
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 política 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.  
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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.  
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