudicado o agravo interno. O Ministro Celso de Mello ajustou a parte dispositiva de seu voto 

de mérito, proferido na assentada anterior, aos fundamentos dele constantes, para julgar parcialmente procedente 

o pedido formulado na presente argüição de descumprimento de preceito fundamental, mantidos os termos de seu 

voto.”. 
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O agir comunicativo fornece elementos conceituais importantes para decisões 

colegiadas. Permitir que as ações sejam coordenadas pelo entendimento é um de seus 

pressupostos, para que a comunicação seja racional e o saber daí resultante seja compartilhado 

consensualmente (é o que Habermas fala sobre o mundo da vida compartilhado). Ainda que a 

decisão colegiada venha a falhar, pois o colegiado não imuniza o Tribunal de erros, o modo 

colaborativo de se construir a melhor solução, sem apego demasiado de cada ministro às suas 

próprias razões, conduz a uma aceitabilidade racional da decisão. 

Situação idêntica ocorreu na Ação Cautelar 4.070/DF, de relatoria do Min. Teori 

Zavascki, na qual houve decisão liminar determinando a suspensão do mandato político e o 

afastamento do deputado federal Eduardo Cunha do cargo da Presidência da Câmara dos 

Deputados, por ter se tornado réu nos Inquéritos 3.983 e 4.146. A decisão foi consentida pelo 

legislativo sem alvoroços na comunidade jurídica. Isso ocorreu, porque a liminar foi proferida 

no dia 05/05/2016 e referendada pelo plenário no mesmo dia. Este dia foi um dos raros 

momentos em que os ministros interagiram como um colegiado, o que fez da liminar uma 

decisão do próprio STF582. 

 

7.2. QUEM TEM MAIS PODER? O CASO DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE 

SUSPENDERAM OS EFEITOS DA LEI Nº 13.964/2019 (LEI DO JUIZ DAS GARANTIAS) 

 

Outro exemplo recente da descoordenação (ou disputa de poder) entre os próprios 

ministros do STF e entre esta corte e o legislativo, que trouxe impactos diretos à sociedade, é a 

decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux, relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, 

suspendendo os efeitos de diversos dispositivos da Lei nº 13.964/2019, cunhada de Lei do Juiz 

das Garantias. 

A decisão criou um mal-estar generalizado. Explica-se. 

As primeiras ADI’s propostas, com pedido de medida cautelar, foram as de nº 6.298, 

6.299 e 6.300, distribuídas ao ministro Luiz Fux para ser relator. Como a distribuição das ações 

                                            
582 O trecho da decisão referendada pelo plenário, e transcrita pelo ministro Teori Zavascki, transparece bem o 

consenso formado entre os ministros, acerca do fundamento da decisão liminar que suspendeu o mandato de 
deputado de Eduardo Cunha e o afastou da Presidência da Câmara dos Deputados: “Aliás, é de se lamentar que o 

texto constitucional não tenha universalizado expressamente esta regra de suspensão funcional imediata para os 

casos de instauração de processo penal contra os ocupantes de cargos de liderança máxima em outros poderes, 

nomeadamente aqueles cujo processamento e julgamento cabe ao Plenário do Supremo Tribunal Federal (art. 5º, 

II, do RISTF). Afinal, embora não implique consequências no plano estrito da culpabilidade, o juízo de 

recebimento da denúncia, quando coletivamente aferido, sem divergência no ponto, por onze integrantes da mais 

alta magistratura do País, é indicativo de uma atmosfera de incertezas que insufla suspeitas sobre o compromisso 

do poder com o interesse público. O afastamento, quando motivado por essas razões, é uma alternativa para 

proteger o elemento público da função (...)”. (grifou-se). 
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ocorreu no período do recesso forense, o primeiro a decidir no processo foi o Presidente do 

STF, ministro Dias Toffoli, por força do regimento interno583. 

Sem adentrar no mérito da decisão, que promoveu verdadeiras alterações do conteúdo 

das normas legisladas, o ministro Dias Toffolis proferiu a seguinte decisão monocrática, no dia 

15/01/2020: (i) suspender a eficácia dos arts. 3º-D, parágrafo único, e 157, § 5º, do Código de 

Processo Penal, incluídos pela Lei nº 13.964/19; (ii) suspender a eficácia dos arts. 3º-B, 3º-C, 

3º-D, caput, 3º-E e 3º-F do CPP, inseridos pela Lei nº 13.964/2019, pelo prazo de 180 dias; (iii) 

conferir interpretação conforme à Constituição (monocraticamente) para retirar determinadas 

situações do campo de aplicação dos arts. 3º-B a 3º-F do CPP, inseridos pela Lei nº 13.964/19; 

(iv) fixar regras de transição às ações penais já instauradas e investigações em curso584. 

No dia 22/01/2020, o ministro Fux, Vice-Presidente da Corte Suprema, substituiu o 

plantão e revogou integralmente a decisão liminar do Presidente Toffoli. Ao fundamentar sua 

decisão, contradisse a decisão revogada, afirmando que: a aprovação de lei pelo Congresso não 

retira a legitimidade democrática do STF exercer, por último, o controle de constitucionalidade 

da lei; a adaptação do judiciário à Lei do juiz das garantias só deve ocorrer após a decisão de 

mérito das ADI’s; a liminar em ADI’s não pode ser decidida de forma a produzir efeitos 

irreversíveis; não cabe ao STF “realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, 

conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este Tribunal 

afirmar o que é constitucional ou inconstitucional”585. Ao fim, decidiu pela revogação da decisão 

do Presidente Dias Toffoli, proferida nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300, bem como suspender, até 

o pronunciamento final do plenário, diversas normas incluídas pela Lei nº 13.964/19, ao Código 

de Processo Penal. 

Se haviam críticas à decisão do ministro Toffoli, por assumir papel que cumpria ao 

plenário do STF, foram abafadas pela decisão do ministro Fux, cujo ato suscitou inconformismo 

em diversas instituições, inclusive no próprio STF. 

O ministro Marco Aurélio fez declarações ao jornal, refutando a atitude do ministro Fux, 

em arrogar para si uma posição de superioridade que não existe entre os ministros do STF. Em 

suas palavras: 

                                            
583 Art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF – “São atribuições do Presidente: (...).VIII – decidir questões 

urgentes nos períodos de recesso ou de férias”. 

584 Decisão liminar proferida na ADI 6298 MC/DF, em 15 de janeiro de 2020, disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=434788. Acesso em 02 de fev. 2020. 

585 Ver decisão liminar proferida na ADI 6298 MC/DF, em 22 de janeiro de 2020, disponível em: 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=435253&ori=1. Acesso em 02 de fev. 2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=434788
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=435253&ori=1
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 Não há censor no Supremo, e acabou o ministro Fux assumindo a 

postura de censor em relação a um ato logo do presidente do Supremo. 

Respeite-se um pouco mais essa cadeira, para benefício da sociedade 

como um todo. Essa problemática é nefasta, ruim e perniciosa. (...). 

Ironia que se verifica: o vice que ainda não foi eleito presidente e que o 

será em setembro (Fux) afasta do cenário um ato do presidente. Isso é 

terrível em termos institucionais e apenas revela tempos estranhos, 

muito estranhos. Não sabemos como poderá proceder este ou aquele 

ministro diante de uma situação que acredite errônea. Nós, integrantes 

do Supremo, ombreamos e acima de cada qual apenas está o plenário, 

o colegiado — declarou586. 

  

No parlamento, a crítica foi desferida pelo Presidente da Câmara dos Deputados, 

deputado Rodrigo Maia, que disse: 

 

A gente está olhando um crescimento de 2,5% (do PIB para este ano), 

mas com decisões como essa, a gente pode olhar a possibilidade de um 

recuo do crescimento e da geração de emprego no Brasil. Então todas 

as decisões que os poderes tomam precisam ser sempre bem pensadas 

para que não gerem esta insegurança, até uma insegurança criada de 

forma desnecessária587. 

 

Enfim, nota-se deste recente acontecimento a completa ausência de diálogo entre 

aqueles que deveriam representar, em conjunto, a Corte máxima da justiça brasileira. Pensar no 

Supremo Tribunal Federal como uma corte colegiada é o primeiro passo para dialogar com os 

demais poderes e trazer segurança jurídica aos seus atos. 

Como todo e qualquer ato de poder, as decisões judiciais numa democracia, precisam 

se revestir de legitimidade. Aqui se compreende a palavra legitimidade como resultado da 

atividade decisória exercida sob dois fundamentos que se encontram no núcleo das obras 

produzidas por Jürgen Habermas (teoria do discurso) e Conrado Hübner (teoria do diálogo): 

racionalidade comunicativa e diálogo deliberativo. Disso depende a aceitabilidade racional do 

conteúdo das decisões por aqueles que porventura venham a ser afetados por elas, ainda que 

dissintam sobre certos pontos. O dissenso, num modelo de decisão colegiada, é mecanismo de 

                                            
586 BRÍGIDO, Carolina. Para Marco Aurélio, Fux agiu como 'censor' de Toffoli ao suspender juiz de garantias. 

Rio de Janeiro: O Globo, 23 de janeiro de 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/para-marco-

aurelio-fux-agiu-como-censor-de-toffoli-ao-suspender-juiz-de-garantias-24206659. Acesso em: 02 de fev. 2020. 

587 MOURA, Rafael Moraes. Maia diz que decisão de Fux sobre juiz de garantias é ‘desrespeitosa’ com 

Congresso. São Paulo: Estadão (O Estado de S. Paulo), caderno Política, 22 de janeiro de 2020. Disponível em: 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maia-diz-que-decisao-de-fux-e-desrespeitosa-com-congresso -e-

gera-inseguranca,70003169140. Acesso em: 02 de fev. 2020. 

https://oglobo.globo.com/brasil/para-marco-aurelio-fux-agiu-como-censor-de-toffoli-ao-suspender-juiz-de-garantias-24206659
https://oglobo.globo.com/brasil/para-marco-aurelio-fux-agiu-como-censor-de-toffoli-ao-suspender-juiz-de-garantias-24206659
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maia-diz-que-decisao-de-fux-e-desrespeitosa-com-congresso%20-e-gera-inseguranca,70003169140
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maia-diz-que-decisao-de-fux-e-desrespeitosa-com-congresso%20-e-gera-inseguranca,70003169140
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produção dos melhores argumentos, quando os participantes se propõe a argumentar orientados 

pelo entendimento. 

 

7.3. O CASO DO JULGAMENTO DOS HC’S 126.292 E 152.752 E DAS ADC’S 43, 44 E 54 

– REVIRAVOLTAS SOBRE O SIGNIFICADO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A 

POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS DECISÃO DE SEGUNDA 

INSTÂNCIA 

 

Um caso bem conhecido no Brasil, que ainda gera profundas divergências, é o 

julgamento do HC 126.292 pelo STF, realizado em 17 de fevereiro de 2016, que mudou a sua 

jurisprudência, por 7 votos a 4, para admitir a possibilidade de início da execução da pena 

condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau, sem que implicasse em ofensa 

ao princípio constitucional da presunção da inocência588. 

Votaram pela possibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado, os 

ministros: Teori Zavascki (relator), Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias 

Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. 

Pela manutenção da jurisprudência do STF, que exigia o trânsito em julgado para 

cumprimento de pena, e concessão do habeas corpus, votaram os ministros: Rosa Weber, Marco 

Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. 

Para não tornar a leitura cansativa, mas tendo em vista a importância de analisar os 

fundamentos apresentados por cada ministro em seus votos, se fará um brevíssimo resumo de 

suas decisões. 

O relator, ministro Teori Zavascki, apresentou como pontos controvertidos do caso: (i) 

o alcance do princípio da presunção de inocência e (ii) a busca de um equilíbrio entre a 

presunção de inocência e a efetividade da prestação jurisdicional penal, considerando que a 

Constituição Federal não atende apenas aos valores do acusado, mas também da sociedade. A 

partir destas premissas, diz que a presunção de não-culpabilidade tem o seu maior propósito na 

garantia de que o acusado não tem que produzir prova da sua inocência, cabendo sim ao 

acusador. Neste sentido, se os possíveis erros na análise do conjunto probatório se encerram na 

segunda instância de jurisdição, aí também termina a presunção de não-culpabilidade. Em caso 

de eventuais equívocos cometidos pelos tribunais locais, existem instrumentos processuais de 

                                            
588 Notícias do STF. Disponível na internet: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp? 

idConteudo=310153. Acesso em: 15 de maio de 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?%20idConteudo=310153
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?%20idConteudo=310153
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controle de injustiças, como o pedido de efeito suspensivo nos recursos excepcionais ou as 

medidas cautelares. 

O segundo a votar foi o ministro Edson Fachin, que disse não ter apego à literalidade do 

texto normativo contido no art. 5º, LVII, da CF/88 e que não existem super princípios na 

Constituição, nem mesmo o da presunção de inocência. O ministro disse que analisou o 

arcabouço do sistema recursal e as competências dos tribunais de segundo instância e 

superiores, e concluiu que não existe para o réu terceira e quarta chances de modificar o 

pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável (referindo-se aos recursos cabíveis ao STJ e 

STF, respectivamente). Segundo o ministro Fachin, o acesso às instâncias superiores deve ser 

visto como a oportunidade que o STF e o STJ possuem para exercerem o papel de unificadores 

e pacificadores de interpretação sobre matéria constitucional e legal, respectivamente. Neste 

sentido, dar eficácia à sentença condenatória tão logo confirmada pelo tribunal de 2ª instância 

seria a interpretação constitucional mais consentânea a existência dos recursos excepcionais. 

Principalmente, porque o trânsito em julgado no sistema processual brasileiro pode ser 

postergado por anos a fio, sem que exista uma medida eficiente para repelir os recursos 

protelatórios. Termina dizendo que se a presunção de inocência não sede à soberania do juízo 

examinador das provas (juízo de 2ª instância), então seria o mesmo que interpretar que a 

Constituição teria trazido a presunção de falha dos órgãos judiciais originários. 

O voto proferido pelo ministro Barroso traz diversos fundamentos para manter a 

possibilidade da prisão após decisão condenatória em segunda instância. Primeiro, a 

Constituição não teria condicionado a prisão ao trânsito em julgado, mas sim a culpabilidade. 

Segundo, a presunção de inocência é princípio, e não regra, e pode ser ponderado com outros 

princípios constitucionais (sem explicar quais os princípios em colisão e como a ponderação 

colocaria o princípio da inocência em segundo plano). Terceiro, o esgotamento das instâncias 

ordinárias, mantendo a condenação do réu, constitui, em regra, exigência de ordem pública para 

a execução da pena, como forma de assegurar a credibilidade do Poder Judiciário e do sistema 

penal. Quarto, o cumprimento da pena após condenação em segunda instância tornaria o sistema 

penal mais funcional e equilibrado, evitando que fique a mercê de infindável interposição de 

recursos protelatórios. Quinto, torna o sistema punitivo brasileiro mais igual e republicano, na 

medida em que os ricos serão postos na cadeia da mesma forma que os pobres. Sexto, desfaz a 

pecha de impunidade do sistema criminal, na medida em que menos criminosos (principalmente 

envolvidos nos chamados “crimes do colarinho branco”) serão beneficiados pelo instituto da 

prescrição. 
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A ministra Rosa Weber, iniciou se voto escusando-se pelo fato de não ter conseguido 

dedicar atenção para estudar o caso e o direito aplicável. Isso disse, porque se posicionou em 

prestigiar a jurisprudência do STF firmada até aquele momento. Aproveitou para dizer que a 

segurança jurídica é algo caro à sociedade e, embora entendimentos sejam passíveis de 

mudança, não poderia ocorrer em quaisquer circunstâncias, como a alteração dos integrantes da 

corte. Lembrou que havia só seis anos que o STF julgara o HC 84.078, por meio do qual mudou 

seu posicionamento e definiu que a presunção de inocência impediria a prisão do réu antes do 

trânsito em julgado da decisão condenatória.  

No voto do ministro Luiz Fux houve concordância com os votos dos ministros Zavascki, 

Fachin e Barroso, porém acrescentou um novo fundamento: a opinião pública. De acordo com 

o ministro Fux, quando uma interpretação não encontra ressonância no meio social seria o 

momento da Corte revê o significado da Constituição de maneira que corresponda ao que 

chamou de “sentimento constitucional”. 

Para a ministra Carmen Lúcia, a leitura a se fazer do princípio da inocência é que 

ninguém poderá ser culpado antes do trânsito em julgado, e não condenado (assemelhando-se 

a um dos fundamentos do ministro Barroso). Em suas palavras, estar condenado em segunda 

instância não significaria a perda da presunção de inocência. Por isso, o réu pode cumprir pena 

após a condenação em segunda instância, entretanto os efeitos desta condenação não poderiam 

transbordar para além dos limites do Direito Penal, como punições administrativas e civis, 

circunstâncias que exigiria a culpabilidade a ser confirmada com a decisão condenatória 

transitada em julgado. 

O ministro Gilmar Mendes, assim como fez o ministro Barroso, levou para o 

fundamento do seu voto a morosidade processual causada pelas imbricações do sistema recursal 

brasileiro, que associado ao elevado volume de processos no tribunal, favorece a prescrição de 

muitas pretensões punitivas. Em seguida, constrói um raciocínio jurídico, com respaldo em 

tratados internacionais e no direito estrangeiro, para definir um ponto controvertido: se a 

Convenção Americana dos Direitos Humanos e em diversos países a presunção da não-

culpabilidade se encerra com a prova da culpa de acordo com o direito, em que momento isso 

ocorreria? Voltando-se a análise da Constituição brasileira, após referências ao ordenamento 

jurídico estrangeiro, entendeu que o momento da configuração da culpa pode ocorrer antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória. Arguiu o ministro que eventuais falhas do 

tribunal de segunda instância podem ser corrigidas pelas cautelares, pedido de efeito suspensivo 

nos recursos excepcionais e pelo habeas corpus. Por fim, sustentou que se a compreensão de 
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prisão preventiva, justificada pela manutenção da ordem pública, fosse semelhante àquela 

adotada pela cultura jurídica alemã, provavelmente o resultado do julgamento seria diferente. 

O ministro Marco Aurélio votou pela impossibilidade da prisão após decisão da segunda 

instância, valendo-se de dois fundamentos. Primeiro pela literalidade do texto descrito no art. 

5º, LVII, da CF/88, assumindo com aplicável a máxima hermenêutica que diz “onde o texto é 

claro e preciso, cessa a interpretação”. O segundo fundamento é de ordem pragmática. 

Considera que no direito privado, a execução provisória não pode ser realizada sem que o 

executado esteja protegido por eventuais erros sobre o seu patrimônio. Contudo, o inocente 

preso não poderá ter a sua liberdade restabelecida. 

O ministro Celso de Mello, após comentar um pouco da construção histórica do 

princípio da inocência, diz ser a presunção de inocência uma conquista da história da 

democracia brasileira. Entende que o texto do art. 5º, LVII, da CF/88, deixa claro que a prisão 

de um réu só é lícita, afora as exceções legais, no momento em que o réu se torna culpado, e 

isso se dá com o título penal condenatório definitivamente constituído. Firmado neste 

entendimento, o ministro argumentou que não se pode conceber o esvaziamento da presunção 

de inocência à medida que se sucedem os graus de jurisdição. Como outro fundamento do seu 

voto, citou decisões anteriores proferidas no STF, nas quais foi dada a mesma interpretação ao 

princípio da inocência. Fundamentou seu voto também nos artigos 105 e 147 da Lei de 

Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em cujos textos há previsão de que a prisão do réu somente 

ocorrerá com o trânsito em julgado da sentença. O ministro, portanto, acompanhou a 

divergência. 

 O voto do ministro Ricardo Lewandowski seguiu, também, a divergência aberta pela 

ministra Rosa Weber, sob o fundamento da taxatividade da norma contida no art. 5º, LVII, da 

CF/88, ou seja, de que pela clareza do dispositivo constitucional não caberia interpretação outra, 

se não a que o réu só é culpado e, portanto, só pode ser preso, após sentença condenatória 

transitado em julgado. Refutou a mudança de interpretação fundada na impunidade, no 

abarrotamento de processos na corte ou na inefetividade da Justiça, por entender que a 

presunção de não-culpabilidade não pode ser mitigada por estas questões. Para o ministro 

Lewandowski os recursos interpostos contra a decisão de segunda instância (recurso 

extraordinário e recurso especial), e mesmo o agravo da decisão que os denegarem, posterga a 

eficácia imediata da decisão condenatória, o que implica dizer que a presunção de culpa também 

é postergada. Incluiu no fundamento do voto a incoerência de se conceber a prisão em segunda 

instância, depois de ter-se reconhecido no julgamento da ADPF 347 e no RE 592.581 que o 

sistema prisional brasileiro se encontra em um estado de coisas inconstitucional. Trouxe para o 
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seu voto o fundamento apresentado pelo ministro Marco Aurélio, o Direito Processual Civil, 

art. 520, protege o patrimônio do executado na execução provisória. Todavia, não existe igual 

proteção no sistema penal. No fim apesentou dados estatísticos que demonstram a posição do 

Brasil como quarto país com maior população carcerária do mundo. A prisão antecipada o 

colocaria numa posição superior neste ranking, pelo potencial aumento de presos que 

acarretaria. 

O ministro Dias Toffoli votou favoravelmente à prisão após decisão em segunda 

instância, mas não teve os fundamentos do seu voto registrado. 

No dia 05 de abril de 2018, ou seja, apenas dois anos depois, foi julgado o HC 152.752, 

impetrado contra decisão monocrática do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de 

Justiça, que negou a liminar em habeas corpus, por meio do qual se buscava impedir a execução 

da pena do ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, diante da decisão 

condenatória proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) pelos crimes de 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 

O assunto da possibilidade de cumprimento da pena, antes do trânsito em julgado da 

decisão, voltou ao Pleno do STF. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal manteve o 

posicionamento adotado no HC 126.292. Apesar disso, houve mudanças na votação entre os 

ministros589. Mudaram de posicionamento os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa 

Weber. 

A ministra Rosa Weber, desta vez, votou no sentido de manter a prisão do ex-presidente 

Lula, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença. O fundamento primeiro foi no sentido 

de que questões constitucionais de relevante impacto social, como a possibilidade de prisão 

após decisão do tribunal de segunda instância, não podem ser julgadas em habeas corpus – via 

imprópria para a revisão de constitucionalidade de lei, com efeitos erga omnes – se já estavam 

em tramites ações de controle de constitucionalidade tratando do tema (ADCs 43 e 44), 

aguardando pauta para julgamento. A ministra entendeu que, neste caso, a matéria não teria 

retornado para a livre deliberação do plenário, e, por isso, a fim de evitar insegurança jurídica 

e o desprestígio ao colegiado, decidiu pela rejeição da ação mandamental. 

O ministro Gilmar Mendes tornou a mudar seu posicionamento, trazendo um 

entendimento intermediário. Nem após a decisão do tribunal de segunda instância, nem antes 

da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, que traria maior segurança jurídica ao réu e à 

                                            
589 Notícias do STF. Disponível na internet: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?id 

Conteudo=374437. Acesso em: 15 de maio de 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?id%20Conteudo=374437
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?id%20Conteudo=374437
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sociedade. Daí ter votado por acolhimento do HC 152.752. Somente em três casos o ministro 

considerou possível a prisão antecipada: (i) nos casos condicionados ao que chamou de “trânsito 

em julgado progressivo”, quando o réu não recorre de certas penas aplicadas, formando coisa 

julgada parcial; (ii) na hipótese de rejeição habeas corpus impetrado paralelamente e com os 

fundamentos iguais ou mais amplos que os exarados nos recursos excepcionais; (iii) nos casos 

de crimes graves e de início em regime fechado, para garantia da ordem pública ou da aplicação 

da lei penal. Incluiu ainda na sua fundamentação que este novo entendimento evitaria prisões 

injustas e o aumento da comunidade carcerária em tempos de precarização do sistema 

penitencial. 

O ministro Dias Toffoli foi outro quem mudou seu posicionamento, alinhando-se ao 

entendimento do ministro Gilmar Mendes, porém sem fazer exceções, decidiu por considerar 

cabível a prisão antes do trânsito em julgado apenas após apreciação do recurso especial ou 

agravo em recurso especial pelo STJ. Assim decidiu por considerar adequada a interpretação 

do trânsito em julgado, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, como exigência de certeza da 

formação da culpa, que se daria apenas com a apreciação do caso pelo STJ, órgão judicial que 

garantiria a maior certeza da legalidade da tipificação de crimes, dosimetria da pena e fixação 

do regime prisional. 

Os demais ministros mantiveram os votos registrados no HC 126.292, valendo-se, 

basicamente, dos mesmos fundamentos. 

O que se pode constatar é que os fundamentos das decisões foram os mais diversos 

possíveis. Para quem negava o HC 152.752, sustentou: o respeito à decisão “colegiada” 

proferida no HC 126.292; a importância de ouvir a opinião pública, embora se defendesse a 

independência dos juízes; impunidade; combate à corrupção; a existência de países que 

autorizam a pena após decisões de primeira ou segunda instância. Para quem concedia o 

mandamus, também divergia em suas razões: o alto risco de se prender inocente, que poderia 

ser solucionado com a possibilidade da execução da pena após a apreciação do caso pelo 

Superior Tribunal de Justiça; a impossibilidade de flexibilizar as garantias constitucionais em 

prol do combate a corrupção; clareza do texto normativo constitucional. 

Evidentemente, todo este individualismo na construção da decisão judicial pelo 

Supremo gerou inconformismo e aplicações equivocadas da decisão para todos os lados.  

Cita-se, por exemplo, o caso da juíza substituta da 9ª Vara do Trabalho do Tribunal 

Trabalhista de Vitória, Espírito Santo, que aplicou, por analogia, o entendimento firmado no 

HC 126.292 para conferir definitividade à execução de verba trabalhista, após a confirmação 

da sentença em segunda instância. Pensou a magistrada que se a execução antecipada vale para 
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privar a liberdade, mais ainda para fins patrimoniais590. Preocupante, por isso, conceder efeitos 

vinculantes às decisões do STF, mesmo havendo graves falhas na estabilidade, integridade e 

coerência dos seus julgados, ocasionadas, principalmente, pela ausência de colegialidade. 

A instabilidade entre os ministros do STF ainda era grande com relação à aceitação da 

decisão em 6 a 5 pela manutenção da prisão após decisão de segunda instância. Tanto que, no 

dia 20 de dezembro de 2018, à véspera do STF entrar em recesso, o ministro Marco Aurélio 

decidiu, monocraticamente, suspender a execução da pena por condenação após a segunda 

instância e determinou a soltura de todos os presos que estivessem nestas condições. Para fazer 

sobrepor sua decisão àquela que o colegiado, por 6 votos a 5, havia proferido no sentido da 

possibilidade da execução da pena após a condenação em segunda instância, invoca a demora 

da Presidência em pautar o processo, a divisão do tribunal acerca da matéria, e o fato de, se 

pautado fosse as ADC’s 43 e 44, a minsitra Rosa Weber não teria decidido pela manutenção da 

prisão em segunda instância, haja vista que seu argumento foi o de prestigiar o colegiado no 

âmbito do julgamento do habeas corpus (ação de natureza concreta). Caso as ADC’s, que são 

ações abstratas, tivessem sido pautadas o resultado teria sido diferente591. 

Assim o fez, porque era o relator de três ações de controle de constitucionalidade 

(ADC’s 43, 44 e 54). As duas primeiras propostas no mês de maio de 2016, por meio das quais 

o Partido Ecológico Nacional e o Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil pediram 

a declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e a soltura de todos 

os que cumpriam prisão por condenação em segunda instância. No mês de outubro de 2016, as 

medidas cautelares requeridas naquelas ações foram indeferidas, por maioria (placar de 7 votos 

a 4), e o mérito ficou para ser julgado em outra sessão a ser designada pelo Presidente do STF. 

O ministro Marco Aurélio havia pedido pauta para julgamento das ADC’s 43, 44 e 54 em 

dezembro de 2017, e chegou a questionar a então Presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, 

                                            
590 RACANICCI, Jamile. Juíza aplica posição do STF sobre prisão em 2ª instância em execução trabalhista. 

Revista eletrônica Jota, publicada em 17/04/2018. Disponível em: 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/execucao-trabalh ista-

prisao-lula-17042018. Acesso em: 20 de maio 2019. 

591 “Em entrevista a VEJA, Marco Aurélio disse que tomou a decisão individualmente porque, como relator, havia 

liberado três ADCs para o plenário STF entre dezembro de 2017 e maio de 2018, sem que elas tenham sido 

incluídas na pauta de julgamentos durante este ano. ‘Chegou ao término do ano Judiciário, eu tive que atuar. 

Continuo com a capa sobre os ombros’, afirmou”. (CAMPOS, João Pedroso de. Toffoli revoga decisão de Marco 

Aurélio sobre prisões após 2ª instância. São Paulo: VEJA, caderno Política, 19 de dezembro de 2018. Disponível 

em: https://veja.abril.com.br/politica/toffoli-revoga-decisao-de-marco-aurelio-sobre-prisoes-apos-2a-instancia/. 

Acesso em 31 de jan. 2020). O histórico dos acontecimentos podem ser extraídos do sítio eletrônico do STF. 

Disponível na internet: http:/ /portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4986065. Acesso em 16 de maio 

de 2019. 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/execucao-trabalh%20ista-prisao-lula-17042018
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/execucao-trabalh%20ista-prisao-lula-17042018
https://veja.abril.com.br/politica/continuo-com-a-capa-sobre-os-ombros-diz-marco-aurelio/
https://veja.abril.com.br/politica/toffoli-revoga-decisao-de-marco-aurelio-sobre-prisoes-apos-2a-instancia/
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4986065
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na sessão do HC 152.752, de não ter levado o processo para o Plenário, de modo pacificar a 

questão. 

No dia 13 de setembro de 2018 o ministro Dias Toffoli havia tomado posse como novo 

presidente do STF. Na noite do dia em que o ministro Marco Aurélio decidiu, nas ADC’s 43, 

44 e 54, soltar todos que cumpriam pena por execução após decisão em segunda instância, o 

ministro Dias Toffoli acolheu petição da Procuradoria Geral da República para suspender a 

decisão do ministro Marco Aurélio. E isso fez sem amparo legal, pois não há norma que permita 

ao Presidente do STF suspender decisão de qualquer dos seus membros592. 

O conflito de entendimento e autoridade entre os ministros foi mais um caso que 

fragilizou, sobremaneira, o Supremo Tribunal Federal, justamente por não haver diálogo entre 

seus membros. Não há um colegiado. 

O ministro Dias Toffoli, pautou o julgamento das ADC’s 43, 44 e 54 para o dia 10 de 

abril de 2019, mas foi retirada de pauta poucos dias antes, atendendo pedido da Ordem dos 

Advogados do Brasil. O ato gerou novas críticas internas, como a do ministro Marco Aurélio, 

que ironizou: “Eu estou habilitado a relatar e votar desde o dia 4 de dezembro de 2017. (...). É 

um caso realmente novo, que não estava colocado, né? Talvez por isso deva-se esperar”593. 

Efetivamente, o julgamento teve início no dia 17 de outubro de 2019 e necessitou de 

mais três sessões para que todos os ministros apresentassem seus votos. No final, houve nova 

mudança de entendimento do STF em menos de três anos. As ADC’s 43, 44 e 54 foram julgadas 

procedentes, por 6 votos a 5, para declarar a constitucionalidade do art. 283 do Código de 

Processo Penal (CPP), conferindo a interpretação de que a presunção de inocência dura até que 

se esgotem todas as vias recursais. Os ministros que julgaram procedente as ações foram: Marco 

Aurélio (relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias 

Toffoli. Ficaram vencidos os ministros: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto 

Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia. 

Houve ministros que mudaram de entendimento em relação ao HC 152.752, julgado em 

dezembro de 2017, são eles: Gilmar Mendes, Rosa Weber e Dias Toffoli.  

                                            
592 POMPEU, Ana. Toffoli suspende revogação de prisão de quem está em execução antecipada. Revista Consultor 

Jurídico. São Paulo. Artigo Publicado no jornal O Estado de S. Paulo em 17 de fevereiro de 2019. Disponível na 

iternet: https://www.conjur.com.br/2018-dez-19/toffoli-suspende-revogacao-presos-execucao-antecipada-

pena#author Acesso em: 18 de maio de 2019. 

593 FREITAS, Hyndara. Marco Aurélio ironiza adiamento de julgamento sobre prisão em 2ª instância. JOTA, 

Brasília, 04 de abril de 2019. Disponível em: https://www.jota.info/stf/do-supremo/marco-aurelio-prisao-2-

instancia-04042019. Acesso em: 02 de fev. 2020. 

https://www.conjur.com.br/2018-dez-19/toffoli-suspende-revogacao-presos-execucao-antecipada-pena#author
https://www.conjur.com.br/2018-dez-19/toffoli-suspende-revogacao-presos-execucao-antecipada-pena#author
https://www.jota.info/stf/do-supremo/marco-aurelio-prisao-2-instancia-04042019
https://www.jota.info/stf/do-supremo/marco-aurelio-prisao-2-instancia-04042019


189 

 

O ministro Gilmar Mendes entendeu, desta vez, pela inaplicabilidade da prisão em 

segunda instância, afora os casos de prisão cautelar. Não mais sustentou a ideia de 

progressividade do trânsito em julgado e que a execução da pena poderia ocorrer após decisão 

do Superior Tribunal de Justiça.  O novo posicionamento teve como justificativa o fato de 

alguns tribunais inferiores estarem aplicando o entendimento do STF equivocadamente, como 

se a prisão em segunda instância, ao invés de uma possibilidade em cada caso, tivesse se tornado 

obrigatória. 

A ministra Rosa Weber alterou seu posicionamento e decidiu pela impossibilidade da 

execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença. Explicou que no HC 152.752 estava 

diante de um caso concreto e, por isso, mesmo contrária ao seu entendimento, optou ser fiel à 

nova orientação adotada pelo STF no HC 126.292. Contudo, no procedimento do controle 

abstrato de constitucionalidade, estaria livre para se posicionar contrariamente à maioria 

firmada nos habeas corpus julgados anteriormente. Neste sentido, entendeu que a vontade do 

intérprete não é absoluta, mas deve se render ao texto normativo como realidade absoluta. 

Sendo assim, decidiu pela impossibilidade da execução da pena antes do último recurso ser 

julgado. 

O ministro Dias Toffoli, assim como fez o ministro Gilmar Mendes, abriu mão do 

argumento de que a culpa estaria configurada após decisão do STJ, quando então seria possível 

a execução da pena. Desta vez posicionou-se pela total impossibilidade de prisão antes do 

trânsito em julgado da sentença. Ao fim, incluiu no fundamento de seu voto a possibilidade do 

Congresso Nacional alterar o dispositivo do art. 283 do CPP, para permitir a execução da pena, 

antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Os demais ministros mantiveram os fundamentos de suas decisões anteriores, que são 

as mais diversas. 

Quem decidiu pela inconstitucionalidade do art. 283 do CPP, arguiu: que os tribunais 

de segunda instância não são tribunais de passagem, antes, são a última instância da análise das 

provas e dos fatos, devendo-se considerar a culpabilidade nesta instância; que a presunção em 

segunda instância levaria os ricos criminosos também para a cadeia; que a estatística do 

Conselho Nacional de Justiça mostrou não ser verdade a alegação de aumento desmedido da 

população carcerária; que os recursos ao STF e ao STJ não têm o efeito de suspender a prisão 

e, por isso, não há prejuízo para o réu quando se admite a prisão após segunda instância; que a 

interpretação da constituição deve considerar o clamor público e os efeitos que ela produz. 

Quem decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do CPP, asseverou: que onde a norma 

é clara o Poder Judiciário deve exercer a autocontenção; que a legitimidade da decisão da corte 
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não está atrelada à vontade pública ou ao descontentamento do povo com a corrupção na 

política, mas na aplicação correta do direito; que o prestígio à presunção da inocência não 

impede prisões cautelares, quando devam ser aplicadas. 

Este novo posicionamento do STF não foi bem aceito pelo Congresso Nacional, que se 

movimentou para tentar modificar o ordenamento jurídico e implementar a prisão antes do 

trânsito em julgado da sentença594. O Poder Executivo, representado pelo ministro da Justiça, 

Sergio Moro, também se articulou com o parlamento para ajudar com alternativas de mudança 

da legislação595. Nenhum dos projetos pensados foram votados até o presente momento. 

Entretanto, a revolta pública e a reação do legislativo transparecem a má receptividade das 

decisões proferidas pelo STF em casos sensíveis, como o citado. 

A narrativa acima acerca das reviravoltas no STF sobre o significado do princípio da 

inocência, o reduzido diálogo entre os ministros da corte, o uso do poder de forma estratégica 

pelos ministros, para fazer valer as suas vontades, comprometem severamente a legitimidade 

de suas decisões. 

Sob a análise da teoria do agir comunicativo, embora a condição ideal de fala seja uma 

pressuposição praticável na interação entre os ministros do STF, prevalece o agir estratégico. 

Não existe racionalidade comunicativa, porque não existe interesse dos ministros de 

participarem de um processo discursivo-argumentativo orientado pelo entendimento. As 

pretensões de validade presentes nos enunciados argumentativos de cada voto proferido não 

são passíveis de contestação. Cada ministro tem a sua verdade e não recua. Os fundamentos em 

comum apresentados pelos ministros, em geral, não são construídos de modo deliberativo, mas 

uma coincidência. Até porque, como visto neste julgamento, os votos são previamente feitos e 

apresentados na sessão de julgamento. 

Se o que o Supremo Tribunal Federal decide opera como a verdade no mundo jurídico, 

não é possível que haja tantas verdades quantas são os seus ministros. A aceitação racional do 

melhor argumento, produzido discursivamente, num ambiente em que os participantes da fala 

se dispõe a chegar a um consenso, pode proporcionar maior legitimidade democrática à decisão 

                                            
594 ARBEX, Thais; RESENDE, Thiago; BRANT, Danielle. Congresso reage a decisão do STF, e Maia diz que 

não se deve enfrentar a corte. São Paulo: Folha de São Paulo, Poder, 7 de novembro 2019. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/maia-diz-que-congresso-nao-deve-enfrentar-stf-sobre-prisao-

apos-2a-instancia.shtml. Acesso em: 02 de fev. 2020. 

595 CARVALHO, Daniel; BRANT, Daniellle. Senado costura com Moro mudança em lei para retomar prisão em 

2ª instância. São Paulo: Folha de São Paulo, Poder, 19 de novembro de 2019. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/para-evitar-embate-com-judiciario-alcolumbre-costura-nov o-

texto-sobre-2a-instancia.shtml. Acesso em 02 de fev. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/maia-diz-que-congresso-nao-deve-enfrentar-stf-sobre-prisao-apos-2a-instancia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/maia-diz-que-congresso-nao-deve-enfrentar-stf-sobre-prisao-apos-2a-instancia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/para-evitar-embate-com-judiciario-alcolumbre-costura-nov%20o-texto-sobre-2a-instancia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/para-evitar-embate-com-judiciario-alcolumbre-costura-nov%20o-texto-sobre-2a-instancia.shtml
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e, com isso, maior aceitabilidade social da decisão. Isso é possível no STF, porque, repita-se, 

os seus membros se encontram em condições de fala próximas ao ideal. 

A ministra Rosa Weber, no voto proferido no HC 152.752, chamou a Corte à 

responsabilidade de se posicionar como um colegiado, expressando um conceito próximo do 

que Habermas pensa sobre agir comunicativo e dentro do pensamento desenvolvido por 

Kornhauser e Sager sobre o significado de um órgão coletivo colegiado. Eis o trecho mais 

representativo do seu voto a respeito deste tema: 

 

Por funcionar como um colegiado, em um tribunal, a justificação da 

decisão judicial não se detém no raciocínio jurídico de um único juiz, 

avançando à fase da deliberação, na qual as manifestações individuais 

são postas em confronto e têm sua consistência e validade testadas, 

para, na etapa seguinte, proclamar-se resultado que expresse a opinião 

unânime ou majoritária do tribunal, enquanto voz e voto de um ente 

coletivo596.  

 

O pensamento da ministra Rosa Weber corrobora com a tese proposta na presente 

dissertação, qual seja, as decisões de uma corte são legítimas, do ponto de vista democrático, 

não somente porque foi proferida por um órgão judicial, composto por uma pluralidade de 

juízes, ao qual a Constituição outorgou poder para julgar certos casos, mas também porque as 

decisões por ela proferidas são fruto de um trabalho colegiado dos seus membros. A 

colegialidade é o modus operandi da democracia dentro dos tribunais. Não há democracia sem 

deliberação. Não há deliberação sem diálogo. Não há diálogo sem uma postura, aí sim, 

individual de falar e, acima de tudo, de ouvir e se permitir ser persuadido pelo melhor 

argumento. 

Se o que a ministra disse é um sentimento real seu, que contagie todos os demais 

membros da Suprema Corte. 

 

  

                                            
596 O voto pode ser obtido no sítio eletrônico do STF. Disponível na internet: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374729. Acesso em 03 de fev. 2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374729
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CONCLUSÃO 

 

A problemática apresentada neste ensaio gira em torno do significado de “colegiado”. 

As hipóteses apresentadas complementam uma a outra.  

Primeiro, colegiado não significa, simplesmente, o ajuntamento de pessoas para realizar 

uma tarefa em comum, mas um ambiente de diálogo voltado ao entendimento com a finalidade 

de encontrar respostas consensuais. 

Segundo, funcionando o colegiado como procedimento deliberativo e de aceitação 

racional do melhor argumento, formulado por indivíduos em condições de fala próximas ao 

ideal, que se deixam orientar pelo entendimento com objetivo de formar decisões consensuais, 

o resultado decisório final gozará de maior respeitabilidade por todos os afetados – implica 

dizer que o colegiado cumpre um papel democrático de tomada de decisão. 

Terceiro, uma vez validada as hipóteses anteriores, pode-se dizer que não existe 

colegiado no Supremo Tribunal Federal.  

Por fim, se o colegiado proporciona decisões, ainda que não absolutamente verdadeiras, 

mas racionalmente aceitáveis, atraindo para o procedimento decisório o ideal democrático, 

então chega-se à conclusão que existe um déficit de democracia no agir do Supremo Tribunal 

Federal. 

Sobre a ideia de democracia a permear a atividade decisória dos grupos de juízes que 

compõem os Tribunais, identificou-se nas teorias de Habermas, de Conrado Hübner, de 

Dworkin e de Lenio Streck, um núcleo conceitual comum: a intersubjetividade guiada pelo 

entendimento.   

O sentido da democracia, dentro de um julgamento colegiado proposto para os tribunais, 

é a de um trabalho cooperativo entre proponentes e oponentes, que se tratam com igual 

consideração e respeito, realizado mediante um processo de entendimento discursivo, por meio 

do qual os argumentos são checados mediante razões, a fim de que subsista as que se revelem 

melhor fundamentadas e mais convincentes. Ainda dentro deste sentido de democracia a ocupar 

o espírito do julgamento colegiado, entende-se como racional, na linha do agir comunicativo, a 

pessoa que apresenta capacidade de aprender a partir de fracassos, de refutação de hipóteses e 

do insucesso de algumas intervenções. Nesta linha de raciocínio, entende-se não haver 

colegialidade nas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em que, meramente, obtêm-

se uma maioria de votos. 

Para chegar a estas conclusões, investigou-se, inicialmente, o que foi e o que não foi 

absorvido pelos tribunais brasileiros, das influências que sofreram do modelo de julgamento da 
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Suprema Corte norte-americana e do sistema processual italiano de julgamento de recursos. 

Verificou-se que o tribunal brasileiro deixou de reproduzir algo que ocorre tanto na Supreme 

Court, quanto na Corte de Cassação: a deliberação entre os juízes e entre juízes e advogados 

antes de chegar a uma decisão final. 

No segundo capítulo, discutiu-se o modelo de democracia pensado nas teorias de 

Dworkin, Streck, Habermas e Mendes. Notou-se que nenhuma destas teorias apoiam a prática 

adotado por juízes de tribunais que elaboram suas decisões a partir do seu próprio conhecimento 

e experiência, sem dialogar com os seus pares. Mais do que isso, em Dworkin, Streck, 

Habermas e Mendes, não existe decisão legítima sem que todos sejam tratados com igual 

consideração e respeito. Mais especificamente em Habermas e Mendes, não existe decisão 

legítima sem que haja um compromisso com a busca consensual da melhor decisão, o que 

naturalmente exige dos participantes da fala a mútua consideração e respeito.  

Não se ignora que em Dworkin e Streck existe a crítica sobre a possiblidade do 

colegiado chegar ao consenso sobre uma decisão que pode conter equívocos. Entretanto 

equívocos também ocorrem nas decisões tomadas pelo juiz singular. Não se tem conhecimento 

de pesquisa que fosse capaz de demonstrar se os maiores índices de acertos das decisões 

judiciais tenham promanados de um órgão plural de juízes ou de um órgão singular. É bem 

provável que a tarefa mais árdua seria explicar o que é uma decisão acertada, tema este objeto 

de larga produção acadêmica no campo da teoria da decisão judicial. Especialmente no Brasil, 

vive-se em uma sociedade pluralista de concepções morais bem distintas. Acredita-se que a 

importância da decisão colegiada se sobrepõe à decisão monocrática, exatamente, neste ponto: 

a capacidade de produzir uma decisão que seja aceitável por uma comunidade composta por 

milhões de pessoas com distintas concepções do certo e errado. A pluralidade de juízes tende a 

respeitar melhor a pluralidade de pessoas que compõe esta sociedade, e o diálogo norteado pelo 

entendimento proporciona maior respeitabilidade da decisão do ponto de vista da democracia. 

Para Habermas e Mendes a decisão mais correta é um alvo importante a ser perseguido, 

contudo entendem que questões morais sensíveis são bastante controvertidas, por isso adotam 

modelo deliberativo para tomada de decisão, por seu caráter democrático e pela aptidão que o 

consenso carrega de produzir aceitabilidade. Conrado Hübner, porém, se distancia do 

procedimentalismo discursivo de Habermas, por entender que há a necessidade da intervenção 

da corte para proteger direitos fundamentais eventualmente violados por erro deliberativo. De 

toda forma, para que a corte funcione democraticamente bem, acredita-se que deve agir como 

um colegiado e não como “onze supremos”. 
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O terceiro capítulo trouxe ao presente estudo a ideia prática de colegiado. Buscou-se do 

trabalho realizado pelos juristas americanos Kornhauser e Sager o seu significado. O propósito 

foi demonstrar que um coletivo colegiado não se confunde com outros tipos de coletivos de 

pessoas, como aquele que se reúne para distribuir tarefas (distributivo), ou aquele que integra 

pessoas com diferentes habilidades para desempenharem um papel que, sozinhas, não 

conseguiriam (equipe), ou ainda aquele que a maior contribuição está no resultado de suas ações 

individuais, não lhes sendo permitido interagir (redundante). Kornhauser e Sager identificou 

em suas pesquisas individualismos dos juízes da Corte-Suprema norte-americana no 

procedimento de votação adotado em cada ponto controvertido identificado consensualmente. 

Disseram que, em casos paradoxais a falta de diálogo para definir o procedimento de votação 

(se “ponto a ponto” ou “caso a caso”) poderia resultar em uma decisão injusta. Se no mesmo 

caso os juízes escolhem individualmente o procedimento que melhor lhes aprouverem, pode 

ocorrer de o somatório das decisões “ponto a ponto” favorecer a uma parte e o somatório das 

decisões “caso a caso” beneficiar a outra (o que tornaria o caso paradoxal). O artigo produzido 

por estes juristas demonstrou o nível de preocupação com a formação consensual das decisões 

pela Supreme Court, de modo a assegurar maior integridade e coerência possível. 

A teoria do agir comunicativo foi apresentado no quarto capítulo e teve como objetivo 

propor um modelo procedimental discursivo-argumentativo a orientar um julgamento colegiado 

entre os ministros do STF. A teoria de Habermas, além de filosófica, tem importante papel 

sociológico. A razão comunicativa pressupõe que uma sociedade não subsiste sem diálogo e 

participação. Partindo deste princípio, quando sujeitos que pensam, falam e agem passam a 

interagir racionalmente pela via comunicativa, libertam-se das formas de conceber o mundo 

impostas por instituições de poder e por tradições normativa e religiosa. Neste sentido, a ação 

comunicativa é o caminho pelo qual atores de uma comunidade de comunicação conseguirão 

estabelecer consensos e fazer com que o sistema, movido pelo poder e pelo dinheiro, passe a 

trabalhar para o mundo da vida, e não o contrário, o que ocorre quando os atores da comunidade 

se relacionam pelo agir meramente estratégico. O procedimento que rege o agir comunicativo 

exige de todos os falantes o compromisso com entendimento mútuo sobre as pretensões de 

validade da fala (consenso sobre a verdade dos fatos, a correção das normas que regulamentam 

a relação intersubjetiva e a sinceridade das intenções); capacidade de falar e de aprender um 

com o outro; disposição de resgatar o consenso sobre situações nas quais surgem 

desentendimentos, por meio da força coatora do melhor argumento, e tão somente por ela (ou 

seja, a busca cooperativa pela verdade); a pressuposição de que, ao participarem do argumento, 
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as condições ideias de fala encontram-se satisfeitas, dentre elas, a principal é a exclusão de todo 

tipo de coação (que não seja a do melhor argumento). 

No capítulo cinco tratou-se dos efeitos negativos causados pela ausência do colegiado 

nas decisões proferidas pelo STF. Se a decisão da Suprema Corte, particularmente em casos 

complexos, tem como fundamentos a soma de todas as razões adotadas pelos votos vencedores, 

qual dos fundamentos vinculará os tribunais inferiores? Aqueles apresentados pelo relator? 

Mas, e se houver outras razões mais agudas para resolução do caso proferida por outro ministro? 

Sem colegiado conclui-se que a decisão perde em integridade e coerência, pois não há 

como distinguir o que é a opinião da corte e o que é a opinião dos ministros. Acaba que os arts. 

927, I a V, e, especialmente, no art. 932, incisos IV e V, do CPC, criados como mecanismo para 

esvaziar as prateleiras cheias de processos, já nasceram mortos. Contudo, podem recuperar vida 

se houver vontade da Corte Suprema de implementar um procedimento de votação colegiado, 

no sentido que se emprega nesta dissertação. Isso feito, o art. 926, do CPC, passará a fazer total 

sentido, porquanto as decisões tomadas por um colegiado gozarão de estabilidade, coerência e 

integridade.  

O capítulo seis apresenta alguns motivos que contribuem para a ausência do colegiado 

no Supremo Tribunal Federal, como a lógica do contraditório, a autorreferencialidade e o agir 

dramatúrgico. 

A lógica do contraditório não pode ser confundida com o princípio constitucional que 

assegura às partes do processo o direito de reagirem às acusações e provas, bem como o direito 

de influírem na construção da decisão, o que significa o direito de serem ouvidos pelo 

magistrado. Não é disso que trata a lógica do contraditório, mas uma inundação de argumentos 

que tangenciam o caso, e às vezes nem fazem sentido, utilizados por advogados e juízes que 

tornam confusos, no final, os fundamentos empregados para a solução do conflito. Esta lógica 

dificulta a formação do consenso na corte e, por sua vez, a construção colegiada da decisão. 

A autorreferencialidade é um elemento formador da decisão judicial que parte do 

pressuposto que a independência funcional disposta no art. 95, incisos I, II e III da CF/88, 

autoriza o magistrado a pensar de si mesmo mais do convém. Dito de outro modo, é como se 

as garantias previstas no art. 95 da Constituição Federal fossem uma proteção para o juiz 

conduzir o processo e decidir os conflitos da forma que achar mais correta e justa. Permite ao 

juiz, por exemplo, decidir primeiro e depois construir os fundamentos da decisão. Esta maneira 

de pensar o poder jurisdicional também dificulta a adoção do colegiado na corte.  

Por fim, o agir dramatúrgico é modelo de comunicação que Habermas fez questão de 

distinguir do agir comunicativo, pois quem age dramaturgicamente tem como único interesse 
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transmitir aos seus espectadores certa imagem, de modo a conquistar a atenção e convencê-los 

de que são exatamente aquela figura que representam ser. E nisso parece haver culpa da mídia 

televisiva e digital. A auto-representação é mais um obstáculo à implementação do colegiado 

no STF. 

No último capítulo se buscou comprovar a teoria desenvolvida em todo o trabalho. E 

crê-se ter obtido êxito. Foram escolhidos três casos de notória repercussão social e política. O 

primeiro caso estudado foi a decisão monocrática proferida pelo ministro Marco Aurélio na 

Medida Cautelar na ADPF 402/DF, que, liminarmente, determinou o afastamento do senador 

Renan Calheiros do cargo de Presidente do Senado Federal. A decisão não foi cumprida pelo 

Senado. O diálogo entre os poderes foi abalado. A credibilidade do Supremo Tribunal ficou 

fragilizada. No fim, a decisão liminar não foi acolhida pelo Plenário, ou seja, a conclusão 

individual presente na decisão liminar não tinha apoio do plenário e não poderia ser considerada 

como uma decisão representativa da Corte. 

O segundo caso apresentado foi o conflito de poder entre o Presidente do STF, ministro 

Dias Toffoli, e o Vice-Presidente, ministro Luiz Fux, sobre qual decisão prevaleceria na Medida 

Cautelar das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305. Cada ministro interferiu no ato legislativo de 

uma maneira. A falta de diálogo entre os ministros do STF ocasionou desgastes com o poder 

legislativo e entre os próprios ministros. O Presidente da Câmara dos Deputados e alguns 

ministros do próprio STF repudiaram a situação. 

O terceiro e último caso citado foi o do famigerado julgamento da prisão após 

condenação em segunda instância, tratadas nos HC’s 126.292 e 152.752 e nas ADC’s 43, 44 e 

54. O Supremo mudou seu entendimento sobre a matéria duas vezes em três anos. No HC 

126.292 passou-se a permitir a prisão em segunda instância. No HC 152.752 manteve-se a 

posição. E nas ADC’s 43, 44 e 54 voltou-se a entender que a prisão punitiva só cabe após o 

esgotamento de todos os recursos. 

No julgamento das ações, cada ministro apresentou seu voto com dezenas de páginas e 

inúmeras fundamentações. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Tofofli mudaram de 

entendimento três vezes. A ministra Rosa Weber mudou duas vezes. Ao longo da tramitação 

dos processos, ocorreram críticas severas do ministro Marco Aurélio à, então, Presidente 

ministra Carmen Lúcia por não pautar as ações diretas de controle de constitucionalidade. 

Tempos depois, um dia antes do recesso forense, o ministro Marco Aurélio decidiu contra a 

jurisprudência do STF e determinou a soltura de todos os presos que cumpriam pena após 

decisão de segunda instância. Em seguida, mesmo sem previsão legal, o ministro Dias Toffoli, 

que já havia ocupado o cargo de Presidente do STF, revogou a decisão. Ao fim, a prisão em 
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segunda instância foi proibida novamente, o que causou reação no parlamento e na população 

em geral. 

Estes casos exemplares do agir da Corte Suprema são suficientes para demonstrar que 

há sério problema de diálogo entre os ministros da própria instituição. Pouco se delibera durante 

as sessões de julgamentos. Prevalece a leitura de votos previamente preparados. As decisões de 

cada ministro já chegam prontas no plenário. Difícil haver quem ouça o outro com a intenção 

de se deixar ser convencido, mas sem o diálogo franco e voltado ao consenso não há o que ser 

ouvido. 

Os exemplos citados também mostram o uso indevido do poder para fazer prevalecer 

entendimentos pessoais dos ministros em cada caso. Não há racionalidade neste tipo de 

comunicação. Como os ministros do STF, entre si, não agem comunicativamente, o diálogo 

com os demais poderes também fica comprometido, como restou demonstrado acima. 

Nisso todos perdem. A relação entre os poderes fica comprometida, por ser difícil prever 

o que cada ministro do STF pode fazer. Perde o próprio STF, com o descrédito perante os 

demais poderes e à sociedade e com o enfraquecimento da legitimidade democrática de suas 

decisões. Perde a população, maior destinatária da prestação jurisdicional, com a insegurança 

jurídica resultante de um Tribunal a quem foi confiada a proteção da democracia no país, mas 

ele mesmo não constrói decisões pela via democrática – a via deliberativa. 

Vale aqui trazer a memória a previsão normativa do art. 102 da Constituição Federal, 

que diz caber ao Supremo Tribunal Federal, e não aos seus ministros individualmente, a guarda 

da Constituição e os julgamentos das matérias e pessoas nela elencadas. Para que o Supremo 

Tribunal possa ser visto enquanto instituição judiciária, os seus ministros devem se esmaecer. 

Para tanto, sugere-se um compromisso de construção colegiada de decisão, nos termos 

propostos neste estudo. 

Pensa-se que membros de uma instituição judicial, são como membros de um corpo, e 

como o nome diz, são partes que trabalham em justa cooperação para que o corpo tenha um 

bom desempenho. 
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