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RESUMO 

 

 

O modelo de separação de poderes brasileiro se baseia na premissa da supremacia 
judicial, em que o Poder Judiciário, por meio do STF, é detentor da última palavra 
acerca do sentido da Constituição. No entanto, parte da doutrina considera que tal 
modelo, em sua dimensão prescritiva, exclui legítimos intérpretes do sentido 
constitucional e cria o risco da imutabilidade de decisões ruins. Empiricamente, 
segundo esta mesma doutrina, não se sustenta. Na análise do caso da correção 
monetária de débitos trabalhistas observou-se grande desacordo entre os três 
Poderes, que propuseram soluções criativas para a controvérsia, especialmente em 
uma perspectiva temporal. Propõe-se uma releitura do caso concreto a partir da teoria 
dialógica de Conrado Hübner Mendes. 

Palavras-chave: Ativismo Judicial. Backlash. Correção monetária. Diálogos 
constitucionais. Última palavra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Brazilian separation of powers model is based on the premise of judicial supremacy, 

in which the Judiciary, through the STF, has the last word on the meaning of the 

Constitution. However, part of the doctrine considers that such model, in its prescriptive 

dimension, excludes legitimate interpreters of the constitutional meaning and creates 

the risk of the immutability of bad decisions. Empirically, according to this same 

doctrine, it does not hold. In the analysis of the monetary correction of labor debts great 

disagreement has been noted among the three Powers, which proposed creative 

solutions to the controversy, especially in a temporal perspective. Thus, a new reading 

of the case has been proposed through the lens of the dialogic theory of Conrado 

Hübner Mendes 

 

Keywords: Judicial activism. Backlash. Monetary correction. Constitutional dialogues. 

Last word. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Separação de Poderes aparenta ser simples quando se lê a Constituição 

Federal de 1988. O artigo 2º vai direto ao ponto: são Poderes da União, independentes 

e harmônicos entre si, Legislativo, Executivo e Judiciário. Esta dinâmica seria 

protegida por um Poder Judiciário “guardião da Constituição”1 que, embora não seja 

seu intérprete exclusivo2, teria a prerrogativa de encerrar discussões sobre o sentido 

da Constituição, dando a última palavra por meio do controle de constitucionalidade. 

Resta saber se tal pretensão de harmonia e independência do constituinte 

originário, com destaque para o Poder Judiciário como se fosse natural decorrência 

da supremacia da Constituição3, de fato ocorre. Também há dúvidas se o Poder 

Judiciário, na qualidade de detentor da última palavra, tem dado boas respostas sobre 

o sentido da Constituição, com razoável acordo quanto à sua aceitação. 

Atualmente, declarações públicas como “basta um soldado e um cabo para 

fechar o STF4”, proferida pelo deputado Eduardo Bolsonaro e ecoadas por parcela 

considerável da população5, sugerem que a pretensa harmonia entre os Poderes é 

um ideal que nem sempre esteve presente na ainda breve vida da nossa carta magna 

e indicam até mesmo a possibilidade de uma ruptura institucional. 

As mesmas pesquisas que denotam baixa popularidade do Poder Judiciário 

também demonstram que nenhum outro Poder goza de grande prestígio. Tais 

 
1 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 102, caput: Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe (...). 
2 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última 
palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, pps. 19-20. Cf. distinção 
entre Monopólio Judicial e Supremacia Judicial.  
3 Que foi especificamente abordada na análise de Marbury vs Madison, mais adiante.  
4 HOUS, Débora S. et al. Bastam um soldado e um cabo para fechar STF, disse filho de Bolsonaro 
em vídeo. Folha de São Paulo, 2018. Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/basta-um-soldado-e-um-cabo-para-fechar-stf-disse-filho-
de-bolsonaro-em-video.shtml último acesso em 02.10.2019. 
5 MARCELINO, D. et al. Pesquisa JOTA: 34% dos brasileiros aceitam fechar o Congresso e 32%, o 
STF. Portal JOTA, 2019. Disponível em https://www.jota.info/stf/pesquisa-jota-34-dos-brasileiros-
aceitam-fechar-o-congresso-e-32-o-stf-08072019/ último acesso em 05.10.2019. O intuito neste 
momento é meramente apontar uma insatisfação com o Estado, sem necessariamente apontar 
correlações com a última palavra. 
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números sugerem uma crise institucional em que cada Poder age de forma reativa e 

adversarial, tentando se afirmar sobre os demais, em vez de se pautarem por uma 

postura deliberativa, construindo dialeticamente melhores decisões.  

Neste turbulento contexto se insere a Justiça do Trabalho. Declarações fortes 

de Parlamentares e até mesmo do Chefe do Executivo Federal, ecoadas em 

segmentos da sociedade civil, têm sido cada vez mais comuns. No entanto o 

enfrentamento não se limitou ao discurso, tendo o Parlamento efetivado pesados 

cortes orçamentários e sugerido até mesmo a completa extinção do segmento6. 

Na visão de seus detratores a Justiça do Trabalho pratica um excessivo 

ativismo judicial, com exagerada proteção ao trabalhador e visão principiológica, que 

alarga consideravelmente o campo semântico dos textos normativos. Munidos de 

argumentos de índole econômica e, portanto, consequencialistas, sugerem que os 

magistrados desconhecem os efeitos práticos de suas decisões, onerando bastante o 

empregador, o que por sua vez impacta a geração de empregos7. 

No cotidiano de servidor desta Justiça especializada na função de secretário 

calculista, observei casos que ilustram tamanho desacordo entre os Poderes. Um em 

particular me chamou a atenção pelos posicionamentos conflitantes, o grande número 

de atores envolvidos, o prolongamento da discussão ao longo do tempo e o grande 

impacto econômico, que foi a atualização monetária em créditos trabalhistas.  

O STF, ao julgar a EC 62/2009, declarou a inconstitucionalidade do §12º do 

art. 100 da CF/88, que estabelecia o índice TR para a correção monetária de créditos 

inscritos em precatórios judiciais e, por arrastamento, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

cujo teor reproduzia o da norma constitucional invalidada, sob o fundamento de que 

 
6 Citando alguns exemplos: para o Presidente Jair Bolsonaro, “a Justiça do Trabalho tem que acabar”. 
Já o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que a Justiça do Trabalho “nem 
deveria existir”, opinião em grande parte ecoada por Rogério Marinho, Relator da Reforma Trabalhista 
e hoje Ministro do Desenvolvimento Regional. Ricardo Barros, relator da LOA de 2016 e atual líder do 
Governo na Câmara dos Deputados, aplicou pesado corte no orçamento da Justiça do Trabalho para 
fins de “reflexão”. MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Revista Consultor Jurídico, 21 de dezembro 
de 2016. https://www.conjur.com.br/2016-dez-21/retrospectiva-2016-apesar-dificuldades-justica-
trabalho-seguiu-missao disponível em https://www.conjur.com.br/dl/artigo-ives-gandra-filho1.pdf último 
acesso em 16.02.2020 
7 Alguns destes argumentos foram reunidos por MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva no artigo 
CONFRONTO ENTRE TST E STF – UMA ANÁLISE PSICOLÓGICA DO DIREITO. Revista Consultor 
Jurídico, 21 de outubro de 2020. disponível em https://www.conjur.com.br/dl/artigo-ives-gandra-
filho1.pdf último acesso em 16.02.2020. 
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tal índice não recompõe o poder real de compra do credor em face das perdas 

inflacionárias, violando seu direito de propriedade. Para suprir a lacuna, a Corte 

estabeleceu de forma inédita o IPCA-E.  

O TST entendeu que as razões de decidir de tal precedente seriam aplicáveis 

à correção monetária de débitos trabalhistas, independentemente de estarem ou não 

inscritos em precatórios judiciais. Assim, a Corte Trabalhista pela via difusa declarou 

a inconstitucionalidade “por arrastamento” da expressão “equivalentes à TRD”, 

contida no artigo 39 da Lei n° 8.177/918, adotando em seu lugar o IPCA-E.  

A iniciativa do TST foi objeto de reclamação constitucional, sob o argumento 

de que o TST usurpou a competência do STF para exercer controle concentrado de 

constitucionalidade. Argumentou-se também que não compete ao TST declarar 

inconstitucionalidade por arrastamento para estender a créditos trabalhistas as razões 

de decidir do julgado paradigma, que versou sobre precatórios. No entanto, a 2ª Turma 

do STF rejeitou a reclamação por falta de aderência, mas com a observação de que 

“a decisão do TST está em consonância com a orientação jurisprudencial do STF”9. 

Reações do Executivo e Legislativo não tardaram por meio de leis e medidas 

provisórias. O Congresso Nacional reeditou a norma invalidada, reafirmando a TR e o 

Executivo editou MP com confuso critério10, admitindo o IPCA, mas alterando o 

período de incidência e, de forma inédita até então, também os juros de mora.  

A questão retornou ao STF cinco anos depois, desta vez pela via concentrada 

nas ADCs 58 e 59. Na oportunidade, por unanimidade, o pleno do Supremo declarou 

a TR inconstitucional em débitos trabalhistas. No entanto, em apertada votação, a 

Corte aplicou no lugar da TR fórmula ainda mais desfavorável ao trabalhador do que 

a própria Lei já previa, por modificar também os juros de mora.   

 
8 BRASIL. Lei nº 8.177 de 1991. Art. 39. “Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não 
satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, 
sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no 
período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento”. Apesar 
do texto da norma falar em “juros de mora”, na verdade diz respeito à correção monetária. 
9 Demonstrando um alinhamento inicial entre TST e STF em favor do IPCA, divergindo do Legislador, 
que insistiu na TR. 
10 CAVALCANTE, Jouberto. NETO, Francisco. WENZEL, Leticia.  Notas sobre a MP 905: atualização 
dos débitos trabalhistas. Disponível em http://genjuridico.com.br/2019/12/02/mp-905-atualizacao-
debitos-trabalhistas/ último acesso em 15.04.2020 
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A questão em estudo tem consideráveis efeitos econômicos, a depender da 

decisão tomada por cada um dos atores envolvidos. Pela solução original adotada 

pelo TST, segundo seus opositores, a dívida trabalhista poderia atingir contornos 

impagáveis, resultando em aumento de demissões ou até mesmo na falência de 

inúmeras sociedades empresárias11.  

Em sentido oposto, as propostas dos demais atores poderiam reduzir o valor 

real do crédito trabalhista, por corrigi-lo segundo índices de correção monetária abaixo 

da inflação. Além disso, em tese, tenderiam a estimular posturas procrastinatórias do 

devedor, que poderia propositalmente deixar de pagar o que deve para investir em 

aplicações mais vantajosas12. 

O potencial epistemológico deste caso é bastante rico. Seria o ativismo judicial 

realmente um problema? São legítimos os meios adotados para constranger o Poder 

Judiciário? Teria esta instituição maior capacidade para solucionar questões de 

princípios, cabendo aos demais Poderes apenas a arena política? Deveriam os juízes 

levar em consideração argumentos que derivam da política, como aqueles de ordem 

econômica, medindo o impacto de suas decisões em uma análise de custo-benefício? 

Haveria outra forma de pensar a interação entre os Poderes? 

Basicamente três teorias enfrentam estas questões: 1 – adeptas da 

Supremacia judicial, concedendo ao Poder Judiciário a última palavra sobre o sentido 

constitucional; 2 – simpáticas à Supremacia Parlamentar, em que a última palavra 

cabe ao Poder Legislativo, na qualidade de representante do povo; e 3 – as que 

acreditam que o sentido da Constituição não é prerrogativa de um Poder, mas que 

todos possuem legítimas interpretações13. 

Estas são apenas algumas das perguntas que inspiraram esta pesquisa, que 

não pretende respondê-las diretamente. A proposta é provocativa, convidando o aluno 

 
11 Argumentos utilizados pelo Presidente Jair Bolsonaro na Mensagem 577, que encaminhou o texto 
da MP 905/19. BRASIL. Mensagem 577/2019. disponível em 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01ohvij0n8nv38gh64
xpgfh7wo1242536.node0?codteor=1869632&filename=Tramitacao-MPV+905/2019 último acesso em 
30.09.2020 
12 BERNARDES, Felipe. Correção monetária e juros moratórios na Justiça do Trabalho após a 
decisão proferida pelo STF em 18 de dezembro de 2020. Último acesso em 12.03.2021. 
13 MENDES, Conrado Hübner. Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e. Deliberação. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 
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de graduação a rever um tema central para o Direito ao mesmo tempo em que 

apresenta outras formas de pensar a tripartição de poderes além do modelo tradicional 

visto no Direito Positivo. Pretendo trabalhar a teoria com o olhar voltado a um caso 

que afeta a realidade de muitos brasileiros.  

Para tanto no projeto de pesquisa, ainda em 2019, parti de três hipóteses: que 

o caso envolvia ativismo judicial, controle de constitucionalidade e efeito Backlash. Ao 

longo de dois anos de revisão bibliográfica, percebi que antes de utilizar estas 

premissas eu deveria conceituá-las e fazer a distinção entre outras possibilidades. 

Mais do que isso, verifiquei que estas hipóteses costumam ser problematizadas em 

teorias mais amplas, que são as da última palavra e dos diálogos interinstitucionais.  

Descobri um universo bastante rico, que vem sendo intensamente explorado 

na literatura norte-americana nos últimos 50 anos. Gostaria de aprofundar este 

estudo. No entanto, embora a revisão literária tenha incorporado algumas destas 

teorias, ir além da síntese não atenderia às limitações de um trabalho de conclusão 

de curso. Precisava de um novo corte metodológico, a fim de tornar factível a proposta. 

A solução que vislumbrei foi revisar brevemente a doutrina norte-americana 

como recurso para relativizar a supremacia judicial. Em seguida foquei na tese de 

Doutorado do professor Conrado Mendes, que desenvolveu sua própria teoria de 

diálogo interinstitucional com base em aprofundado estudo das doutrinas norte-

americana e canadense e as aplicou na realidade brasileira, que possui suas próprias 

peculiaridades em face de nossa única história.  

Ainda assim, creio que em alguns momentos o professor Rodrigo Brandão 

abordou melhor a questão em sua teoria dialógica e procurei introduzir estas 

contribuições de forma pulverizada. Também por influência deste autor, achei 

importante fazer um resgate histórico da separação de poderes, ainda que também 

de forma breve, no intuito de ilustrar as peculiaridades que envolvem o nosso modelo 

de separação de poderes e de controle de constitucionalidade. 

A monografia inicia-se com uma abordagem do caso concreto, com algumas 

considerações sobre atualização monetária, dado o caráter técnico do assunto. Em 

seguida, trouxe contribuições de parte da doutrina para relativizar a supremacia 

judicial. Isto compreendeu o estudo dos institutos e fenômenos que constituíram 
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algumas das hipóteses do projeto de pesquisa – controle de constitucionalidade, 

ativismo judicial e Backlash. 

Na sequência, apresentei os aspectos principais da teoria dialógica do 

professor Conrado Mendes. Munido deste arcabouço teórico retornei ao caso 

concreto, apresentando os resultados com algumas considerações provisórias, que 

eventualmente possam ser retomadas em estudos mais aprofundados.  

 

 

2 APRESENTAÇÃO DO CASO CONCRETO 

 

 

Primeiramente creio ser necessário descrever os conceitos de correção 

monetária e juros de mora, que foram amplamente utilizados na argumentação de 

cada um dos atores que compõem o caso concreto. Como se verá a seguir, para 

alguns correção monetária e juros de mora são conceitos que não se confundem, com 

natureza jurídica distinta entre si. Já para outros, correção monetária e juros de mora 

são espécies que compõem o gênero atualização monetária. 

Também merecem destaque os três índices de atualização monetária 

abordados no caso concreto: a TR, o IPCA-E e a SELIC. Os dois primeiros 

recompõem a correção monetária, ou seja, as perdas decorrentes da inflação e não 

se confundem com os juros de mora, que são fixados no art. 883 da CLT e no §1º do 

art. 39 da Lei 8177/91. Já a SELIC é a taxa básica de juros da economia e, segundo 

o ministro Gilmar Mendes, já contemplaria a correção monetária e os juros de mora.  

Na etapa seguinte descrevo o turbulento histórico da correção monetária em 

débitos trabalhistas, envolvendo uma série de decisões e normas legais conflitantes. 

Por descrição, não se deve entender como uma pretensão de neutralidade científica 

vinda de um observador distante, o que procurei rechaçar desde o início ao ressaltar 

o meu lugar de fala como servidor do Poder Judiciário e estudante de Direito. 
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2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA 

 

 

Os juros moratórios, na visão de Faccioli14, destinam-se a compensar o atraso 

no adimplemento da obrigação. No âmbito trabalhista, a previsão para o acréscimo de 

juros de mora vem desde a redação original do art. 883 na edição da CLT, que assim 

dispunha: 

 

Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á a 
penhora dos bens, tentos quantos bastem ao pagamento da importância 
reclamada, juros da mora e custas 

 

Atualmente, o dispositivo tem a seguinte redação, com o acréscimo da data 

inicial de incidência dos juros de mora: 

 

Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á 
penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da 
condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer 
caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.     

 

Já a correção monetária, diz o autor, se destina à “recomposição do valor real 

do crédito, isto é, de seu poder de compra, que é paulatinamente corroído pela 

inflação”15.  A correção monetária em débitos trabalhistas teve expressa previsão legal 

com a promulgação da Lei 8.177 de 1991, que no caput do art. 39 estabeleceu a TRD 

como sendo o índice de correção monetária aplicável a débitos trabalhistas. Assim 

dispõe a norma: 

 

 
14 FACCIOLI, Pedro Henrique Godinho. Juros de mora e correção monetária no processo do trabalho: 
uma análise à luz da Constituição Federal, da Lei 13.467/17, da MP 905/2019 e da jurisprudência do 
STJ, do TST e do STF. Revista de Direito do Trabalho e Seguridade Social. vol. 211. ano 46. p. 209-
232. São Paulo: Ed. RT, mai.-jun. / 2020. p.210 
15 Ibidem, p. 210 
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Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos 
pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou 
convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros 
de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a 
data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento16. 

 

Já o §1º da norma assim regulamenta a incidência de juros de mora em 

débitos trabalhistas: 

 

§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do 
Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, 
quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo 
de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros 
de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e 
aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo 
de conciliação.  

 

Em que pese a já apontada distinção conceitual entre correção monetária e 

juros de mora, a confusa redação da norma em destaque, que no caput menciona 

“juros de mora equivalentes à TRD”, ao passo que também fala em “acréscimo de 

juros de 1% ao mês” no §1º, dá margem a questionamentos, o que foi o caso da ADC 

58, que será estudada adiante. 

A TRD (Taxa Referencial Diária), como explica Garcia, nada mais é do que a 

TR com a correção monetária realizada de forma pro rata, diariamente17. Ainda acerca 

do histórico da TR como índice de correção monetária, também explica Faccioli: 

 

A correção monetária pela Taxa de Referência (TR) foi criada pela 
Medida Provisória 294/1991 (posteriormente convertida na Lei 8.177/1991), 
como instrumento de um programa de desindexação da economia, que 
buscava combater a hiperinflação do País (o Plano Collor II, o qual fracassou 
em seu objetivo principal). 

Ao instituir uma Taxa de Referência da economia brasileira, a 
intenção era quebrar o ciclo da inflação inercial, ou seja, extirpar o vício das 
correções sucessivas (de muitas variáveis relevantes da economia, como a 
caderneta de poupança, o FGTS e os débitos trabalhistas, por exemplo), 

 
16 Apesar de a norma conter a expressão “juros de mora”, trata-se na verdade de correção monetária. 
Os juros de mora, que são institutos distintos, encontram-se regulamentados no §1º do dispositivo 
legal em evidência. GARCIA, Gustavo. Atualização monetária e juros de crédito trabalhista na recente 
decisão do STF. Disponível em https://www.conjur.com.br/2020-dez-21/opiniao-atualizacao-
monetaria-juros-credito-trabalhista-recente-decisao-stf último acesso em 22.02.2021. 
17 SANTOS, Daniela. ROCHA, Henrique. A evolução da aplicação da correção monetária na Justiça 
do Trabalho. Portal Migalhas, 2019. Disponível em https://migalhas.uol.com.br/depeso/305215/a-
evolucao-da-aplicacao-da-correcao-monetaria-na-justica-do-trabalho último acesso em 22.02.2021. 
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porque baseadas na inflação passada, à época, bastante elevada. Nesse 
contexto, logicamente, o seu cálculo não possui relação direta com o 
fenômeno inflacionário, pois, divulgada pelo Banco Central do Brasil, é 
apurada: 

 

A TR também era utilizada para a correção monetária de débitos devidos pela 

Fazenda Pública, inscritos em precatórios judiciais18, bem como é um dos 

componentes do índice de remuneração da poupança19. O índice passou a ser 

questionado em sede de controle concentrado de constitucionalidade nas ADIs 4425 

e 4357, sob o argumento de que causaria perda do valor real do crédito em face da 

inflação vigente, quando comparado com outros índices oficiais que medem a inflação. 

As ações foram julgadas parcialmente procedentes, como dispõem os itens 5, 6 e 7 

da ementa do Acórdão das ações em evidência20: 

 

5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas 
hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos 
em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da 
caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente 
incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que 
a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se 
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido 
pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é 
inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários 
inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de 
poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) 
ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em 
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em 
contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em 
favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de 
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente 
de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, 
para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam 
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito 
tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização 
monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios 

 
18 BRASIL. Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 
11.960/09. Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá 
a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e 
juros aplicados à caderneta de poupança. 
19 BRASIL. Remuneração dos Depósitos de Poupança. Banco Central do Brasil, 2020. Disponível em 
https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1 último acesso em 20.03.2020 
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4357, Relator Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno. Disponível 
em 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.j
sf?seqobjetoincidente=3813700 último acesso em 25.06.2020 
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incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da 
CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma 
extensão dos itens 5 e 6 supra. 

 

O novo índice de correção monetária aplicável foi definido em questão de 

ordem nos autos da Ação Cautelar n° 3764 MC/DF, com modulação de efeitos. Assim 

dispôs a corte constitucional, em parte da ementa: 

 

 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade 
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de 
conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e 
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a 
saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica 
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios 
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCAE) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios 
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam 
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública 
federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que 
fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 

 

Este foi, em síntese, o cenário que antecedeu uma controvérsia ainda maior, 

que é a correção monetária em débitos trabalhistas, como se verá a seguir. 

 

 

2.2 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DÉBITOS TRABALHISTAS 
 

 

Optei por inserir cortes temporais como se fossem subcapítulos, chamados 

de “rodadas procedimentais”. O conceito é central na teoria dialógica de Conrado 

Mendes, mas decidi desde já introduzi-lo. O recurso tem propósito não só estético, 

para facilitar a leitura, mas também para sugerir a provisoriedade da última palavra no 

tempo, fazendo o elo entre o caso concreto e a teoria. Em outras palavras, cada 

rodada procedimental vem acompanhada de uma decisão marcante, mudando o 

entendimento até então vigente. 
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2.2.1 Primeira rodada procedimental – ArgInc 479-60.2011.5.04.0231 e a Rcl 

22012/RS 

 

 

A decisão proferida pelo STF nos autos das ADIs 4425 e 4357, que como visto 

substituiu a TR pelo IPCA em créditos inscritos em precatórios judiciais, com 

modulação de efeitos no tempo, causou uma situação de evidente desigualdade na 

seara trabalhista. Os créditos trabalhistas decorrentes de precatórios judiciais, em 

processos no qual a Fazenda Pública figura no polo passivo, passaram a ser em parte 

corrigidos monetariamente pelo IPCA, ao passo que os demais créditos trabalhistas 

permaneceram corrigidos pela TR, que historicamente é menos vantajoso. 

O tratamento anti-isonômico provocado pelo STF levou as partes a 

provocarem os órgãos judiciários trabalhistas pela via incidental de controle de 

constitucionalidade, sendo a ArgInc 479-60.2011.5.04.0231 o leading case. Na 

ocasião, o TST consignou que a ratio decidendi das decisões proferidas pelo STF nas 

ADIs 4425 e 4357 poderia ser resumida da seguinte forma: 

 

a atualização monetária incidente sobre obrigações expressas em pecúnia 
constitui direito subjetivo do credor e deve refletir a exata recomposição do 
poder aquisitivo decorrente da inflação do período em que apurado, sob pena 
de violar o direito fundamental de propriedade, protegido no artigo 5º, XXII, a 
coisa julgada (artigo 5o, XXXVI), a isonomia (artigo 5º, caput), o princípio da 
separação dos Poderes (artigo 2º) e o postulado da proporcionalidade, além 
da eficácia e efetividade do título judicial, a vedação ao enriquecimento ilícito 
do devedor21. 

 

Com base neste entendimento, a Corte Trabalhista declarou a 

inconstitucionalidade por arrastamento da expressão “equivalentes à TRD”, contida 

no no artigo 39 da Lei n° 8.177/91. No intuito de preencher a lacuna provocada pela 

invalidação da norma, o TST valeu-se de interpretação conforme a Constituição, 

 
21 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. ArgInc 479-60.2011.5.04.0231, Relator Min. Cláudio 
Brandão, Tribunal Pleno. Disponível em https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-
suscitados-irr-iac-arginc-tst/downloads/arginc/TST_ArgInc_479_60_2011_5_04_0231.pdf último 
acesso em 25.06.2020. 
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definindo como índice de correção monetária aplicável o IPCA-E, tal qual também 

havia feito o STF no bojo das ADIs 4425 e 4357. 

A decisão do TST foi objeto da Rcl. 22.012/RS, ajuizada pela Fenaban. O 

argumento da Reclamante foi que o TST teria usurpado a competência do STF para 

proceder ao controle concentrado de constitucionalidade, bem como teria violado a 

substância da decisão do STF nas ADIs 4425 e 4357, que teve por objeto créditos 

inscritos em precatórios judiciais, ao passo que a decisão reclamada versou sobre 

créditos trabalhistas.  

A Reclamação foi julgada improcedente pela Segunda Turma, em apertada 

votação por 3 votos a 2. Argumentou o redator do voto divergente, tese prevalecente, 

Ministro Lewandowski, que não havia aderência estrita entre o julgado paradigma e a 

decisão reclamada, justamente por versarem sobre matérias diferentes.  

 

Ementa: RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO DE 
DÉBITOS TRABALHISTAS. TR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL 
ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI 
EFETIVAMENTE DECIDIDO NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. NÃO 
CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATUAÇÃO DO TST DENTRO DO LIMITE 
CONSTITUCIONAL QUE LHE É ATRIBUÍDO. RECLAMAÇÃO 
IMPROCEDENTE. I – A decisão reclamada afastou a aplicação da TR como 
índice de correção monetária nos débitos trabalhistas, determinando a 
utilização do IPCA em seu lugar, questão que não foi objeto de deliberação 
desta Suprema Corte no julgamento das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF, não possuindo, portanto, a 
aderência estrita com os arestos tidos por desrespeitados. II - Apesar da 
ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o 
que foi efetivamente decidido na ação direta de inconstitucionalidade 
apontada como paradigma, o decisum ora impugnado está em consonância 
com a ratio decidendi da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. III 
– Reclamação improcedente.22 

 

Embora tenha rejeitado a reclamação por uma questão preliminar no item I da 

ementa, o STF acabou por entrar no mérito, estabelecendo no item II da ementa que 

“a decisão impugnada está em consonância com a ratio decidendi da orientação 

jurisprudencial desta Suprema Corte”.  

 
22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 22012/RS, Relator Min. Dias Toffoli, 2ª Turma do STF. 
Disponível em https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14395067 último 
acesso em 25.06.2020. 
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Além disso, apesar de ser decisão proferida em sede de controle difuso de 

constitucionalidade, que em regra teria apenas efeitos inter partes, o efeito prático da 

decisão foi influenciar os demais órgãos trabalhistas. Desde então, o IPCA-E passou 

a ser adotado como índice de correção monetária em débitos trabalhistas a partir de 

25/03/2015, data da decisão do STF proferida nas ADIs 4357 e 4425.  

 

 

2.2.2 Segunda rodada procedimental – a Reforma Trabalhista 
 

 

A postura proativa do Poder Judiciário atraiu a atenção tanto do Executivo 

quanto do Legislador, que reagiram com a edição de lei “in your face23”. Em 2017 o 

Presidente Michel Temer propôs a Reforma Trabalhista, aprovada pelo Congresso 

Nacional, reafirmando a TR como índice de correção monetária, conforme disposto 

no § 7º do art. 879 da CLT: 

 

§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita 
pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme 
a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.                (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017) 

 

A iniciativa dos agentes políticos causou uma série de divergências 

interpretativas nas instâncias inferiores. No âmbito do TRT da 1ª região (RJ), por 

exemplo, houve pelo menos três entendimentos distintos: 1 - a reutilização da TR 

desde a época própria de correção de créditos trabalhistas, como quis o Legislador 

na Reforma Trabalhista; 2 – Permanecer seguindo o entendimento do TST, com a 

utilização da TR até 25/03/2015 e o IPCA após tal data, desconsiderando a 

manifestação do Legislador; e 3 – TR desde a época própria, IPCA após 25/03/2015 

e novamente TR após 11/11/2017, quando foi promulgada a Reforma Trabalhista, 

numa espécie de “caminho do meio” de complexa execução na prática trabalhista.  

 
23 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, p. 340. Trata-se de reedição de lei com conteúdo idêntico ao de 
norma anteriormente declarada inconstitucional. 
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Foi então que o pleno daquele Tribunal decidiu, nas ArgIncs 0101343-

60.2018.5.01.0000 e 0101573-05.2018.5.01.0000, que o índice de correção monetária 

aplicável seria o IPCA, utilizando-se como fundamento o Acórdão do STF na Rcl 

22012/RS, que afirmou que a adoção da TR em créditos trabalhistas, adotada na 

ArgInc 479-60.2011.5.04.0231, não contrariava a orientação jurisprudencial do STF. 

 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA 
DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 
AMPLO E ESPECIAL. IPCA-E. ACOLHIMENTO.1) Tendo sido revogada pela 
2ª Turma do E. STF a liminar deferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli nos 
autos da Reclamação nº 22012 MC/RS, não mais remanesce a aplicação do 
artigo 39 da Lei nº 8.177/91, sendo aplicável o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo e Especial IPCA-E, para atualização dos débitos 
trabalhistas, acolhendo-se a arguição de inconstitucionalidade do § 7º do art. 
879 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).2) Arguição de 

inconstitucionalidade acolhida.   

 

A matéria novamente foi objeto de controle difuso de constitucionalidade, 

desta vez no Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se discutiu a correção 

monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Por seis 

votos a quatro, o STF manteve o entendimento de que o índice de correção monetária 

dos débitos judiciais da Fazenda Pública deve ser o IPCA-E e não mais a TR. A 

mudança com relação ao que o STF havia decidido nas ADIs 4425 e 4357 é que o 

IPCA-E se aplicaria mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório24. 

 

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro 
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial 
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela 
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a 
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e 
(ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o 
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios 
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da 
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, 
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori 
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, 
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do 
voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela 

 
24 STF decide que o índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda será baseado no 
IPCA-E. Associação dos Magistrados Brasileiros, 2019. Disponível em https://www.amb.com.br/stf-
decide-que-o-indice-de-correcao-monetaria-dos-debitos-judiciais-da-fazenda-serao-baseados-no-
ipca-e/ último acesso em 06.08.2020 
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Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a 
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos 
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os 
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito 
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, 
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta 
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o 
disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 
nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das 
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da 
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição 
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que 
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da 
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o 
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. 

 

Embora o precedente supra novamente se refira a créditos inscritos em 

precatórios judiciais e não a débitos trabalhistas, tal decisão foi utilizada pelas 

instâncias inferiores do Poder Judiciário para ratificar a utilização do IPCA na correção 

monetária de créditos trabalhistas, mudando apenas o momento em que é devido o 

IPCA-E: enquanto as decisões proferidas nas ADIs 4425 e 4357 previam o IPCA-E a 

partir de 25/03/2015, o Tema 810 da Repercussão Geral fixou a data 30/06/200925. 

 

 

2.2.3 Terceira rodada procedimental – a MP 905/19 

 

 

Como se não bastasse a polêmica entre o Poder Judiciário e o Poder 

Legislativo, o Poder Executivo buscou a última palavra por meio da controversa e 

extensa MP 905/1926, que instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo e provocou 

 
25 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Acórdão de Agravo de Petição 
00010799020105010040 RJ, Relator: ANA MARIA SOARES DE MORAES, Data de Julgamento: 
14/07/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/07/2020. 
26 BERNARDES, Felipe. Correção monetária e juros de mora na MP nº 905/2019: quando litigar se 
torna vantajoso. Disponível em https://uerjlabuta.com/2019/11/19/correcao-monetaria-e-juros-de-mora-
na-mp-no-905-2019-quando-litigar-se-torna-vantajoso/ último acesso em 14.10.2020 
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múltiplas interpretações no meio jurídico acerca do critério a ser adotado para 

correção monetária27.  

Em suma, a norma adotou o IPCA-E como índice de correção monetária a 

partir da condenação28, mas substituiu também os juros de mora de 12% ao ano 

previstos em Lei29 pelos juros da caderneta de poupança, que eram aproximadamente 

4,26% ao ano na época da edição da MP 905/1930. 

Nos itens 18 e 19 da mensagem 577, que acompanhou a MP 905/19, o então 

Presidente da República, Jair Bolsonaro, argumentou que os “reajustes” da dívida 

trabalhista baseados no IPCA-E combinados com os juros de mora de 12% ao ano 

seriam superiores a “qualquer correção na economia” e a tornaram “insustentável” 

para empresas estatais e privadas31. 

No último dia de sua vigência, já considerada a sua prorrogação, o Presidente 

Jair Bolsonaro editou a MP 955/202032, no intuito de revogar a MP 905/19. Em que 

pese a revogação da norma, o critério nela estabelecido aparentemente influenciou a 

tese prevalecente nos autos das ADCs 58 e 59, como se verá a seguir. 

 

 

2.2.4 Quarta rodada procedimental – ADCs 58 e 59. Fim da linha? 

 

 

 
27 CAVALCANTE, Jouberto. NETO, Francisco. WENZEL, Leticia.  Op. cit. 
28 Tradicionalmente, a correção monetária incide desde o mês subsequente ao inadimplemento, nos 
termos da Súmula 381 do TST. 
29 Com previsão no §1º do art. 39 da Lei 8.177/91. 
30 LEITE, Vitor. Quanto está o juro da poupança em 2019? Disponível em 
https://blog.nubank.com.br/juros-da-poupanca-2019/ último acesso em 15.05.2020. 
31 BRASIL. Mensagem 577 do Presidente Jair Bolsonaro, que encaminha a MP 905/2019. Disponível 
em 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01ohvij0n8nv38gh64
xpgfh7wo1242536.node0?codteor=1869632&filename=Tramitacao-MPV+905/2019 último acesso em 
14.10.2020 
32 BRASIL. Medida Provisória nº 955/2020. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv955.htm último acesso em 
15.05.2020. 
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Em meio a tamanha insegurança jurídica, entidades representativas de 

empregadores ajuizaram as ADCs 58 e 5933, em que se pretendia a declaração de 

constitucionalidade dos arts. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/91 e § 7º do art. 879 e 

899, § 4º, da CLT, que estabeleciam a TR como índice de correção monetária de 

débitos trabalhistas e juros de mora de 12% ao ano.34 Em 29 de junho de 2020 o 

Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu liminar determinando a utilização da TR, 

sobrestando discussões que fixassem outros índices até que fosse proferida a decisão 

de mérito.  

Neste ínterim o mérito começou a ser julgado pelo STF, que fatiou a votação 

em duas questões, nos termos do voto do Relator: 1 - deliberar acerca da 

constitucionalidade da TR e 2 - definir qual seria o índice aplicável em seu lugar. Em 

27 de agosto de 2020, todos os 8 ministros votantes haviam decidido a primeira 

questão, declarando a TR inconstitucional na correção de débitos trabalhistas. 

Para definir a segunda questão, o Ministro Gilmar Mendes propôs a seguinte 

tese: utilizar o IPCA-E apenas para a fase pré-judicial. Na fase judicial seria utilizado 

o mesmo índice definido pelo STJ na seara cível, que seria a SELIC, que já 

compreenderia correção monetária e juros de mora, não se cumulando com qualquer 

outro parâmetro35. Segundo o Relator isto seria necessário porque a atualização 

monetária deve ser vista como um único bloco, que compreende não só a correção 

monetária como os juros de mora36.   

Repita-se que os pedidos originais das entidades representativas de 

empregadores desejavam a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, ou seja, 

que fosse aplicada a TR acrescida de juros de mora de 12% ao ano. Em nenhum 

 
33 ADC 58 (ajuizada pela CONSIF - Confederação Nacional do Sistema Financeiro) e ADC 59 
(Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação – Contic, Associação das 
Operadoras de Celulares – Acel e  Associação Brasileira de Telesserviços - ABT). 
34 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADCs 58 e 59. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 18 de 
dezembro de 2020. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.j
sf?seqobjetoincidente=5526245 último acesso em 04.01.2021. 
35 A proposta guarda grande similaridade com a que foi feita na MP 905/19, por admitir o IPCA até o 
ajuizamento e SELIC após, ao passo que a proposta do Executivo era de IPCA após a condenação 
além do índice da poupança (que possui a SELIC em sua composição). No entanto, foi ainda mais 
ousada em desfavor do trabalhador, como será demonstrado ao final desta sessão. 
36 Cf. distinções conceituais entre correção monetária e juros de mora, já realizadas. 
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momento houve pedido37 para aplicação do índice Selic, que na época da decisão 

correspondia a apenas 2% ao ano38.  

Tese divergente foi proposta pelo Ministro Edson Fachin, para quem deveria 

incidir o IPCA-E acrescido de juros de mora de 12% ao ano, tal qual havia decidido o 

TST originalmente nos autos da Arginc 479-60.2011.5.04.023139. 

O julgamento ficou empatado, com 4 Ministros votando pela tese divergente, 

acolhendo o IPCA-E acrescido de juros de mora de 12% ao ano, outros 4 pela 

proposta do Relator, com a utilização do IPCA-E tão somente para a fase pré-judicial 

e, após a citação, apenas a SELIC, afastando qualquer outro índice de correção 

monetária e os juros de mora. 

Naquela ocasião, restavam apenas os votos dos Ministros Dias Toffoli e Celso 

de Melo. O Ministro Luís Fux havia se declarado impedido. Celso de Mello estava com 

aposentadoria já definida para os meses subsequentes40. Dias Toffoli em outras 

oportunidades, como na Rcl 22012, já havia votado conforme o Relator, de forma 

contrária à proposta de IPCA acrescido de juros de mora de 12% ao ano. Caso Celso 

de Mello votasse pela tese divergente, definiria a questão neste sentido, por ser o 

Decano, nos termos do Regimento Interno da Corte. 

No entanto, o Ministro Dias Toffoli pediu vistas, adiando o julgamento. Neste 

ínterim, o julgado foi retomado tão somente após a aposentadoria do Ministro Celso 

de Mello. Em seu lugar assumiu o Ministro Nunes Marques, indicado pelo Presidente 

Jair Bolsonaro. O novo Ministro desempatou a questão, votando nos termos do voto 

do Relator pela fórmula IPCA na fase pré-judicial e SELIC na fase judicial. 

 
37 Apesar do controle concentrado de constitucionalidade ser um processo objetivo, em que não há 
direitos subjetivos em litígio, creio ser relevante destacar que a proposta do Relator foi ainda mais 
favorável do que as próprias entidades de empregadores desejavam. 
38 Da petição inicial da ADC 58, pedido 83: “Ante todo o exposto, requer a CONSIF que, reconhecida a 
sua legitimidade ativa e o cabimento da ADC, seja declarada a constitucionalidade, com efeito 
vinculante e eficácia erga omnes, dos arts. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177, de 1991, e 879, §7º, e 899, 
§ 4º, da CLT (com a redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”. O pedido 84 é de natureza cautelar, 
requerendo apenas a aplicação da TR. BRASIL. Op. cit. 
39 Cf. primeira rodada procedimental. 
40 Celso de Mello antecipa aposentadoria no STF para o dia 13 de outubro. Revista Consultor Jurídico, 
25 de setembro de 2020. Disponível em https://www.conjur.com.br/2020-set-25/celso-mello-antecipa-
aposentadoria-stf-dia-13-outubro último acesso em 12.12.2020. 
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A fim de melhor ilustrar os impactos de cada proposta, a Escola Judicial do 

TRT da 4ª Região elaborou um comparativo com base na atualização monetária de 

uma hipotética condenação com valor líquido original (sem correção) de R$ 12.579,09 

em 01/04/2019, ajuizada em 06/04/2016, obtendo os seguintes valores em dezembro 

de 202041: 

 

TR + juros de mora de 12% ao ano (critério legal): R$ 20.354,60. 

IPCA + juros de mora de 12% ao ano (proposta do TST e da tese divergente 
do Ministro Fachin): R$ 25.428,75. 

IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC na judicial (tese prevalecente do Relator, 
Ministro Gilmar Mendes): R$ 17.864,58. 

 

As primeiras decisões judiciais no fechamento desta pesquisa indicam que o 

Acórdão proferido pelo STF não encerrou as discussões, ao menos ainda não no 

âmbito do Poder Judiciário. A controversa tese vencedora do STF nas ADCs 58 e 59 

continua rendendo questionamentos. Destaque-se, ainda, que as referidas ações 

foram objeto de embargos de declaração, que ainda não foram julgados até o 

momento. 

Decorridos pouco mais de três meses da decisão de mérito, a questão já 

retornou à apreciação do Supremo nos autos da Rcl 46023/MG, em que foi cassada 

decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Araçuaí do Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região, por ter adotado os juros de mora de 12% ao ano cumulados 

com a SELIC42. Também divergindo do STF, a 7ª Turma do TRT da 1ª Região proferiu 

Acórdão nos autos do processo 0100982-12.2016.5.01.022743, mantendo os juros de 

mora de 12% ao ano cumulados com a SELIC. 

 

 

 
41 SELIC, IPCA-E E JUROS: como ficam os créditos trabalhistas após a ADC nº 58? Transmissão ao 
vivo da Escola Judicial do TRT4 em 26 de fev. de 2021. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=1XQgsDjp3e4&t=7667s último acesso em 01.03.2021. 
42 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 46023/MG. Relator Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 
01/03/2021. Disponível em https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1175548874/reclamacao-rcl-
46023-mg-0048534-5120211000000/inteiro-teor-1175548946 último acesso em 20.03.2021. 
43 Consulta pública disponível em https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/ 
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3 PODER JUDICIÁRIO E ÚLTIMA PALAVRA 

 

 

Nesta etapa da revisão literária realizei uma síntese histórica da separação de 

poderes no mundo e no Brasil. Em seguida apresentei alguns conceitos importantes 

da doutrina, bem como argumentos divergentes sobre a última palavra, ora em defesa 

do Poder Judiciário, ora trazendo os problemas decorrentes desta opção. 

 

 

3.1 A MÁXIMA DA SEPARAÇÃO DE PODERES E OS MODELOS FRANCÊS E 

NORTE-AMERICANO 

 

 

A Separação de Poderes no modelo tripartite como hoje é conhecido surgiu 

com a necessidade de limitação do poder estatal, a fim de que o Estado servisse ao 

verdadeiro titular do Direito, o povo. Neste sentido, como explicam Carlos Bolonha e 

Henrique Rangel44, há de se distinguir a separação de poderes como uma máxima, 

ou seja, o ideal, do modelo, que é a forma como ela foi aplicada em diferentes 

contextos, com as suas peculiaridades e raízes históricas. 

A máxima da separação de poderes, esclarecem os pesquisadores, surgiu 

num ponto de ruptura de um poder centralizado, que inviabilizava o exercício de 

direitos em uma ordem democrática e, portanto, deveria ser limitado. Com 

Montesquieu, esta máxima foi universalizada, mas resultou em modelos distintos em 

cada contexto45. 

Assim, explicam os autores, no modelo francês Montesquieu idealizou uma 

fórmula em que o poder era dividido a segmentos com responsabilidades distintas e 

 
44 BOLONHA, Carlos. RANGEL, Henrique. Separação de Poderes da Europa aos EUA: mutações e o 
Judicial Review. Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em 
Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro de 2011. 
45 Ibidem. 
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interdependentes, mitigando o risco de limitação de direitos individuais, que estaria 

associado à centralização do poder. 

 

A ideia de separação de poderes, na origem do pensamento iluminista, 
representa a distribuição do poder político a determinados segmentos 
responsáveis por realizar cada qual determinado conjunto de funções como 
uma forma de impedir uma vontade política centralizada a ponto de se tornar 
absoluta. O principal sentido da divisão é impedir o poder político de se 
autodeterminar, exercendo-se, portanto, a partir da dependência entre 
poderes. A tese é que a centralização facilita a formação de uma vontade 
política ilimitada capaz de violar as liberdades dos cidadãos. A 
interdependência dos poderes resultaria na limitação da formação de vontade 
política. Indo além da dependência, os poderes poderiam se munir de 
instrumentos de controle entre si. O que hoje se compreende como sistema 
de checks and balances já pode ser encontrado, embora de maneira mais 
rudimentar, na doutrina clássica da separação de poderes46 

 

Neste modelo original, em que pese a pretensão de separação de poderes e 

de um sistema primário de freios e contrapesos, ainda havia considerável influência 

monárquica, com traços aristocráticos, em detrimento do direito à igualdade47. 

Portanto, nesta clássica doutrina, a separação é hierarquizada da seguinte forma, do 

mais para o menos influente Poder: Executivo, Legislativo e Judiciário.  

A hierarquia se explica por razões históricas. O Poder Judiciário era visto 

como corrupto, associado ao antigo regime, em defesa de interesses da nobreza e, 

após a Revolução Francesa, passou a ser visto com grande desconfiança48. Haveria 

de ser tolhido pelos demais Poderes, representantes de uma burguesia em ascensão.  

Ao juiz cabia o papel de “boca da lei”, ou seja, enunciar aquilo que se 

entenderia como a vontade do legislador. Como ensina Brandão, o “mito da lei” passa 

a ser construído quando Sieyés afirma que a Assembleia Geral contém os verdadeiros 

representantes da Nação, sendo a única encarregada de expressar a vontade geral49. 

A máxima iluminista da Separação de Poderes, dizem Bolonha e Rangel, foi 

implementada nos EUA pelos Federalistas por meio de um modelo distinto daquele 

 
46 Ibidem, p. 6. 
47 Ibidem, p. 7. 
48 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e 
métodos de trabalho. E-book Kindle. Belo Horizonte: Fórum, 2012., pos. 509. 
49 BRANDÃO, Rodrigo. Op. Cit, pps. 61-62.  
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concebido na França por Montesquieu, passando por três grandes mutações ao longo 

da história. 

Diferentemente do contexto francês, os Estados Unidos eram o conjunto de 

treze colônias que buscavam independência de uma metrópole que ditava como as 

leis seriam observadas. Até então, explicam Bolonha e Rangel, predominava uma 

supremacia parlamentar, de influência política da ex-metrópole inglesa, 

consubstanciada na crença de que o Parlamento era a máxima representação da 

soberania popular, que somente poderia ser exercida pela via representativa50. 

A partir do emblemático caso Marbury vs Madison, em 1803, introduziu-se um 

elemento diferencial na sistemática de separação de poderes, o judicial review. Desde 

então foi criada a lógica dicotômica entre o político e o jurídico51. O que ensejasse 

margem à deliberação seria a arena da política, ao passo que o que demandava uma 

posição consolidada, imune às pressões políticas, seria o campo do Direito52.  

Reconheceu-se, ainda, o princípio hermenêutico da supremacia da Constituição sem, 

contudo, haver a intenção de ingerência em questões tipicamente políticas53. 

Outro caso paradigmático de aplicação da doutrina do judicial review com 

base na legal discretion foi Dread Scott vs Sandford. Na ocasião, o escravo Dread 

Scott pleiteou sua liberdade junto à Suprema Corte com base no Missouri 

Compromisse, lei federal que previa a máxima “uma vez livre, sempre livre”. Isto 

porque Scott esteve no Winsconsin Territory, um território federal livre. No entanto, a 

decisão declarou inconstitucional a norma em referência, com fulcro na ideia de que 

os escravos eram propriedade privada e, portanto, não possuíam direitos subjetivos. 

Muito embora o precedente em evidência fosse classificado por Bolonha e 

Rangel como sendo “estritamente jurídico”54, pertencente à primeira fase do judicial 

 
50 BOLONHA, Carlos. RANGEL, Henrique. Op. cit, p. 12. 
51 No entanto, não é pacífica esta visão sobre o clássico precedente, como será estudado em tópico 
específico. 
52 Ibidem, p. 13. 
53 Ibidem, p. 14 
54 Ibidem, p. 16 
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review não escapou de efeitos políticos, como observou Chemerinsky, gerando 

intenso debate sobre a escravidão e ajudando a precipitar a guerra civil55. 

A terceira mutação no modelo de separação de poderes estadunidense foi 

marcada por uma mudança de postura do Poder Judiciário, de uma atuação auto-

contida, limitada ao legal discretion, para uma mais atuante politicamente, 

especialmente das cortes Warren (1953-1969) e Burger (1969-1986), com destaque 

para clássicos cases como Brown vs Board of Education e Roe vs Wade, com este 

primeiro marcando também uma guinada jurisprudencial na questão racial com 

relação ao caso Dread Scott v. Sanford. 

Portanto, nesta terceira mutação houve uma transição de um modelo de 

supremacia da Constituição para um de Supremacia judicial, em que o Poder 

Judiciário preponderava sobre os demais Poderes por possuir a última palavra sobre 

o sentido da Constituição.  

Como explicam Bolonha e Rangel, isto se deu em resposta a crescentes 

demandas de uma sociedade complexa e em rápida transformação, que não podia 

aguardar a paralisia de um Poder Legislativo de viés conservador e um Poder 

Executivo mais comprometido com políticas externas. No entanto, este crescente viés 

de ingerência política não escapou de críticas56. 

Algumas propostas surgiram no sentido de se retomar a supremacia 

parlamentar, como o Constitucionalismo Popular, Departamentalismo e Weak-Form 

of judicial review, seguidas por perspectivas de auto-contenção, como a teoria do 

Minimalismo Judicial, de Cass Sunstein, até aquelas mais dialógicas, como as 

propostas apresentadas por Conrado Mendes e Rodrigo Brandão. 

No Brasil esta história não tem esta aparência evolucionista, sendo marcada 

por muitos golpes, alguns avanços e vários retrocessos, que explicam a instabilidade 

política em que o país ainda se encontra. Demonstra também o grau de cautela que 

o constituinte originário teve na elaboração da atual Constituição, com sua 

característica rígida, prolixa e com extenso rol de direitos fundamentais. 

 
55 CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional law: principles and policies. New York: Aspen publishers, 
2006, p. 693. 
56 Ibidem, p. 19. 
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3.2 BREVES NOTAS HISTÓRICAS SOBRE A SEPARAÇÃO DE PODERES NO 

BRASIL 
 

 

Assim como Rodrigo Brandão, não pretendo explicar 200 anos de história em 

poucas páginas. A proposta novamente é resgatar alguns dos principais aspectos 

históricos que tiveram influência na Separação de Poderes, desta vez com foco na 

história brasileira. Tentarei destacar a conturbada e competitiva relação entre os 

Poderes, em especial o viés autoritário do Poder Executivo. Como toda sinopse, não 

é imune ao risco de se excluir o que é importante. 

Também não pretendo abordar as características das Constituições, mas 

apenas o que interessa à dinâmica entre os poderes. Creio que com esta retrospectiva 

será possível ter ao menos noções daquilo que Rodrigo Brandão chamou de “o longo 

caminho da supremacia judicial57”, o que pode ajudar a compreender as opções do 

constituinte originário de 1988 por uma Constituição prolixa e que empoderou o Poder 

Judiciário, o que foi reforçado pelo Constituinte derivado na EC 45/04. 

A primeira Constituição brasileira foi promulgada em 1824 em um contexto de 

um país agrário, escravocrata e com grande centralização de poder58, por meio do 

regime monárquico, reforçado pela queda do império Napoleônico59. Como ensinam 

Claudio Pereira e Daniel Sarmento, havia um quarto poder acima dos demais, o Poder 

Moderador. Este Poder era exercido pelo Monarca, que acumulava esta função e a 

chefia do Poder Executivo e não se submetia a mecanismo de responsabilização.   

Assim, embora fosse prometida independência ao Poder Judiciário (art. 151), 

competia ao Monarca suspender magistrados por queixas contra ele recebidas (art. 

154). Embora ao Poder Legislativo fosse conferida a prerrogativa formal de “guarda 

da Constituição” (art. 13, IX), ao Poder Moderador cabia o controle dos demais 

Poderes, podendo até mesmo dissolver a Câmara dos Deputados (art. 101, V). O 

 
57 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, p. 5. 
58 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 3159. 
59 Ibidem, pos. 3195. 
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Poder Executivo por sua vez, não dependia da confiança do Parlamento e seus 

Ministros respondiam apenas perante o Imperador. 

Brandão destaca que havia a prevalência da soberania da nação à soberania 

popular, a supremacia da lei em face da Constituição e o restrito papel do Poder 

Judiciário, configurações que inviabilizaram o controle de constitucionalidade, tal qual 

no modelo norte-americano60. 

Já a Constituição de 1891, embora também de índole liberal, teve como 

grande marca o início do regime republicano, cujo embrião foi, dentre outros fatores, 

o fim da escravatura, que era o motor da economia monárquica, o que ocorreu sem 

indenização aos ex-proprietários61. Sua grande influência foi Rui Barbosa, que por sua 

vez se inspirou na Constituição estadunidense62. Reproduziu-se aqui formalmente a 

estrutura clássica tripartite, com Congresso bicameral, Poder Judiciário dotado de um 

controle difuso de constitucionalidade. 

Muito embora a pretensão declarada fosse de rompimento com uma estrutura 

monárquica e seus privilégios, na prática a estrutura cultural se manteve. Havia um 

embate com forças, como o conservadorismo cafeeiro e o positivismo comtiano63, em 

uma sociedade marcada pelo coronelismo, fraude eleitoral e arbítrio dos governos64. 

Formou-se um pacto de não agressão entre o Presidente da República e as 

oligarquias estaduais, em que prevalecia a lei do mais forte, com perseguição aos 

adversários políticos. Esta política, marcada pelo revezamento entre as oligarquias 

paulistas e mineiras no poder, era conhecido como a “política do café com leite”65. 

No Governo Floriano houve marcante traço autoritário, com a recusa ao 

cumprimento de ações judiciais e o fechamento do Congresso66.  As reformas de 1926 

reforçaram o poder da União em detrimento dos demais entes, do Executivo em 

 
60 Ibidem, p. 112. 
61 TAVARES, André Ramos. op. cit. p. 92 
62 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Curso de Direito Constitucional Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1960, v. II, pps. 126-128. 
63 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 3432. 
64 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op.cit pos. 3498. 
65 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 3. Ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1996, p. 16. 
66 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 3550. 
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desfavor dos demais Poderes. O enfraquecimento institucional deu lugar a uma União 

empoderada, que visava ao combate do Tenentismo, da “agitação liberal”. 

Portanto, houve claro predomínio do Poder Executivo, o que é reforçado pelo 

uso frequente do instituto do estado de sítio, editado onze vezes. O Poder Judiciário, 

formalmente empoderado pelo controle de constitucionalidade, na prática foi 

conivente, raramente resistindo.  O STF, criado neste ínterim, também se revelou 

dócil67. O pretenso mecanismo de freios e contrapesos não ocorreu na prática68. 

Em que pese a supremacia judicial ser defendida por Rui Barbosa, como visto, 

não só o país na prática era comandado por oligarquias, pouco interessadas na 

separação de poderes, como já naquela época havia desacordo sobre quem deveria 

ter a última palavra sobre o sentido da Constituição. Rodrigo Brandão destaca que foi 

um período de descumprimento de decisões judiciais, mas que também houve uma 

incipiente construção jurisprudencial limitando a atuação dos demais Poderes, 

iniciando-se a penetração do constitucionalismo na nossa cultura institucional69.  

Com a quebra da política dos governadores eclodiu a Revolução de 1930, 

desenhando-se o cenário para a Constituição de 1934. Os anos que a antecederam 

foram de grandes ataques institucionais ao Poder Judiciário. Por meio de Decreto 

editado em 11/11/1930, o Poder Executivo nele concentrou as funções executiva e 

legislativa até a promulgação da assembleia constituinte. Três meses depois, foi 

expedido decreto reduzindo o número de membros do STF de 15 para 11, bem como 

foram compulsoriamente aposentados seis de seus membros70.  

Tavares explica que na Constituição de 1934 se manteve a tripartição de 

poderes, mas que agora deveriam se coordenar. Um exemplo neste sentido foi a 

inserção da competência do Senado para suspender normas declaradas 

inconstitucionais pelo Poder Judiciário (art. 91, IV), bem como a criação de um controle 

preventivo de constitucionalidade das leis federais que decretavam a intervenção da 

 
67 Ibidem, pos. 3568 
68 BONAVIDES, Paulo e PAES DE ANDRADE. História Constitucional do Brasil. 3. Ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 252. 
69 BRANDÃO, op. cit, p. 120. As condições a que o autor faz referência são abordadas nas páginas 
92 a 108. 
70 Ibidem, p. 128 
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União nos Estados nos casos de violação dos princípios constitucionais sensíveis, o 

que viria a ser embrião do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade71. 

A Constituição de 1934 caracterizou-se como marco do “novo 

constitucionalismo social”. Inspirada na Constituição de Weimar, de 1919, estabeleceu 

um rol de direitos sociais, um federalismo cooperativo e um controle de 

constitucionalidade difuso e incidental72.  Houve uma síntese entre elementos liberais 

e uma maior intervenção social do Estado, que cada vez mais ganhava força com a 

crise do Liberalismo no cenário constitucional externo73. Isto já evidenciava a tensão 

que estava por vir, marcando a predominância de um destes projetos sobre o outro74.  

A Carta de 1937, que fundamentou o regime ditatorial conhecido como Estado 

Novo, foi para Tavares fortalecedora de um Poder Executivo acima dos demais, bem 

como um Poder Judiciário enfraquecido, tendo mitigado seu poder de declarar a 

inconstitucionalidade75. Já o Poder Legislativo foi dissolvido (art. 178) até que fosse 

realizado plebiscito confirmando a carta, evento que nunca ocorreu76. 

Assim, explica Tavares, a norma constitucional, no parágrafo único do art. 96, 

dava ao Legislativo a prerrogativa de tornar sem efeito a declaração de 

inconstitucionalidade caso o Executivo, de forma puramente discricionária, assim o 

quisesse. A última palavra era concedida ao Legislativo constrangido pelo Executivo, 

numa tentativa de manipular a configuração tripartite. Outra interferência foi a 

aposentadoria compulsória de magistrados, caso quisesse o Poder Executivo77. 

Outra ingerência foi a mitigação do controle de constitucionalidade difuso. O 

Presidente da República tinha a prerrogativa de submeter à apreciação do Poder 

Legislativo leis declaradas inconstitucionais, que somente poderia confirmá-la por 

aprovação de ao menos dois terços de seus membros78. 

 
71 TAVARES, André Ramos. Op. cit, p. 94. 
72 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, p. 129 
73 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 3602. 
74 TAVARES, André Ramos. Op. cit, p. 96. 
75 Ibidem, pps 97-98. 
76 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 3812. 
77 TAVARES, André Ramos. Op. cit, p. 97. 
78 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 3842. 



36 

 

A Constituição de 1946 surgiu em uma onda de constitucionalismo global no 

pós-guerra79. Eliminou alguns retrocessos autorizados anteriormente e restabeleceu 

o equilíbrio entre os poderes80, conciliando liberalismo político com intervenção social, 

separação de poderes e pluripartidarismo, sem abdicar de direitos sociais81.  

No entanto, o modelo de separação de poderes foi rígido, vedando tanto o 

acúmulo de funções quanto a sua delegação, rigidez que se revelaria um dos 

problemas desta Constituição82. No âmbito do Poder Judiciário não mais subsistia a 

revisão de decisões judiciais por órgãos políticos, como na carta anterior83. Mas esta 

independência não veio acompanhada de um empoderamento da instituição quando 

comparado com a república velha84.  

Digno de nota, como esclarece Bonavides85, é que foi estabelecido o controle 

de constitucionalidade concentrado, pela via direta, com o Procurador Geral da 

República figurando como único legitimado. Assim, pela primeira vez houve um 

controle de constitucionalidade tanto pela via direta quanto pela incidental. 

Já o Legislativo ganhou maior independência nas relações com o Executivo, 

com uma predominância de projetos de lei por parte de parlamentares em 

comparação com o Executivo, bem como alto índice de rejeição dos projetos deste 

por parte daqueles86. Neste sentido, Legislativo e Executivo não criaram coligações 

partidárias estáveis, em que houvesse um projeto de políticas de Estado.  

A Constituição de 1946 contou com relativa estabilidade até culminar em uma 

turbulência política, que se tentou solucionar pelo reforço do Poder Legislativo na 

Emenda Constitucional 4/1961, que instituiu o regime parlamentarista no Brasil. 

Contudo, isto se deu apenas para acalmar os ânimos dos militares87. 

A iniciativa não foi suficiente e o regime presidencialista retornou em 1963. 

Um ano depois veio o golpe militar e, já em 1967, a promulgação de uma nova 

 
79 Ibidem, pos. 3965 
80 TAVARES, André Ramos. Op. cit, p. 100 
81 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 3994 
82 Ibidem, pos. 4025 
83 Ibidem, pos. 4025 
84 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, pps. 136-137 
85 BONAVIDES, Paulo. op. cit, p. 94. 
86 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, pps. 136-137. 
87 TAVARES, André Ramos. Op. cit, p. 100. 
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Constituição. Os anos subsequentes ao golpe militar de 1964 tiveram alguma reação 

do Poder Judiciário, que por meio do STF desfez alguns abusos do Poder Executivo88.  

No entanto, com a edição do AI 2, de 27/10/1965 o Poder Judiciário sofreu 

duros golpes, com o aumento do número de ministros de 11 para 16, alinhados 

ideologicamente com o governo, e a suspensão das garantias da estabilidade e da 

vitaliciedade por seis meses, podendo ser alijados por procedimento sumário89. 

Muito embora o controle de constitucionalidade ser formalmente fortalecido 

com a edição da EC 16/1965, passando a operar de forma mista, não se pode concluir 

que houve uma expansão do Poder Judiciário, já que não havia as condições 

institucionais para exercer o mecanismo a contento90. Como explica Brandão, 

 

De fato, o AI-5 excluiu da apreciação do Poder Judiciário as condutas 
praticadas com base nos atos institucionais, autorizou o Presidente a decretar 
o “recesso” dos órgãos legislativos, a suspender direitos políticos, a cassar 
mandatos eletivos, suspendeu as garantias da vitaliciedade e da estabilidade, 
e o habeas corpus em crimes contra a segurança nacional, etc. Como era de 
se esperar, vieram “os anos de chumbo”: mais de 80 deputados foram 
cassados, vários servidores públicos foram demitidos ou aposentados 
compulsoriamente, restabeleceu-se a censura, foi realizada uma série de 
prisões arbitrárias, torturas, homicídios, etc. No âmbito do STF, foram 
cassados os Ministros Hermes Lima, Victor Nunes Leal e Evandro Lins e 
Silva. Daí em diante, não mais teria o STF condições de resistir ao regime, 
transformando-se, antes, em seu instrumento, sobretudo com vistas a 
controlar a atuação dos juízes e tribunais brasileiros. 

 

A Carta Magna em exame foi, para Tavares, uma tentativa de legitimar a farsa 

vigente. Os atos institucionais91 suprimiram garantias individuais e alteraram 

radicalmente o desenho constitucional de forma a agigantar o Poder Executivo e 

tornar inócuos os demais poderes. 

 
i) estabeleceu a eleição indireta para Presidente e Vice-Presidente da 
República; ii) suspendeu as garantias constitucionais ou legais de 
vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, possibilitando a demissão de 
servidores que demonstrassem “incompatibilidade com os objetivos da 
Revolução”; iii) facultou a suspensão de direitos políticos e cassação de 
mandato de parlamentares; iv) extinguiu os partidos políticos; v) permitiu a 
decretação de recesso do Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e 

 
88 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, pps. 142-143 
89 Ibidem, p.143 
90 Ibidem, p. 144 
91 Ato normativo do Poder Executivo com força de lei, sem se submeter às limitações 
contemporâneas dos Decretos. 
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Câmara de Vereadores pelo Presidente, atribuindo a este, nesse caso, o 
poder normativo. O Ato Institucional n. 3, de 5-2-1966, ampliou a realização 
de eleições indiretas para Governadores e Vice-Governadores. Por fim, o Ato 
Institucional n. 4, de 7-12-1966, determinou a convocação  extraordinária do 
Congresso Nacional para deliberar sobre o projeto de Constituição 
apresentado pelo Presidente da República, visto que, conforme o seu 
preâmbulo, “somente uma nova Constituição poderá assegurar a 
continuidade da obra revolucionária”92. 

 

O Ato Institucional número 5 foi além, na fúria autoritária do Poder Executivo: 

 
Suspendia, outrossim, as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, 
inamovibilidade e estabilidade, ficando os seus titulares sujeitos à demissão, 
remoção, aposentadoria ou disponibilidade, a critério do Presidente da 
República. Suspendia, ademais, a garantia de habeas corpus, nos casos de 
crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e 
a economia popular, e excluía da apreciação judicial os atos que, de acordo 
com ele e com seus atos complementares, fossem praticados. E, com 
fundamento no AI-5, editou-se o Ato Complementar n. 38, de 13-12-1968, que 
decretou o recesso do Congresso Nacional por tempo indeterminado93. 
 

A Carta de 1969 manteve os sistemas e instituições da carta anterior94. O STF 

permaneceu com 11 ministros, conforme Ato anterior, e o Ministério Público passou a 

constar formalmente como integrante do Poder Executivo, comprometendo a sua 

independência funcional. Já o Legislativo teve redução no número de deputados 

federais (art. 39) e restrição à imunidade parlamentar material95. 

Como ensina Bonavides, “não era Emenda, nem Constituição, mas, com 

certeza, o estatuto da ditadura, o decreto magno do autoritarismo e da 

discricionariedade”96. Descabe uma análise da separação de Poderes, na medida em 

que ontologicamente só existia um poder no lugar de todos os demais. 

O movimento de redemocratização produziu uma nova Constituição com 

características muito diversas da carta anterior. A Constituição de 1988, portanto, só 

pode ser entendida em seu contexto histórico. Apresenta uma grande desconfiança 

do Poder Executivo em face de tudo que foi exposto acerca das constituições 

pretéritas97 e deixa clara a importância da Separação de Poderes. 

 
92 Ibidem, p. 145 
93 TAVARES, André Ramos. Op. cit, p. 102 
94 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 4410. 
95 Ibidem, pos. 4411 
96 BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial: a derrubada da Constituição e a 
recolonização pelo golpe de Estado institucional, 1999, p. 29 
97 Apesar disso, Cláudio Pereira e Daniel Sarmento argumentam que o Poder Executivo permaneceu 
forte, com controle sobre a agenda parlamentar e e amplo uso das medidas provisórias. 
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O Poder Legislativo também foi bastante reforçado, como destacam Claudio 

Pereira e Daniel Sarmento: 

 

A Constituinte reforçou os poderes do Legislativo na esfera de produção 

normativa em comparação ao regime pretérito ao extinguir a aprovação de 

normas por decurso de prazo, reduzir as hipóteses de iniciativa legislativa 

privativa do Chefe do Executivo, diminuir a maioria exigida para derrubada do 

veto e ampliar o poder de emenda parlamentar às leis. Ademais, ela também 

robusteceu as funções fiscalizatórias do Legislativo, fortalecendo o seu papel 

no controle externo dos demais órgãos estatais, exercido com o auxílio dos 

tribunais de contas, e atribuindo às comissões parla mentares de inquérito 

“poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. 

 

A carta de 1988 optou por conceder ao Poder Judiciário o papel de guardião 

da Constituição, textualmente previsto no caput do art. 102 da CF/88. Neste sentido, 

o Poder Judiciário ganhou extenso rol de competências e um modelo dual e paralelo 

de controle de constitucionalidade, em que é possível questionar a constitucionalidade 

das leis tanto pela via difusa quanto pela concentrada. O rol de legitimados a proporem 

ações diretas de controle de constitucionalidade também se expandiu, especialmente 

com o advento da EC 45 de 2004, que também criou o instituto da Súmula Vinculante. 

No entanto, como visto nas Constituições com pretensão formal de separação 

de poderes, como a de 1891 e de 1946, também havia uma intenção de criar um 

modelo de separação de poderes, com um poder Judiciário independente munido do 

controle de constitucionalidade. No entanto a proposta não logrou êxito, pois não 

estavam reunidas, naqueles contextos, as condições necessárias para tanto98. 

Rodrigo Brandão explica que a ampla participação popular no processo 

constituinte, o reconhecimento do caráter jurídico da Constituição, a cultura de 

constitucionalismo da efetividade e, principalmente, a consolidação da democracia 

brasileira, são alguns destes fatores. Outro aspecto decorrente desta Carta é a 

 
Empiricamente, foi o presidencialismo de coalizão o grande fator de dependência com o Parlamento. 
SOUZA NETO, Claudio. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 5700. 
98 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, pps. 176-177. 
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judicialização da política, que decorre de condições políticas, institucionais e 

interpretativas, que não estavam presentes em contextos pretéritos99. 

Por condições institucionais, o autor elenca o extenso rol de direitos 

fundamentais, o fortalecimento do controle de constitucionalidade dual, tanto pela 

ampliação dos legitimados a proporem a via concentrada, os atos impugnáveis, a 

abrangência das decisões, dentre outros100. Além disso o STF passou a atuar como 

tribunal constitucional, foro especializado e tribunal de apelação de última instância101. 

Já as condições interpretativas, explica Brandão, até o advento da 

Constituição de 1988 o Brasil adotou um “minimalismo constitucional”, pautado por 

um juízo de compatibilidade entre lei e regra constitucional, ou seja, da supremacia 

da lei em detrimento da Constituição102.  

O constitucionalismo brasileiro da efetividade reverteu esta tendência, 

concedendo aplicabilidade imediata às normas constitucionais e sua preponderância 

sobre as normas infraconstitucionais por meio de rigidez e hierarquia. A figura central 

desta doutrina seria o juiz103, inserido em uma crescente cultura neoconstitucionalista, 

entusiasmada com a Teoria dos Princípios104. 

As condições políticas, já destacadas, dizem respeito a aspectos sociológicos, 

como a mobilização popular no processo constituinte. Além disso, as instituições 

demonstraram robustez, absorvendo crises institucionais105. Brandão também 

destaca a fragmentação do poder político, com uma distribuição de competências 

exclusivas, privativas e concorrentes.  

 
99 Ibidem. 
100 Destaque-se também a progressiva tendência de abstrativização do controle difuso, que vem 
sendo construída jurisprudencialmente no STF ao longo dos últimos anos. BARROSO, Luiz Roberto 
(2018). Op. cit. 
101 Ibidem, pps.153-162. 
102 Ibidem, p. 165. 
103 Ibidem, p. 168. 
104 Ibidem, pps. 171-174. 
105 Ibidem, pps. 148-149. Na verdade, embora a edição seja de 2019, provavelmente no fechamento o 
autor não estava ciente do contexto que estava por vir no atual governo Bolsonaro, que promove o 
grande teste para a atual Constituição. 
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Outra questão, resultante de fatores centrífugos (presidencialismo, sistema 

proporcional, multipartidarismo e federalismo) é o presidencialismo de coalizão, que 

embora seja um problema, acaba por limitar o poder do Executivo106. 

 

 

3.3 DISPUTAS PELA ÚLTIMA PALAVRA 
 

 

Até então, procurei destacar que a escolha do constituinte originário por um 

Judiciário empoderado por um mecanismo de controle de constitucionalidade forte 

tem a sua razão de ser, por razões de nossa singular história. Isto ocorreu não por 

obra do puro acaso, mas da reunião de condições específicas, que não estiveram 

presentes em outros momentos. 

Esta escolha tem as suas justificativas na teoria constitucional, mas não se 

mostra incontroversa. Não é porque foram reunidas condições para uma supremacia 

judicial que este necessariamente foi o melhor caminho percorrido. Nesta etapa trago 

à baila algumas das questões mais suscitadas pelos defensores e detratores de uma 

supremacia judicial ou parlamentar.  

Não obstante ainda haver autores de renome que defendam uma espécie de 

“supremacia da espada”107, creio que a revisão histórica tenha cumprido o papel de 

justificar a ausência de teorias que defendam a supremacia do Executivo por ser o 

Poder que, nas palavras de Hamilton, tem nas mãos “a espada e a chave do cofre”. 

Não pretendo esgotar um tema tão vasto quanto o das teorias da última 

palavra. Há uma defesa apaixonada de cada posição, que envolve posições 

ideológicas, mas isto não exclui a importância de cada argumento. Como explica 

Conrado Mendes, o Paroquialismo é uma marca desta literatura108.  

 
106 Ibidem, pps.150-153. 
107 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Cabe às Forças Armadas moderar os conflitos entre os 
Poderes. Disponível em https://www.conjur.com.br/2020-mai-28/ives-gandra-artigo-142-constituicao-
brasileira último acesso em 02.02.2020.  
108 MENDES, Conrado Hübner. Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e. Deliberação. São 
Paulo: Saraiva, 2011., p. 22. 



42 

 

No entanto, o mesmo autor reconhece que há bons argumentos vindos de 

cada lado. No lugar do viés binário propõe uma visão gradualista, que incorpore em 

certo grau cada argumento e reconheça a importância de um diálogo permeado por 

razões públicas.  

Assim, nesta oportunidade procuro construir o cenário para, no capítulo 

seguinte, apresentar a teoria dialógica de Conrado Mendes, que retomará alguns 

destes argumentos para analisá-los em uma perspectiva gradualista, incorporada na 

sua teoria dialógica. 

 

 

3.3.1 Supremacia da Constituição. Governo dos mortos sobre os vivos e living 

constitution. Funções majoritária e contramajoritária. 
 

 

As constituições no pós-guerra buscaram efetividade e aplicação imediata, a 

fim de conterem os excessos do poder estatal. Para tanto, devem ser superiores 

hierarquicamente às normas produzidas ordinariamente. A esta sistemática se dá o 

nome de supremacia da Constituição. Isto se materializa por meio de alguns 

elementos, que são a rigidez da Constituição, hierarquicamente posicionada acima 

das demais normas, e o controle de constitucionalidade.109  

A rigidez impõe uma maior dificuldade de modificar a Constituição com 

relação às normas infraconstitucionais, por conta da exigência de quóruns 

qualificados. Já o controle de constitucionalidade é o instrumento de correção de que 

dispõem os Poderes a fim de se preservar a integridade da norma constitucional, 

ratificando-a como parâmetro, restando às demais normas o papel de objeto.110 

A estes elementos Claudio Pereira e Daniel Sarmento somam outro de 

natureza sociológica, que é a existência de uma cultura constitucional “caracterizada 

 
109 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 198-261.  
110 Ibidem. 
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pela generalizada adesão do povo à Constituição estatal, que ocorre quando este a 

toma como algo que é seu, e pelo qual vale a pena lutar”111.  

A supremacia da Constituição, em suma, traz a ideia de que existem direitos 

tão essenciais que devem ser protegidos das maiorias ocasionais, por meio de 

procedimentos mais difíceis e demorados, que estimulem a acomodação e o debate. 

Uma justificativa tradicional é a teoria do pré-compromisso, ilustrada pelas célebres 

metáforas de Ulisses e o canto da Sereia, bem como “Peter sober / Peter drunk”.112 

No entanto a teoria do pré-compromisso cria um outro problema, que é o 

“governo dos mortos sobre os vivos”, em que uma norma produzida em um contexto 

histórico pelo constituinte originário vincula gerações futuras, que vivem em contexto 

diferente. Este problema, que decorre parcialmente de uma Constituição difícil de 

modificar, é agravado por um outro componente de nossa Constituição, que é a 

existência de cláusulas pétreas, limitando materialmente o poder de reforma113. 

O Poder Legislativo pode se valer da teoria do pré-compromisso para 

conservar o que for de seu interesse, omitindo-se de legislar em favor das atuais 

gerações. Pode também, em sentido diverso, incorporando o conceito de living 

constitution, adotar uma postura de ativismo legislativo. Sem limites poderia até 

mesmo vir a avançar sobre cláusulas pétreas, já que a norma constitucional possui 

como característica uma linguagem vaga, que traz uma certa ambiguidade sobre o 

alcance do art. 60, §4º.114 

O Poder Judiciário tem a característica de, em regra, agir somente mediante 

provocação. Costuma ser o instrumento de que se valem as minorias a fim de se 

protegerem dos avanços destas maiorias ocasionais, pela manutenção das 

conquistas firmadas na Carta Magna. Mas também pode modificar o sentido da norma 

(e não apenas o texto), o que se conhece por mutações constitucionais informais.115 

No entanto, o Poder Judiciário também pode agir como redutor de direitos de 

minorias, já que também pode ser mobilizado pelas maiorias ocasionais a fim de 

 
111 Ibidem, pos. 276. 
112 Ibidem, pos. 10429-10463. 
113 Ibidem. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
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fazerem valer a posição que defendem. Daí decorre a necessidade de desassociar o 

Poder Legislativo sempre a uma função majoritária e o Poder Judiciário a uma 

contramajoritária, já que estes papéis podem se alternar a depender do contexto: 

 

Assim, nem a lei representa necessariamente a vontade majoritária, 
nem decisões de inconstitucionalidade são necessariamente 
contramajoritárias. Ao revés, o caráter majoritário ou contramajoritário de lei 
ou de decisão judicial deve ser aferido empiricamente116 

 

Um bom exemplo que ilustra a necessidade de desmitificar o papel de cada 

um dos Poderes vem a seguir, por meio de uma análise histórica do mais célebre 

precedente judicial, que é usado por parte da doutrina para legitimar o Poder Judiciário 

em uma posição de preponderância sobre os demais poderes por meio do uso da 

última palavra. 

 

 

3.3.2 Supremacia Judicial como suposto corolário da Supremacia da Constituição. 

Marbury vs Madison além do Controle de Constitucionalidade 
 

 

As raízes da supremacia da Constituição estão intimamente imbricadas com 

o instituto do controle de constitucionalidade e, para tanto, é mister o retorno ao 

célebre precedente que o originou. No entanto, simplesmente mencioná-lo, sem uma 

análise mais detida do que aconteceu117, pode levar à equivocada noção de que da 

supremacia da Constituição decorre não só o controle de constitucionalidade, mas 

também a supremacia judicial (última palavra com o Judiciário). 

O precedente tem origens nas disputas entre federalistas e antifederalistas 

(republicanos), ocorridas mais de uma década antes. Um antifederalista, sob o 

pseudônimo Brutus, contestou a supremacia judicial sob o argumento de que a 

linguagem ambígua do texto constitucional e a tendência natural do homem de ampliar 

 
116 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, p. 267. 
117 E, de fato, é o que muitos clássicos da Teoria Constitucional brasileira deixam de fazer. Não fazem 
qualquer problematização de Marbury vs Madison BARROSO (2018), SOUZA NETO e SARMENTO 
(2015), TAVARES (2018) e BULOS 2015), para citar apenas alguns exemplos. 
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seus poderes levaria a uma supremacia judicial, que ameaça a independência entre 

os poderes estabelecida pela Carta americana118. 

Em resposta, Hamilton, usando o pseudônimo Plubius, elaborou argumento 

que seria a base para o controle de constitucionalidade. Pontua o autor que o Poder 

Judiciário seria o menos perigoso dos três poderes, por não deter “a chave do cofre, 

nem a espada” (Executivo), ou o poder de ditar normas com eficácia geral e abstrata 

(Legislativo), cabendo ao Judiciário a defesa da liberdade geral do povo.119 

Tal justificativa foi retomada em Marbury vs Madison. Antes, é preciso 

descrever o caso desde a sua origem. Em janeiro de 1801, o Presidente da República 

John Adams, do partido Federalista, já no apagar das luzes de seu mandato, após a 

derrota de seu candidato nas urnas, criou vários cargos judiciais, os chamados “juízes 

da meia noite”. Dentre eles, foi empossado como presidente da Suprema Corte John 

Marshall, juiz federalista e que havia sido secretário de Adams120.  

No entanto, algumas nomeações de última hora não se concretizaram dentro 

do mandato dos federalistas, como a de Marbury, pretendente ao cargo de juiz de paz. 

O secretário de Estado do governo seguinte, Madison, não empossou Marbury, já que 

a iniciativa do governo anterior foi vista pelos republicanos como uma tentativa de 

loteamento de cargos e perpetuação do poder dos federalistas121. 

Marbury judicializou a questão, pretendendo a posse no cargo. A iniciativa se 

revelou uma armadilha para Marshall. Se acolhesse o pleito, criaria uma crise 

institucional, com a recém-criada corte revogando medida adotada pelo atual 

Presidente, Jefferson. Se rejeitasse, os federalistas implicitamente admitiriam que 

agiram errado, indo de encontro aos seus próprios planos122. 

Marshal valeu-se de engenhosa solução. Como destaca Brandão, optou por 

adentrar no mérito sem, contudo, julgá-lo, rejeitando o pleito de Marbury por uma 

questão preliminar. Marshall argumentou que o Poder Executivo, ao deixar de nomear 

Marbury, extrapolou sua margem discricionária, de modo que havia o direito subjetivo 

 
118 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, p. 38 
119 Ibidem, p. 39 
120 Ibidem, pps. 41-42. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
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à investidura. No entanto, argumentou que o dispositivo legal que concedera à 

suprema corte a competência para julgar o caso violou a reserva de Constituição, 

sendo com ela incompatível, razão pela qual não poderia julgar o caso123. 

Assim, em uma única decisão evitou o desgaste político de forçar o presidente 

Jefferson, recém-eleito, a cumprir uma decisão que não agradava seu partido, além 

de enviar um recado aos republicanos de que a conduta adotada por Madison no caso 

dos juízes da meia-noite foi ilegal, caso este em que ele próprio estava profundamente 

envolvido tanto por ter sido o Secretário de Estado do governo anterior como por 

também ser um dos juízes da meia-noite124. 

Portanto, o precedente de fato inaugura o controle de constitucionalidade da 

forma como hoje é conhecido, mas não se presta como argumento histórico que 

justifique a supremacia judicial125. Pelo contrário, a análise do precedente, em 

conjunto com os casos Stuart vs Laird e o de impeachment do Justice Chase, revela 

uma interação entre os Poderes, alternando enfrentamento com auto-contenção126, 

além da grande carga política envolvendo Legislativo e Judiciário. 

Fica evidente a possibilidade de uso político do Poder Judiciário para a defesa 

de posições partidárias, demonstrando que juízes não atuam de forma isolada da 

política. Também foi necessária a acomodação de posições conflitantes no tempo, tão 

importante na política, acalmando os ânimos e buscando um denominador comum 

que fosse factível na ainda emergente cultura jurídica norte-americana (o que traz 

lições para a nossa também jovem democracia). 

Também merece destaque o uso estratégico da retórica para dizer o que se 

quer dizer por meio de obiter dicta127, mas deixando de explicitar suas verdadeiras 

intenções para evitar desgastes políticos que ameacem a própria existência da 

instituição. Nesta esteira, Marbury vs Madison demonstra a grande habilidade política 

de um juiz que foi capaz de proferir uma decisão em que era evidente o seu interesse 

 
123 Ibidem, pps. 45-46. 
124 Ibidem, p. 46. 
125 Ibidem, pps. 50-52. 
126 ACKERMAN, Bruce. The failure of the founding fathers: Jefferson, Marshall and the rise of 
presidential democracy. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2005, pps. 219-
246. Optei por não desenvolver os demais precedentes para não me alongar nesta sessão. 
127 Técnica de cultura de precedentes, que diz respeito à argumentação que não é essencial para se 
chegar à conclusão. 



47 

 

na causa, mas que foi lembrado na história basicamente pelo teor de sua decisão e a 

influência que teve no ordenamento jurídico ocidental. 

O estudo destes notórios precedentes revelou algumas lições importantes 

para a Teoria da Separação de Poderes, mas que podem ser ignoradas por quem faz 

uma defesa cega de instituições, sem um olhar crítico para as suas possibilidades e 

limitações.   

 

 

3.3.3 O Poder Judiciário como fórum de princípios e a capacidade institucional 
 

 

Dworkin dá uma justificativa mais elaborada para a legitimidade do Poder 

Judiciário, para quem tem o papel de protetor de princípios, ao passo que o 

Parlamento operaria em uma lógica de utilidade, voltado a políticas públicas 

(policies)128. Neste sentido, a democracia exigiria o preenchimento de requisitos que 

não são meramente procedimentais, mas demandam componentes substantivos 

consubstanciados na ideia de “igual consideração e respeito”, em que cada indivíduo 

se sente efetivamente parte de uma comunidade 129.  

Para Mendes, trata-se de uma legitimação ex post, ou seja, que não se verifica 

pelo mero desenho constitucional, como acreditam os adeptos do Constitucionalismo 

Popular como Waldron. Simplesmente dizer quem decide o quê não dá garantias de 

que haverá a igual consideração e respeito na decisão proferida. Depende do 

conteúdo substantivo do que se decide a cada caso130. 

Segundo Dworkin, há uma resposta certa que preenche tal requisito 

substantivo, atendendo ao requisito de igual consideração e respeito. Esta solução 

seria buscada por um juiz criterioso e metódico, baseado nas noções de coerência e 

 
128 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. Tradução 
Nelson Boeira, pps. 24-125. 
129 Ibidem, pps. 278-28; 419-426. 
130 MENDES, Conrado. Op. cit, pps. 193-194. 
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integridade131. A complexa teoria do autor acerca do papel do magistrado é 

desenvolvida ao longo de toda a obra “O Império do Direito” e incorpora contra-

argumentos que rejeitam hipotéticas defesas do legislador em questões de princípios. 

Dworkin presume, portanto, que o Poder Judiciário possui suficiente 

capacidade institucional para lidar com questões de princípios, mais até do que o 

Poder Legislativo, que possui outros interesses institucionais próprios da política, de 

índole utilitária132. No entanto, como pontua Mendes, o Parlamento também pode 

abordar questões de princípios e, neste caso, torna-se mais nebuloso o papel de cada 

Poder, não sendo suficiente uma cartilha hermenêutica133. 

Outro prisma em que pode ser vista a questão diz respeito aos limites 

cognitivos da capacidade do magistrado. Neste sentido, a metáfora do juiz Hércules 

poderia ser até mesmo como uma ironia, já que juízes não são onipotentes. Há uma 

limitação natural de cada ser humano. Um magistrado pode ter excelente formação 

jurídica, mas tenderá a ter uma maior limitação em questões econômicas, médicas ou 

sociológicas do que especialistas da área. Parte desta limitação tenta ser contornada 

pela introdução de mecanismos como o amicus curiae e as audiências públicas, mas 

dependem de o magistrado efetivamente considerar estes argumentos ao decidir. 

Outro argumento relacionado à capacidade institucional do Poder Judiciário 

diz respeito à proximidade do caso concreto. Remete à clássica noção de que o 

Parlamento prevê condutas futuras a serem seguidas, ao passo que o Judiciário julga 

com base em acontecimentos passados. Assim, o magistrado teria um maior contato 

com as circunstâncias do caso concreto, ao passo que o Legislativo se preocupa com 

questões mais abstratas, no atacado134. 

Em que pese o valor do argumento, é confrontado por aqueles que entendem 

que o caso concreto enfrentado pela corte não é tão diferente dos múltiplos casos 

concretos que chegam ao Parlamento por meio de seus representados, que inspiram 

a promulgação de uma lei.  Caberia ao magistrado adaptar a previsão abstrata da lei 

 
131 O Império do Direito, 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, pps. 288-299. Não desenvolvi os 
conceitos de coerência e integridade porque não atendem ao objeto da pesquisa. Ademais, seria 
impossível expor a complexa teoria de Dworkin sem uma pesquisa dedicada inteiramente ao autor. 
132 Ibidem, pps. 377-424. O argumento é apresentado ao longo do capítulo. 
133 MENDES, Conrado. Op. cit, p. 207. 
134 Ibidem, pps. 65-66.  
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ao caso concreto, mas isto não justificaria a adoção de um modelo de controle de 

constitucionalidade que afasta por completo a norma do ordenamento jurídico135.  

Tal postura do Judiciário de invalidar as leis, vista como autoritária por seus 

opositores136, encontra óbice em circunstâncias especiais que diferem as Cortes do 

Parlamento, que são a forma de ingresso, a chamada dificuldade contramajoritária e 

o contestado isolamento dos magistrados quanto à política. 

 

 

3.3.4 Formas de ingresso na magistratura, dificuldade contramajoritária e isolamento 

da política  
 

 

Diferentemente de outras culturas jurídicas, no Brasil juízes não são eleitos. 

Os membros das instâncias inferiores do Poder Judiciário em regra se submetem a 

concurso público de provas e títulos, atingindo a vitaliciedade após dois anos sem a 

redução de vencimentos, além da garantia da inamovibilidade.  

Em alguns tribunais regionais e cortes superiores vigora a sistemática do 

quinto constitucional, em que um quinto das vagas destina-se a membros oriundos da 

advocacia e do Ministério Público. No STF a escolha é política, por livre indicação do 

Presidente da República entre pessoas com notório saber e reputação ilibada, 

posteriormente sabatinados pelo Senado, a quem incumbe ratificar ou não a escolha.  

Defensores da supremacia judicial acreditam que esta circunstância daria a 

necessária independência para que os magistrados, em regra mediante provocação, 

protejam direitos e enfrentem a “tirania da maioria” em nome das minorias, que teriam 

neste canal o meio para a sua defesa137. Mesmo no caso do STF, em que a escolha 

de seus membros é política, o isolamento dela seria possível em tese, já que o 

mandato é vitalício e independe dos demais poderes para a sua continuação. 

 
135 Ibidem, pps. 91-92. 
136 Cf. sessão seguinte. BICKEL, Alexander. The Least Dangerous Branch: the Supreme Court at the 
bar of politics. Bobbs-Merrill, 1986 
137 MENDES, Conrado. Op. cit, p. 58 
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Contudo, alguns argumentam que este isolamento da política não é uma boa 

circunstância, já que desonera os magistrados da responsabilidade política por suas 

decisões138. Além disso, por não serem eleitos diretamente, os magistrados enfrentam 

questões de legitimidade para a aceitação de suas decisões, especialmente quando 

envolvem temas sensíveis, em que haja considerável desacordo na sociedade civil139.  

Isto é ainda mais dramático quando este Poder não eleito pelo voto direto 

exerce o controle de constitucionalidade e descarta uma norma editada por aquele 

que foi eleito pelo povo. A este obstáculo Alexander Bickel deu o nome de dificuldade 

contramajoritária140. Como pontua Bickel, 

 

(...) quando a Suprema Corte declara inconstitucional uma norma 
legal ou um ato normativo do Poder Executivo, frustra a vontade dos 
representantes da atual parcela da população; exerce controle, não em nome 
de uma maioria prevalecente, mas contra ela. Isto, sem mistificações, é o que 
de fato ocorre.141 

 

Isto não significa, para o autor, a ignorância de que a alegada representação 

da vontade popular possa estar mascarada por desigualdades de representação e por 

outras mazelas institucionais, que talvez favoreçam a inércia legislativa. No entanto, 

acrescenta ele, o Direito é produto não só do Legislativo, mas também do Executivo, 

que possui outras características que balanceiam os pontos fracos do Legislativo. 

Conclui que, em que pese eventuais inconsistências nestes Poderes, não são 

suficientes para justificarem a intrusão do Judiciário nos atos dos demais Poderes142.  

Bickel considera que a dificuldade contramajoritária causada pela revisão 

judicial enfraquece o processo democrático ao longo do tempo, pois representa uma 

desconfiança do papel do Legislativo143. Este temor não é acadêmico, já que 

influenciou até mesmo os desenhos constitucionais de alguns países, como Canadá, 

Reino Unido e Nova Zelândia, que adotaram formas fracas de revisão judicial144. 

 
138 Cf. TUSHNET, Mark. Op. Cit. O argumento será retomado adiante. 
139 BICKEL, Alexander, op. cit, pps. 16-23. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem, pps 16-17. Tradução própria. 
142 Ibidem, p. 18. 
143 Ibidem, p. 21. 
144 MENDES, Conrado. Op. cit, p. 28. 
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A dificuldade contramajoritária é relativizada por autores dos diálogos 

constitucionais, com Mendes e Brandão. Para o primeiro, ela causaria uma distração 

acerca daquilo que realmente constrange os juízes ao decidir145. Já Brandão acredita 

que o caráter majoritário ou contramajoritário deve ser aferido empiricamente146. 

Acrescenta também este autor que a força desta crítica diminui na constatação 

empírica de que tribunais e juízes modulam sua atuação em face das reações dos 

demais poderes e, em algum grau, levam em consideração a opinião pública147.  

Este panorama constitui as bases para um estudo um pouco mais realista de 

dois fenômenos bastante abordados pela doutrina nos últimos anos, que são o 

Ativismo Judicial e o efeito Backlash, que possa reconhecer os potenciais problemas 

deles decorrentes, mas sem se limitar aos argumentos maniqueístas dos defensores 

da última palavra. 

 

 

3.3.5 Ativismo judicial e efeito Backlash. As respostas trazidas pelo Minimalismo 

Judicial, Constitucionalismo Popular e Constitucionalismo Democrático 
 

 

Ativismo judicial, para Barroso, corresponde a uma “participação mais ampla 

e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes”. Prossegue o autor, 

esclarecendo que o fenômeno não se confunde com a judicialização, que decorre do 

desenho brasileiro na Constituição de 1988, ao passo que o ativismo judicial seria 

“uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a 

Constituição, expandindo o seu sentido e alcance”148. 

O autor elenca, ainda, algumas hipóteses em que o fenômeno se materializa: 

 
145 Ibidem, p. 138. 
146 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, p. 267. 
147 Ibidem, pps. 318-321. 
148 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, 
Rio de Janeiro, v. 5, número especial, p. 23-32, jun. 2012. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388>. Acesso em: 20 de maio de 2020., p. 
6. 
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(i)a aplicação direta da Constituição a situações não 
expressamente contempladas em seu texto e 
independentemente de manifestação do legislador ordinário; 
(ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos 
emanados do legislador, com base em critérios menos 
rígidos que os de patente e ostensiva violação da 
Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções 
ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas 
públicas. 
 

O ativismo judicial, prossegue o autor, muitas vezes decorre de uma postura 

omissa do Poder Legislativo149. Nestes casos, argumenta Barroso, atua em favor e 

não contra a democracia.  

Se o nível da omissão é sistêmico, com falhas estruturais decorrentes de um 

quadro extremo de inércia estatal, trata-se de um Estado de Coisas Inconstitucional150. 

Carlos Alexandre Campos enumera três pressupostos para a configuração do 

fenômeno:  

 

1 – (...) Constatação de um quadro não simplesmente de proteção 
deficiente, e sim de violação massiva e generalizada de direitos fundamentais 
que afeta a um número amplo de pessoas; 2 - (...) omissão reiterada e 
persistente das autoridades públicas no cumprimento de suas obrigações de 
defesa e promoção dos direitos fundamentais; e 3 - Haverá o ECI quando a 
superação de violações de direitos exigir a expedição de remédios e ordens 
dirigidas não apenas a um órgão, e sim a uma pluralidade destes (...)151 

 

Campos argumenta que o ECI “leva o juiz constitucional a interferir sobre 

funções tipicamente executivas e legislativas, “incluindo a de estabelecer exigências 

orçamentarias”, o que caracteriza um “ativismo judicial estrutural”. Admite que esta 

ingerência “gera acusações de ilegitimidade democrática e institucional da atuação 

 
149 Ibidem, p. 15. 
150 Expressão cunhada pela Corte Constitucional Colombiana. COLÔMBIA. Corte Constitucional.  
Sentencia SU.559/97. disponível em https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-
97.htm último acesso em 15.03.2021. 
151 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional: Uma alternativa para 
a atuação do STF ante situações de violação massiva e contínua de direitos. Portal JOTA, 2015. 
Disponível em https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/jotamundo-estado-de-coisas-
inconstitucional-04052015 último acesso em 30.03.2021. 
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judicial”, mas que o ativismo judicial estrutural pode levar à “superação de bloqueios 

políticos e institucionais e aumentar o diálogo na sociedade e entre os poderes”152. 

O STF admitiu o ECI no julgamento da ADPF nº 347/DF, ao apreciar a 

situação do sistema carcerário brasileiro153. Em que pese pouco tenha sido feito desde 

então, a decisão é paradigmática ao escancarar a omissão legislativa, resultante de 

um juízo político de conveniência e oportunidade. Mais do que isso, ajuda a explicar 

o ativismo judicial em alguns casos já que, além das discussões teóricas que 

permeiam o fenômeno, ontologicamente há milhões de pessoas na situação sofrem 

diariamente os efeitos da mora legislativa.  

Brandão pontua que o ativismo também pode ter viés conservador, como o já 

citado caso Dread Scott v. Sanford. No Brasil, novamente envolvendo direito penal, 

também pode ser considerado um ativismo conservador a decisão do STF que chegou 

a admitir a possibilidade de prisão em segunda instância antes do trânsito em julgado, 

por extrapolar os limites semânticos do texto constitucional, que textualmente dizem 

o oposto154. Assim, o pesquisador traz as contribuições de William Marshall adaptadas 

às especificações brasileiras, em que são consideradas hipóteses de ativismo: 

 

(i) Afastamento significativo do sentido literal do dispositivo interpretado; (ii) 
criação de norma infraconstitucional na hipótese de inconstitucionalidade por 
omissão; (iii) nvalidação de norma legal ou administrativa; (iv) criação ou 
alteração de norma constitucional; (v) imposição de medidas concretas aos 
Poderes Legislativo e/ou Executivo; (vi) pouca deferência a precedentes.155 

 

Muito embora o fenômeno tenha adquirido uma acepção negativa em parte 

da doutrina, em especial pelos defensores da supremacia parlamentar, Brandão aduz 

que “as questões sobre uma decisão ser ativista e ser correta podem estar 

interligadas, mas são distintas”156. Em outras palavras, diz o pesquisador, pode haver 

 
152 Ibidem. 
153 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347/DF.  Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015. 
Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4783560 último acesso em 
15.03.2021 
154 ABBOUD, Georges. O julgamento das ADCs 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal e o 
absurdo. Revista Consultor Jurídico, 14 de novembro de 2019. Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2019-nov-14/georges-abboud-julgamento-adcs-43-44-54-absurdo último 
acesso em 15.03.2021 
155 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, pps. 23-24. 
156 Ibidem, pps. 179-180. 
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ativismo judicial legítimo. Na mesma linha pensa Gisele Cittadino, para quem o 

ativismo judicial, apesar dos problemas apontados, “pode abrir novo espaço público 

de modo a reforçar a cidadania e a fruição de direitos, circunstância que pode ajudar 

a superar o autoritarismo e reconstruir o Estado de Direito”157. 

O ativismo judicial, portanto, pode ser saudável até certos limites, embora se 

reconheça que é difícil estabelecê-los com muita objetividade. No entanto, caso sejam 

violados, poderia levar a reações fortes tanto por parte dos demais Poderes quanto 

da sociedade civil, desafiando e descumprindo a determinação judicial. Um tipo 

específico de reação vem sendo estudado pela literatura norte-americana nos últimos 

50 anos, tendo recebido o nome de efeito Backlash.  

Sunstein conceitua o fenômeno como sendo “intenso e prolongado desagravo 

público de uma decisão judicial, seguida por agressivos passos para resistir àquela 

determinação e enfraquecer sua força normativa”158. Post e Siegel dispõem que o 

Backlash seria uma “reação de grupos com crescente perda de importância, influência 

e poder, como resultado de uma histórica mudança endêmica na sociedade”159.  

Samuel Fonteles traz exemplos de Backlash promovidos até mesmo por 

órgãos do Legislativo, não se limitando a decisões judiciais160, assim como também 

não decorre apenas de Cortes constitucionais, havendo reações a decisões proferidas 

por instâncias inferiores do Poder Judiciário. Tampouco seria o mesmo que reações 

legislativas a decisões judiciais, muito embora um Backlash possa ser materializado 

por meio de uma norma editada pelo Poder Legislativo161. 

Conclui o autor brasileiro que Backlash pode ser entendido tanto em sentido 

amplo quanto em estrito, sendo a acepção mais estreita a que mais lhe agrada: 

 

 
157 CITTADINO, Gisele. Poder Judiciário, ativismo judiciário e democracia. Revista Alceu nº 9, v.5 - 
jul./dez. 200. 106-110. Disponível em http://revistaalceu-acervo.com.puc-
rio.br/media/alceu_n9_cittadino.pdf último acesso em 28.11.2020. 
158 SUNSTEIN, Cass. Legal reasoning and Political Conflict. P. 154. No original: “Intense and 
sustained public disapproval of a judicial ruling, accompanied by aggressive steps to resist that ruling 
and to remove its legal force”. Tradução própria. 
159 POST, Robert e SIEGEL, Reva B., Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash. 
Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, 2007, Yale Law School, Public Law Working Paper 
No. 131. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=990968 último acesso em 27/03/2021 
160 FONTELES, Samuel Sales. Direito e Backlash. Salvador: JusPodivm, 2019., p. 31. 
161 Ibidem, pps. 32-34. 
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Em um sentido amplo, o backlash pode ser compreendido como toda 
reação social vocacionada a hostilizar atos do Poder Público (v.g., leis, atos 
administrativos, atos políticos, decisões judiiais, decisões administrativas, 
etc.) ou de quem lhes faça as vezes, o que inclui até mesmo fenômenos como 
a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolta da Vacina e outros 
movimentos sociais. Em um sentido estrito, o backlash designa reações 
sociais (backlash nacional) ou estatais (backlash internacional), lícitas ou 
ilícitas, que hostilizam atos e decisões, ainda que não jurisdicionais, do 
Judiciário (juízes ou Tribunais), Cortes Constitucionais, Tribunais 
administrativos ou Órgãos Internacionais (v.g. Cortes de Direitos Humanos), 

usualmente conservadoras do status quo162. 

 

Três são algumas das conhecidas respostas apresentadas a estes supostos 

problemas, que são o Constitucionalismo Popular, de Kramer, Tushnet e Waldron, a 

teoria do Minimalismo Judicial, de Cass Sunstein, e o Constitucionalismo 

Democrático, de Post e Siegel. 

No Minimalismo Judicial, Cass Sunstein defende que o Poder Judiciário deve 

atuar de forma prudencial, aplicando decisões que sejam ao mesmo tempo rasas 

(shallow) e estreitas (narrow).  

Por decisões rasas, entendem-se aquelas que dão os parâmetros mais 

básicos para decidir a questão sem deliberar sobre as questões mais profundas, que 

tenham possível discordância em um maior nível de abstração. Trata-se da busca de 

“acordos incompletamente teorizados”163, em que não há necessidade de acordo em 

todas as questões, e do “uso construtivo do silêncio”, em que “tanto na lei quanto em 

qualquer lugar, o que é dito não é mais importante do que o que se deixou de dizer”164. 

Já as decisões estreitas dizem respeito ao alcance da decisão, em que o foco 

é no caso concreto sob análise, evitando estender os efeitos da decisão sobre muitos 

outros casos semelhantes165. É aquilo que o autor também chama de “decidir um caso 

de cada vez.166. 

Agindo dessa forma, argumenta ele, minimizam-se a chance de erro nas 

decisões judiciais e os efeitos dos eventuais erros, o que inclui mitigar a probabilidade 

 
162 Ibidem, p. 41. 
163 SUNSTEIN, Cass. Legal reasoning and Political Conflict. Pps. 35-44. 
164 Ibidem, p. 39. 
165 Ibidem, pps. 44-45. 
166 SUNSTEIN, Cass. One case at a time: Judicial Minimalismo on the Supreme Court. Cambridge: 
Harvard University Press, 1999. 
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de uma considerável reação social, que seria justamente o efeito Backlash. Além 

disso, a postura minimalista tenderia a fomentar uma cultura política de debates, 

visando a um acordo razoável sobre temas bastante controvertidos, ao passo que o 

ativismo judicial inflamaria o desacordo167. 

No entanto, Sunstein admite que em alguns casos excepcionais seja 

desejável uma postura maximalista, quando demande uma maior segurança jurídica, 

dando previsibilidade ao tema. Reconhece também que em questões defendendo 

alguns direitos fundamentais, como a igualdade e a liberdade, decisões judiciais 

maximalistas podem representar “os momentos mais gloriosos de uma nação”168. 

As fortes críticas de Sunstein à supremacia judicial não devem conduzir à 

equivocada interpretação de que o autor defende uma supremacia parlamentar, pelo 

contrário. Para ele, todas as pessoas, inclusive a sociedade civil, produzem legítimas 

interpretações acerca do sentido da Constituição e que elas se modificam ao longo do 

tempo, de acordo com o entendimento de cada geração.  

Neste sentido, as decisões tomadas por agentes públicos, sejam eles 

autoridades judiciais, parlamentares ou executivas, devem observar três abordagens: 

tradicionalista, que é a base da Constituição para práticas sociais de longo prazo, que 

não necessariamente refletem a visão da geração atual; populismo, em que as 

decisões devem procurar respeitar a atual opinião pública; e cosmopolitanismo, em 

que o modo como cortes estrangeiras lidam com questões constitucionais pode 

influenciar o modo como se interpreta uma determinada constituição169. 

Já o Constitucionalismo Popular, como ensinam Claudio Pereira e Daniel 

Sarmento, é como ficou conhecida a teoria de supremacia parlamentar dos 

professores Larry Kramer, Mark Tushnet e Jeremy Waldron. Esclarecem os autores 

brasileiros que o Constitucionalismo Popular “tem como característica central 

sustentar a ilegitimidade do controle jurisdicional da constitucionalidade”, em que o 

 
167 SUNSTEIN, Cass. Radicals in robes: why extreme right-wing judges are wrong for america, Basic 
Books, August 2005 
168 SUNSTEIN, Cass. One case at a time: Judicial Minimalismo on the Supreme Court. Cambridge: 
Harvard University Press, 1999 pps. 262-264. 
169 SUNSTEIN, Cass R. A Constitution of Many Minds: Why the Founding Document Doens’t Means 
What It Meant Before. Princeton: Princeton University Press, 2009, pps. 6-11. 
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protagonismo da prática da Constituição se desloca do Judiciário para o povo, com 

fortes críticas tanto ao ativismo judicial quanto ao controle de constitucionalidade170. 

Jeremy Waldron, antagonista de Dworkin, foi dos três autores aquele que mais 

recebeu a atenção de Conrado Mendes. Para Waldron, o desacordo é inevitável em 

uma sociedade plural e pouco se pode fazer a respeito além de definir as regras 

formais (procedimentos) em que será materializado o acordo. Assim expõe Waldron: 

 

A discordância sobre direitos não é irracional e as pessoas podem 
discordar sobre direitos e ainda levá-los a sério. Nessas circunstâncias, elas 
precisam, para resolver suas discordâncias, adotar procedimentos que 
respeitem as vozes e as opiniões das pessoas — milhões delas — cujos 
direitos estão em jogo nessas discordâncias e tratá-las como iguais nesse 
processo. Ao mesmo tempo, elas devem assegurar que esses procedimentos 
enfrentem, de maneira responsável e deliberativa, as questões difíceis e 
complexas que as discordâncias sobre direitos levantam. Os procedimentos 
legislativos ordinários podem fazer isso (...) e uma camada adicional de 
revisão final pelos tribunais acrescenta pouco ao processo, a não ser uma 
forma bastante insultuosa de cerceamento e uma ofuscação legalista das 
questões morais em jogo na nossa discordância sobre direitos171 

 

No entanto, em sua mais recente obra o autor reconhece que em excepcionais 

cenários de mau funcionamento da democracia o controle de constitucionalidade pode 

se justificar, assim como uma postura mais proativa do Poder Judiciário. Para ele, uma 

situação típica seria a seguinte: 

 

Deixe-me resumir as 4 proposições que farei. Vamos imaginar uma 
sociedade com (1) instituições democráticas com razoável bom 
funcionamento, incluindo uma legislatura representativa eleita com base no 
sufrágio universal; (2) um conjunto de instituições judiciais, novamente em 
razoável bom funcionamento, com uma base não representativa que vai 
conhecer disputas individuais, pacificá-las e manter o estado de Direito; (3) 
um compromisso por parte da maioria da sociedade civil e do Estado com 
direitos individuais e das minorias; e (4) um desacordo persistente, 
substancial e de boa-fé sobre direitos (isto é, sobre o que o compromisso com 

direitos na verdade representa e quais são suas implicações).172 

 
170 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 7426. 
171 WALDRON, Jeremy. The core of the case Against judicial review.  The Yale Law Journal. 2006, p. 
1358. 
172 WALDRON, Jeremy. The Core of the Case Against Judicial Review. The Yale Law Journal. 2006, p. 
1360. Tradução própria. No original: Let me lay out in summary the four assumptions I shall make. We 
are to imagine a society with (1) democratic institutions in reasonably good working order, including a 
representative legislature elected on the basis of universal adult suffrage; (2) a set of judicial institutions, 
again in reasonably good order, set up on a nonrepresentative basis to hear individual lawsuits, settle 
disputes, and uphold the rule of law; (3) a commitment on the part of most members of the society and 
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Assim, na situação descrita não haveria a necessidade do uso de controle de 

constitucionalidade. Mas basta que apenas uma das condições supra não esteja 

presente para justificar a intervenção do Poder Judiciário. 

Tushnet traça uma crítica ainda mais ácida ao Poder Judiciário, para quem 

promoveria a irresponsabilidade dos legisladores por ocupar o seu papel na promoção 

de políticas públicas. Também o controle de constitucionalidade teria este efeito, 

desonerando o Legislativo de tomar decisões difíceis. O autor inicialmente se 

posiciona de forma totalmente contrária ao instituto que, se suprimido, devolveria ao 

povo o poder de tomar decisões por meio da via representativa173.  

Para ele, o controle de constitucionalidade não cumpre nem mesmo o papel 

de proteger as pré-condições da democracia, na medida em que os juízes nesta 

questão atuam de forma pouco significativa ou muito ampla, com exclusões informais 

resultantes de circunstâncias econômicas, a depender de quão expansivamente os 

juízes interpretam a matéria174. Argumenta que seria plenamente viável um país sem 

o controle de constitucionalidade, como é o caso de Holanda e Inglaterra. 

No entanto, assim como Waldron, Tushnet em obra mais recente passou a 

admitir uma forma mais fraca de controle de constitucionalidade, como é o caso da 

seção 33 da Carta Canadense. muito embora permaneça contrário à supremacia 

judicial175. Em tal modelo, segundo Neto, o controle de constitucionalidade 

basicamente funciona como operador de veto176. 

Kramer fundamenta na história constitucional norte-americana seu ataque à 

supremacia judicial. Aduz que no contexto da criação da Constituição estadunidense 

havia uma rejeição à supremacia judicial, valorizando-se o poder popular. A atribuição 

desta qualidade ao Judiciário seria, para o autor, uma atitude preconceituosa dos 

 
most of its officials to the idea of individual and minority rights; and (4) persisting, substantial, and good 
faith disagreement about rights (i.e., about what the commitment to rights actually amounts to and what 
its implications are) among the members of the society who are committed to the idea of rights. 
173 TUSHNET, Mark V. Taking the Constitution away from the Courts. Pps. 154-187. 
174 Ibidem, p. 160. 
175 TUSHNET, Mark V. Weak Courts, STRONG rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in 
Comparative Constitutional Law Pps. 18-42. 
176 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 7459. 
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juízes com o povo, tratando o direito constitucional como sendo de difícil compreensão 

para o homem médio, obstáculo este que vem sendo reforçado pela judicialização177. 

A fim de superar esta dificuldade atribuída pelo autor à supremacia judicial, 

ele sugere que a sociedade civil faça grande pressão política sobre o Judiciário, por 

meio de impeachment de juízes, cortes no orçamento, alteração da composição da 

Corte, bem como modificação dos mecanismos formais de escolha.  

Acredita Kramer que com isto seriam diminuídos os conflitos entre os 

Poderes, fazendo com que todos atuem em conjunto em nome da soberania popular. 

É relevante destacar, contudo, que a revisão histórica demonstrou que algumas 

destas soluções já foram adotadas no Brasil pelo Executivo, com efeitos amargos para 

a separação de poderes.  

Já no Constitucionalismo Democrático, de Post e Siegel, o efeito Backlash 

tem, sim, seus riscos, que para alguns levou ao surgimento da Nova Direita178. No 

entanto, para os autores, as críticas foram longe demais. Os opositores do Backlash 

ignoram o potencial construtivo do fenômeno, que pode revigorar a democracia e 

fortalecer o sentimento de solidariedade constitucional179. 

Ademais, os autores em crítica a Michael Klarman refutam a ideia de que 

Backlash é necessariamente causado por ativismo judicial, argumentando que este 

raciocínio implicaria a falsa ideia de que decisões judiciais são mais prováveis de criar 

Backlash do que decisões legislativas180.  

Post e Siegel escrevem confrontando diretamente as duas escolas anteriores, 

do Constitucionalismo Popular181, com expressas menções a Tushnet, bem como o 

Minimalismo Judicial, de Sunstein182. Defendem que o papel do Poder Judiciário, 

independentemente de ativismo judicial e efeito Backlash, bem como o uso do controle 

 
177 KRAMER, Larry D. The People by Themselves : Popular Constitutionalism and Judicial Review, 
pps. 242-253. 
178 POST, Robert e SIEGEL, Reva. Op. cit, p. 3. 
179 Ibidem, p. 4. 
180 Ibidem, p. 21. Cf. notas de rodapé na obra original. 
181 Ibidem, p. 3. Cf. também, dos mesmos autores, Popular Constitutionalism, Departmentalism, and 
Judicial Supremacy. Disponível em 
https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/Faculty/Siegel_PopularConstitutionalismDepartm
entalismAndJudicialSupremacy.pdf último acesso em 12.01.2020. 
182 Ibidem, pps. 57-63. 
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de constitucionalidade, não cria necessariamente problemas. Possuem o condão de 

revigorarem a democracia, ao trazerem para a agenda política questões que de outra 

forma talvez não seriam conhecidas183.  

Em suma, Cass Sunstein demonstra preocupação com o ativismo judicial e o 

efeito Backlash, mas não defende uma auto-contenção absoluta. Da mesma forma 

alguns autores do Constitucionalismo Popular, como Waldron e Tushnet, 

reconsideraram parcialmente suas posições para admitirem, em alguns contextos, 

uma postura mais incisiva do Poder Judiciário, muito embora estes ainda defendam a 

supremacia parlamentar. De forma mais explícita, os adeptos do Constitucionalismo 

Democrático acreditam que o desacordo não é um problema, mas uma forma de 

manter em pauta questões importantes atinentes a direitos de minorias. 

No Brasil, as teorias estrangeiras em destaque nesta sessão não escaparam 

de críticas quando voltadas para a realidade política e jurídica brasileira. 

Bunchaft, em estudo comparativo entre o Minimalismo Judicial e o 

Constitucionalismo Democrático, argumenta que o Minimalismo Judicial não 

considera que minorias possuem sub-representação e posturas minimalistas ou 

maximalistas podem ser instrumentos de manutenção do status quo. Neste sentido, 

em linha semelhante às ressalvas feitas por Tushnet e Waldron em suas obras mais 

recentes, entende que o Minimalismo pressupõe um funcionamento mais regular da 

democracia e de respeito às minorias, o que muitas vezes não é o caso184. 

Para Claudio Pereira e Daniel Sarmento, no Brasil o Minimalismo Judicial não 

pode ser adotado como um guia generalizado em matéria constitucional, mas cumpre 

um importante papel de alerta para a incorporação de teorias muito abrangentes no 

discurso jurisdicional.  

Tais autores criticam também o constitucionalismo popular, que em sua visão 

idealiza o processo político como se todos os cidadãos tivessem o mesmo peso de 

participação e é de difícil aplicação prática. No entanto, reconhecem o papel da teoria, 

 
183 Ibidem. 
184 BUNCHAFT, Maria Eugenia. Constitucionalismo democrático versus minalismo judicial. Revista 
Direito, Estado e Sociedade, n. 38, 2011. Disponível em http://www.jur.puc-
rio.br/revistades/index.php/revistades/article/view/189. último acesso em 04.05.2020. 
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que alerta para o problema decorrente do monopólio da interpretação da Constituição 

por juízes em detrimento do povo185. 

Samuel Fonteles critica o Constitucionalismo Democrático de Post e Siegel, 

sob o argumento de que seria uma visão romântica do Backlash, além de ignorarem 

que o fenômeno também pode ser não conservador. Cita como exemplos as fortes 

reações populares de viés progressista a decisões conservadoras, como no caso 

Bowers v. Hardwick e o famoso e lamentável caso Dread Scott v. Sandford186.  

Mais especificamente na aplicação da teoria ao caso brasileiro, argumenta o 

autor que o Constitucionalismo Democrático pouco teria a contribuir já que, segundo 

ele, estudos empíricos demonstram que o STF não teria admitido a influência nem 

mesmo de mecanismos processuais de abertura, como audiências públicas e amicus 

curiae e alguns ministros simplesmente ignorariam a opinião pública187. 

Já quanto ao Estado de Coisas Inconstitucional, Lênio Streck critica a 

importação da teoria para o caso brasileiro, para quem não passa de uma forma de 

legitimar um ativismo camuflado, além da generalidade da tese, que com boa dose de 

retórica poderia justificar qualquer invalidação de leis188.  

Assim, muito embora a análise dos fenômenos do ativismo judicial e do efeito 

Backlash tragam importantes contribuições para a definição dos limites de atuação de 

cada Poder, em especial o Poder Judiciário, não significam que a última palavra com 

o Poder Legislativo necessariamente conduza a melhores respostas sobre o sentido 

da Constituição. Na verdade, reforça a noção de que decisões não são imunes a erros 

e que visões distintas virão ao longo do tempo de outros legítimos intérpretes. 

 

 

4 DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS, PARA CONRADO HUBNER MENDES 
 

 
185 SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. Op. cit, pos. 7491-7524. 
186 FONTELES, Samuel Sales. Direito e Backlash. Salvador: JusPodivm, 2019., pps. 27-28. 
187 Ibidem, pps. 61-62. 
188 STRECK, Lênio Luiz. Estado de Coisas Inconstitucional é uma nova forma de ativismo. Revista 
Consultor Jurídico, 24 de outubro de 2015. Disponível em https://www.conjur.com.br/2015-out-
24/observatorio-constitucional-estado-coisas-inconstitucional-forma-ativismo último acesso em 
03.04.2021. 
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Como visto, nosso desenho constitucional se baseia na última palavra do 

sentido da Constituição dada pelo Poder Judiciário, mais especificamente o STF, a 

quem é concedido o papel de guardião da Constituição, como ilustra o caput do art. 

102 da Carta Magna.  

No capítulo anterior foram expostos alguns dos vastos argumentos que 

criticam esta concepção e os problemas dele decorrentes no direito comparado. No 

entanto, a doutrina brasileira aponta os riscos da aplicação indiscriminada das teorias 

estrangeiras ao Brasil. 

Conrado Mendes enfrenta este problema por meio de uma proposta 

gradualista, em vez da lógica binária que permeia tais discussões. Procura admitir que 

há bons argumentos vindos de todos os lados e incorpora muitos deles em uma 

perspectiva conciliatória, em que a definição de quem detém a última palavra depende 

de cada caso, de acordo com uma análise pragmática de custo e benefício189. 

Como exemplo de algumas das contribuições incorporadas, enumera o autor:  

 

Idéias de prudência e faro político, em Bickel, de análise contextual do 
minimalismo ou maximalismo, em Sunstein, das novas rodadas, em Fisher, 
de variações no quanto cada poder deve deferir em cada momento, em 
Whittington, das capacidades primárias e secundárias, em Pickerill, da tensão 
dinâmica e da subversão do status quo provocadas pela corte, em Friedman, 
possuem certa unidade (...) a idéia de que ativismo judicial se responde com 
ativismo legislativo, em Roach, e de que a corte pode combater a inércia e 
forçar o parlamento a assumir responsabilidade e a justificar mais claramente 
suas decisões, em Hogg e Bushell, parecem-me conciliáveis também 

 

No entanto, argui que esta seria uma “última palavra provisória”, ou seja, um 

posicionamento que traz a necessária segurança jurídica para aquele momento, mas 

que não necessariamente encerra as discussões definitivamente.  

 

Teorias do diálogo, portanto, trazem algo de novo, mas precisam ser 
combinadas com a dimensão da última palavra. A pergunta original que 
inspira o capítulo não deixa de fazer sentido. Deve, no entanto, lidar também 
com a a provisoriedade da última palavra. Ligeiramente reformulada, a 
pergunta passa a ser: quem tem o direito de errar por último, ainda que 

 
189 MENDES, Conrado. Op. cit, pps. 186-187 
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provisoriamente? Ou, em termos mais diretos: quem tem direito à última 
palavra provisória? 

 

Neste sentido, os diálogos institucionais buscam uma solução conciliatória por 

meio dos conceitos de “rodada procedimental” e “última palavra provisória”, que 

estimulem a deliberação entre os poderes no intuito de obter melhores respostas nos 

dilemas constitucionais ao longo do tempo190.  

Isto não significa que o autor não esteja consciente do custo do 

prolongamento das discussões no tempo, como ele mesmo destaca: 

 

A invocação da idéia de “última palavra provisória” não pode 
esconder o custo temporal, material e intelectual de novas “rodadas 
procedimentais”. Há graus de provisoriedade. Decisões, mesmo que possam 
ser revistas, são mais ou menos duradouras e resistentes. Alguns de seus 
efeitos se consumam e, em certo sentido, tornam-se irreversíveis. O fato de 
ser interlocutora, por essa razão, não significa que a corte esteja isenta da 
responsabilidade de boas decisões e de um teste rigoroso de legitimidade. 
De qualquer modo, relativizar a importância da última palavra tem um valor. 
Se o ponto de chegada é sempre provisório, dever-se-ia atentar também para 
o caminho, o processo de interação que precede e sucede a decisão. Diálogo, 
no longo prazo, é inevitável. Decisões são tomadas e problemas concretos 
resolvidos, mas os mesmos temas são reprocessados pela comunidade 
política. Essa constatação trivial traz um elemento surpreendentemente novo 
para a reflexão sobre o papel e legitimidade do controle de 
constitucionalidade. 

 

Esta deliberação entre os poderes deve ser permeada pelo conceito de “razão 

pública”, de Rawls191. Assim, diz o autor brasileiro, “parlamentos e cortes têm 

legitimidade para serem ativistas à medida que se engajem no diálogo. Podem optar 

por deferir, por esperar, ou, munidos de um bom argumento, desafiar o outro poder”192.  

Mendes esclarece seu entendimento sobre o papel de duas variáveis de 

legitimidade da democracia, forma e substância. Argumenta que, para autores como 

Waldron, a democracia é um esquema procedimental completo, determinado a priori. 

No entanto, o autor estrangeiro não daria conta de explicar questões constatadas 

 
190 Ibidem, p. 190 
191 Ibidem, p. 195 
192 Ibidem, p. 191 



64 

 

empiricamente, como flutuações no papel de cada Poder na defesa de direitos 

fundamentais. 

Mendes cita Friedman, para quem as instituições se movimentariam conforme 

as ondas da opinião pública, perdendo legitimidade à medida em que desconsideram 

tal relevante fator. No entanto, este argumento de natureza empírica não seria 

suficiente para justificar a legitimidade destas oscilações, pois o interesse está em 

justificar a demanda de obediência às decisões decorrentes deste processo. 

Conclui então que tais oscilações passariam a ser justificadas se a 

democracia não é um esquema procedimental completo, mas que depende também 

dos resultados. Ou seja, que não só a forma, mas também a substância importa como 

critério de legitimidade. Em outras palavras, diz o autor, “a instituição que tenha 

alcançado a resposta mais compatível com um critério substantivo de legitimidade 

tenha boas razões para prevalecer independentemente de seu pedigree193. 

Isto não significa que decisões deixem de ser obrigatórias194. No entanto, é 

salutar, para ele, que os poderes se desafiem, desde que isto se dê por meio de 

razões de qualidade. Tal mecanismo é inspirado pelas contribuições de Rawls, que 

desenvolveu uma teoria da legitimidade que justifica o uso da coerção, em uma 

sociedade plural, tendente ao desacordo, para forçar o cumprimento de decisões. 

Para Rawls, esta teoria deve responder às seguintes perguntas:  

 

que condições devo exigir para obedecer a uma decisão da qual discordo? 
Se discordamos, e continuaremos a discordar sempre, como viver em 
conjunto e tomar decisões coletivas que vinculem a todos? Dizer que 
devemos estruturar um procedimento democrático, por si só, não resolve com 
precisão: o que deve estar embutido nesse procedimento?195 

 

Portanto, o ponto central da tese de Rawls, explorado por Mendes, é o 

conceito de razão pública, que ocorre “quando acreditamos que as razões que 

oferecemos podem razoavelmente ser aceitas por outro cidadão qualquer, 

independentemente de suas convicções abrangentes”196. O conceito de razão pública 

 
193 Ibidem, p. 193 
194 Ibidem, p. 195 
195 Ibidem, p. 195 
196 Ibidem, p. 196 
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não tem por objetivo permear toda e qualquer discussão, mas aquelas envolvendo 

questões constitucionais essenciais e de justiça básica. Não se deve ir além dela e 

tentar impor “a verdade completa”, em que não há acordo possível197. 

Neste arranjo, a máxima corte de um país possui o ônus do uso da razão 

pública como meio de mitigar o risco de maiorias transitórias corromperem a estrutura 

constitucional. Além disso, cumpre um papel pedagógico. A corte máxima de um país, 

assim como qualquer órgão jurisdicional, tem o dever de fundamentar qualquer 

decisão. A Corte tem o ônus de ser exemplo aos demais atores políticos de como 

deve ser a argumentação de um debate intra e interinstitucional198.  

Mendes pontua que a proposta de Rawls é criticada por Waldron, para quem 

o nível de desacordo é mais profundo e a razão pública não soluciona este 

problema199. Para este autor, a solução é “recorrer a um procedimento sem 

expectativas de resultado, mas que apenas respeita a igual voz de cada um”200. No 

entanto, Mendes entende que Waldron contradiz a própria tese, na medida em que, 

se há desacordo sobre todas as questões, poderia haver também sobre a própria 

teoria de Waldron acerca da deliberação, conduzindo, em um maior contexto, a um 

“anarquismo filosófico, segundo o qual não existe autoridade política legítima”201. 

Portanto, Mendes retoma a razão pública como uma solução para que haja 

uma cultura de deliberação no lugar de uma em que haja simples embate de forças e 

propõe uma alternativa à supremacia judicial e à supremacia parlamentar, em que 

construímos instituições com a maior probabilidade – e não certeza – de buscar a 

resposta correta em questões de justiça202.  

Neste sentido, a tensão entre corte e parlamento deve ser vista como virtuosa, 

desde que permeada pela razão pública. Ela não só é o canal pelo qual devem se dar 

os debates, mas também revigora a própria democracia. Reações a decisões 

legislativas e judiciárias não devem ser vistas como indesejáveis, mas como 

oportunidades de se chegar à melhor resposta a uma questão de justiça. Não há a 

 
197 Ibidem, pps. 196-197 
198 Ibidem, pps 197-200 
199 Ibidem, p. 198 
200 Ibidem, p. 199 
201 Ibidem, p. 200 
202 Ibidem, p. 200-201 
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priori como definir quem deve ter a “última palavra provisória”. É uma questão 

contingente e não de princípio, abstrata, independente do contexto203.  

Mendes está ciente dos riscos desta proposta, como “do lado judicial, o 

legalismo hermético, o imperialismo retórico, a soberba do guardião entrincheirado e 

monopolista; do outro lado, a deferência ou o comodismo legislativo”. Contudo, 

acredita no desenvolvimento de “uma demanda mais forte de diálogo que, se 

impregnada na prática decisória dos poderes, traz um ganho exponencial ao 

desenho”, em que há divergência, mas “com respeito mútuo e sem presunção”. Neste 

contexto, ganha provisoriamente a última palavra aquele que possui o melhor 

desempenho deliberativo pelo melhor uso da razão pública204. 

Mendes lança mão de uma pergunta – “se rodadas procedimentais são 

sempre provisórias, o que impede que o Poder que perca a rodada lance mão de 

reiniciar a discussão em uma nova rodada? Deveria a instituição “vencedora” ter um 

trunfo especial?”. O Autor explica que tal indagação tem cunho mais especulativo do 

que realista, pois a tendência seria uma acomodação recíproca ao longo do tempo205. 

O autor em seguida passa a analisar o papel específico de cada ator político 

na deliberação. Descarta a suposição de que, em relação a direitos, cortes e 

parlamentos são institucionalmente equivalentes. No entanto, eventualmente o Poder 

Legislativo pode vir a argumentar com base em princípios. Neste momento, o Poder 

Judiciário teria um papel mais reativo, que faça o legislador revisar eventuais 

contradições, como suplemento à competição206. 

A Corte deve, portanto, deve fazer uma análise prudencial do contexto, caso 

a caso, variando entre minimalismo e maximalismo. Neste sentido, vislumbra quatro 

possíveis cenários, que não se esgotam: 

 

No primeiro, há omissão do legislador no atendimento de deveres 
constitucionais (mais facilmente exemplificados em constituições dirigentes 
que requerem ampla atuação legislativa para tornar eficazes boa quantidade 
dos direitos). No segundo, há ativismo legislativo sem grande consistência 
deliberativa. No terceiro, o ativismo legislativo é acompanhado de alto 

 
203 Ibidem, p. 203 
204 Ibidem, pps. 204-205 
205 Ibidem, pps. 205-206. Retomarei esta questão na conclusão. 
206 Ibidem, p. 207 
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desempenho deliberativo. No quarto, mudando um pouco a chave, a corte 
analisa a constitucionalidade de uma lei antiga, aprovada por gerações 
anteriores. 

 

Trata-se de situações bastante distintas, transcendendo um juízo binário de 

constitucionalidade. Cabe, portanto, uma postura pragmática e particularista, em que 

a corte deve modular virtudes ativas e passivas por meio da prudência. Explica que 

sua proposta não equivale à de Bickel, que para Mendes se aproxima mais da auto-

contenção. Seria algo mais semelhante à teoria de Sunstein e os critérios que aquele 

autor defende207. O que vai efetivamente proteger a Corte é o bom argumento208.  

A proposta de desafio às decisões de um Poder por meio de uma reação 

permeada pela razão pública pode, admite Mendes, levar a mal-entendidos, em que 

todos “decidem tudo ao mesmo tempo”. No entanto, entende que a última palavra 

ainda exerce um papel neste sentido, apenas tendo sido mitigada a sua importância 

em uma perspectiva temporal209. Ademais, como demonstram os estudos empíricos 

de Pickerill, trazidos por Mendes, efetivamente o tempo traz esta acomodação210. 

Mendes conclui, nos alertando que sua tese não se trata de uma proposta 

alternativa de desenho institucional, mas da atitude de um poder em relação ao outro 

(interinstitucional) e de como cada poder internamente entende seu papel (intra-

institucional). Citando Mills, entende que a deliberação estimula um papel reflexivo, 

que cria mais chances de emergir a verdade. Trata-se, portanto, de um ideal a 

perseguir na praxis comunicativa entre os poderes, que maximiza as chances de se 

obter a resposta certa para aquele contexto211. 

Outra observação feita pelo autor é de que o modelo proposto estimula a 

deliberação pragmática aceitando o risco de uma decisão “menos perfeita”. Contudo, 

sustenta ele, é preferível este tipo de deliberação com uma resposta provisória à 

paralisia total, em que a proteção de princípios se tornaria “dogmas mortos”212. 

 
207 Ibidem. pps. 208-209.  
208 Ibidem, p. 209 
209 Ibidem, p. 210 
210 Ibidem, pps. 129-132. 
211 Ibidem, pps. 211-213. Naturalmente, o autor está falando de uma verdade relativa a um contexto e 
não à ideia de uma verdade absoluta, que não comporte questionamentos, como por ele esclarecido. 
212 Ibidem, pps-213-214. 
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5 RESULTADOS 
 

 

A pesquisa suscitou uma série de reflexões, que estruturarei em alguns eixos: 

1 - possíveis evidências empíricas de conceitos teóricos da Teoria dos Diálogos 

Constitucionais; 2 - elementos destas teorias ausentes ou deficientes no caso 

concreto; 3 – considerações sobre as hipóteses iniciais do projeto de pesquisa 

trabalhadas no caso concreto à luz da revisão bibliográfica; e 4 – demais observações. 

 

 

5.1 RODADAS PROCEDIMENTAIS E ÚLTIMA PALAVRA “PROVISÓRIA”  
 

 

O caso concreto sugere que, em que pese a existência de desacordo inicial 

entre os três poderes, alguns dos argumentos trazidos pelo desafiante foram de fato 

incorporados ao discurso do Poder desafiado ao longo do tempo. Trata-se de possível 

evidência empírica da existência de rodadas procedimentais e da provisoriedade da 

última palavra, conceitos sustentados pelo professor Conrado Mendes em sua tese.  

Por exemplo, naquilo que no capítulo da descrição do caso concreto intitulei 

“terceira rodada procedimental”, o Poder Executivo, ao editar a MP 905/19, adotou o 

IPCA-E como índice de correção monetária para correção dos créditos trabalhistas, 

como queria o TST na primeira rodada. Assim, modificando a previsão legal, admitiu 

tacitamente que a TR não se presta a recompor a inflação e que o IPCA-E seria um 

índice mais adequado. No entanto, o fez valendo-se de manobra que, no seu 

agregado, se mostrou desfavorável ao trabalhador, por reduzir os juros de mora213. 

Já o STF, na quarta rodada procedimental, ao julgar as ADCs 58 e 59, 

aparentemente incorporou parte da proposta contida na MP 905/19, ao deliberar não 

 
213 BERNARDES, Felipe. op. cit. 
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só sobre a correção monetária, acolhendo o IPCA-E, mas também reduzindo os juros 

de mora. Além disso, o STF também se valeu de argumentos consequencialistas de 

ordem econômica, tal qual o fizeram o Poder Executivo, terceira rodada, e o próprio 

Poder Legislativo, na segunda rodada. 

 

 

5.2 AUSÊNCIA DE RAZÕES PÚBLICAS E VIRTUDES PRUDENCIAIS 
 

 

A possível evidência empírica de influências mútuas nos discursos de cada 

ator não pode caracterizar propriamente a existência de diálogos constitucionais, nos 

termos conceituados por Conrado Mendes. Isto porque, para o autor, os diálogos 

devem se permear pelo uso do conceito de razão pública, de John Rawls214215, que 

impõe um ônus argumentativo que, a meu ver, não foi observado de todo nas 

fundamentações das propostas de cada Poder. Além disso, no caso do Poder 

Judiciário não foi adotado o uso de virtudes ativas e passivas, defendidas por Sunstein 

e incorporadas ao discurso de Conrado Mendes. 

Na primeira rodada o TST proferiu decisão pela adoção do IPCA-E sob o 

argumento de que a TR não recompunha adequadamente o valor real do crédito 

trabalhista em face das perdas inflacionárias e, portanto, teria violado o direito 

constitucional de propriedade. Tal raciocínio, segundo aquele órgão, adotou as 

mesmas razões de decidir do STF em caso análogo, envolvendo créditos inscritos em 

precatórios judiciais, quando substituiu a TR, prevista em Lei, pelo IPCA-E. 

O órgão trabalhista valeu-se de uma argumentação que, nas palavras de 

Rawls, deveria “apelar unicamente para as crenças gerais e para as formas de 

argumentação aceitas no momento presente e encontradas no senso comum, e para 

 
214 RAWLS, John. O liberalismo político. 2. Ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 274 
215 Felipe Bernardes desenvolve uma excelente crítica neste sentido. BERNARDES, Felipe.  
Correção monetária e juros moratórios na Justiça do Trabalho após a decisão proferida pelo STF em 
18 de dezembro de 2020.  Blog do Juiz Jorge Luiz Souto Maior, 2020. 
https://www.jorgesoutomaior.com/blog/correcao-monetaria-e-juros-moratorios-na-justica-do-trabalho-
apos-a-decisao-proferida-pelo-stf-em-18-de-dezembro-de-2020 
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os métodos e conclusões da ciência, quando estes não são controvertidos”216. Neste 

sentido, o TST lançou argumento difícil de refutar, o de que se o instituto da correção 

monetária tem por objetivo recompor o poder aquisitivo, preservando o direito 

constitucional de propriedade, e o índice previsto em lei não atende a tal finalidade, 

tal norma deve ser considerada inválida em face da Constituição. 

No entanto, não houve um bom uso de virtudes passivas na opção pelo IPCA-

E, ao se levar em consideração a capacidade institucional da Corte trabalhista e uma 

maior dificuldade contramajoritária, conceitos abordados na pesquisa bibliográfica. 

Diferentemente do STF, cujos membros, todos eles, são indicados e referendados 

com base em um juízo não só jurídico, como também político, a maioria dos 

magistrados do TST é de carreira, ou seja, não só não são eleitos como sequer foram 

referendados pelos órgãos políticos.  

Assim, a argumentação do TST em favor do IPCA-E, aplicando um 

precedente do STF em matéria diversa, sem nem mesmo tentar ponderar os impactos 

de sua decisão, representa o dispêndio de um capital político que a Corte Trabalhista 

não necessariamente possui.  

Tamanha ousadia em tese poderia ameaçar a própria existência da 

instituição, já que suscita questões de legitimidade, dados os inúmeros discursos em 

favor da extinção da Justiça do Trabalho vindos das autoridades eleitas, que procurei 

destacar logo no início desta pesquisa. 

Na linguagem de Sunstein, a decisão do TST não foi rasa, já que aplicou uma 

fundamentação abrangente, nem estreita, na medida em que pretendeu influenciar 

todas as instâncias trabalhistas, ao determinar a modificação da tabela oficial de 

correção monetária no âmbito da Justiça do Trabalho para adotar o novo índice. 

Na segunda rodada procedimental o Poder Legislativo editou a intitulada 

Reforma Trabalhista, proposta do então Presidente Michel Temer, que reafirmou a TR 

como índice de correção monetária. Na mensagem 688/2016217, que encaminhou o 

PL 6787/2016, convertido na Lei em destaque, o Chefe do Executivo limitou-se a fazer 

 
216 RAWLS, John. ibidem, p. 275. 
217 BRASIL. Mensagem ao Projeto de Lei 6787/2016. Disponível em 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1520056&filename=Tramit
acao-PL+6787/2016 último acesso em 03.12.2020 
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genérico encaminhamento da proposta, sem justificá-la. Já a comissão especial 

designada para emitir parecer em favor do PL 6787/2016 fez breve menção à TR, 

sem, contudo, fazer qualquer consideração sobre a deficiência do índice para os fins 

que se presta, ou alusão às decisões judiciárias que haviam estabelecido o IPCA-E: 

 

Além disso, estamos propondo que faça parte da CLT o dispositivo 
da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que determina que os créditos 
decorrentes de condenação judicial na Justiça Trabalho sejam corrigidos pela 

Taxa Referencial Diária, a TRD218. 
 

Em que pese a proposta ter sido debatida em audiências públicas, com 

contribuições de segmentos da sociedade civil, não se observou que quaisquer 

argumentos contrários tenham sido considerados. Na verdade, sequer houve 

justificativa para a opção de reafirmar índice já declarado inconstitucional. Portanto, 

não só não houve o uso de razões públicas, mas qualquer outro tipo de justificativa. 

Na terceira rodada, o Presidente Jair Bolsonaro, na mensagem 577, ao menos 

se dignou a tentar justificar a proposta de incorporar o IPCA-E, mas reduzir os juros 

de mora, valendo-se de argumentos de ordem macroeconômica. Contudo, não se 

trata do uso de uma razão pública, já que, segundo Rawls, está “pautando-se em 

teorias econômicas de equilíbrio geral quando controvertidas”219.  

Isto porque o Chefe do Executivo utilizou-se de um argumento que favorece 

o empregador, mas deixou de ponderar que os juros de mora possuem uma natureza 

punitiva e pedagógica220 que, ao serem reduzidos, podem estimular a mora e o 

inadimplemento, aumentando as chances de que o trabalhador desempregado 

demore a receber – ou sequer receba – créditos de natureza alimentar. 

Na quarta rodada, o STF, ao acolher a tese do Relator, ministro Gilmar 

Mendes, acolheu justificativa semelhante à do Poder Executivo, como visto. Contudo, 

em seus efeitos foi ainda além, já que não só limitou a aplicação do IPCA à fase pré-

judicial, como também estabeleceu a Selic desde o ajuizamento, índice que como 

 
218 RAWLS, John. Op. cit. 
219 Ibidem. 
220 Cf. natureza jurídica dos juros de mora, feita nas distinções conceituais logo no início do 
subcapítulo do caso concreto. 
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visto já compreende tanto correção monetária quanto juros de mora e é de apenas 

2% ao ano atualmente. 

Além disso, diferentemente do período em que foi editada a MP 905/19, a 

decisão proferida pelo STF ocorreu já no contexto pandêmico de COVID-19, em que 

há evidente crise econômica afetando todos os países em algum grau. Este 

argumento foi considerado pelo Ministro Gilmar Mendes no seu voto apenas em favor 

do empregador, sem levar em conta que o contexto econômico também afeta a 

capacidade do ex-empregado de se recolocar no mercado de trabalho. 

Portanto, é possível dizer que tais decisões carecem de pedigree 

deliberativo221, tendo em regra baixa qualidade argumentativa e pouca consideração 

explícita por argumentos discordantes, o que atrai problemas de legitimidade 

independentemente da capacidade institucional de cada Poder. 

 

 

5.3  CORREÇÃO MONETÁRIA EM DÉBITOS TRABALHISTAS – CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE, ATIVISMO JUDICIAL E BACKLASH 
 

 

Como visto na pesquisa bibliográfica, controle de constitucionalidade, ativismo 

judicial e Backlash possuem íntima relação com as teorias da última palavra e dos 

diálogos interinstitucionais. Na proposta original do projeto de pesquisa, pretendia 

identificar no caso concreto a existência (ou não) destes temas e como eles seriam 

vistos pela perspectiva conciliatória dos diálogos constitucionais.  

Na revisão literária também percebi que o controle de constitucionalidade é 

mais do que uma mera ferramenta das democracias constitucionais nas modalidades 

difuso e concentrado, concreto e abstrato. Mais importante do que estas dicotomias, 

a existência do instituto não é pacífica. Igualmente o ativismo judicial e o efeito 

Backlash foram analisados com cautela, já que são fenômenos de difícil conceituação. 

 
221 MENDES, Conrado. Op. cit, pps. 200-220. 



73 

 

Independentemente da controvérsia sobre o potencial do Backlash na 

democracia, olhando para o caso concreto, entendo que a grande contribuição vinda 

da revisão literária foi a de Samuel Fonteles, com a distinção conceitual entre Backlash 

e reações legislativas. Como esclareceu o autor, uma reação legislativa pode 

representar um Backlash, mas nem toda reação legislativa materializa o fenômeno.  

Backlash, como diz o autor, demanda reações fortes reações sociais222. Neste 

sentido, não se aplicaria o fenômeno no estudo do caso concreto, que envolve 

impactos econômicos que talvez não sejam tão facilmente percebidos diretamente 

pelo trabalhador médio, envolvendo complexos cálculos e muitos conceitos técnicos. 

Além disso, o efeito Backlash é teoria que, em que pese o crescente interesse 

da doutrina, não necessariamente indica como o Poder Judiciário age ou deve agir 

em todos os casos. Observei que as teorias dialógicas de Conrado Mendes e Rodrigo 

Brandão não incorporaram tal fenômeno em seus discursos. Não sei explicar a razão, 

mas desconfio que tem relação com aquilo que Brandão, citando David Easton, falou 

das distinções entre apoio popular difuso e específico223.  

Assim, ainda que a postura reativa dos poderes políticos no caso concreto 

fosse considerada um Backlash, talvez indicasse falta de apoio específico à Corte a 

uma questão, sem abalar suficientemente sua legitimidade para proferir decisões 

consideradas ativistas em casos envolvendo outros direitos fundamentais. Isto 

porque, para Easton, mais importante é o apoio popular difuso, que seria o capital 

político agregado da Corte para agir de forma maximalista em alguns casos, 

desafiando com elegância o Poder Legislativo naquilo que exige uma maior ousadia. 

Missão mais difícil é falar do ativismo judicial. Segundo as classificações 

trazidas por Rodrigo Brandão, inspirado por William Marshall, é possível identificar nas 

decisões do TST e do STF alguns elementos de ativismo: afastamento significativo do 

sentido literal do dispositivo interpretado (já que, onde estava escrito TR, os ministros 

enxergaram IPCA e SELIC, índices bastante diversos), imposição de medidas 

concretas aos demais Poderes (no caso do STF, determinar a adoção de outro índice 

 
222 FONTELES, Samuel. Op. cit, p. 30. 
223 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, p. 403. 
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enquanto vigora a SELIC) e pouca deferência a precedentes (no caso das ADC 58 e 

59, as razões de decidir do próprio STF nas ADIs 4425 e 4357 e na Rcl 22012)224. 

No entanto, a revisão bibliográfica destacou que, mais do que classificar uma 

decisão como ativista ou não, o ativismo judicial pode não ser um problema, 

especialmente quando promove direitos fundamentais e resguarda direitos de 

minorias225. Neste sentido, uma análise substantiva é inevitável em algum grau.  

Não pretendo discutir o mérito da decisão, julgar no lugar do juiz, muito 

embora também não queira ocultar minha insatisfação pessoal com a justiça do 

Acórdão das ADCs 58 e 59. Mas salientar alguns elementos das decisões do TST e 

do STF pode ajudar na proposta de discutir o fenômeno do ativismo judicial por uma 

perspectiva prática, sem tantas abstrações. 

No tópico anterior, argumentei que o Acórdão do STF nas ADCs 58 e 59, 

embora se assemelhasse à proposta do Executivo na MP 905/19, efetivamente 

reduziu o valor real do crédito trabalhista em face dos critérios adotados, que foram 

ainda mais severos em desfavor do trabalhador do que qualquer outro até então 

vigente, inclusive aqueles previstos na literalidade do texto legal226. 

Quais seriam os limites para a atividade criativa do STF? Como visto, para 

parte da doutrina, o limite semântico do texto legal é um deles. Mas poderia a Corte 

decidir de forma diversa e ainda mais benéfica do que o próprio autor da ação pediu? 

Não deveria a Corte, ao menos em algum grau, se ater ao princípio da adstrição? 

O proponente da ADC 58 apenas desejou que fosse cumprida a literalidade 

do texto legal227. Já o proponente da ADC 59, associação representativa de 

empregadores228, ironicamente criticou a hipotética aplicação tanto do IPCA quanto 

 
224 Ibidem, pps. 23-24. 
225 Neste sentido, cf. a análise do Estado de Coisas Inconstitucional e o potencial dialógico do 
ativismo judicial estrutural. CAMPOS, Carlos Alexandre. Op. cit. 
226 Cf. quadro comparativo feito pelo TRT4 na descrição do caso concreto, na sessão “quarta rodada 
procedimental”. 
227 Da petição inicial da ADC 58, pedido 83: “Ante todo o exposto, requer a CONSIF que, reconhecida 
a sua legitimidade ativa e o cabimento da ADC, seja declarada a constitucionalidade, com efeito 
vinculante e eficácia erga omnes, dos arts. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177, de 1991, e 879, §7º, e 899, 
§ 4º, da CLT (com a redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”. O pedido 84 é de natureza cautelar, 
requerendo apenas a aplicação da TR. BRASIL, op. cit. 
228 Da petição inicial da ADC 59: “4) a procedência, quanto ao seu mérito, da presente Ação, para que 
o STF: (a) declare a constitucionalidade dos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º da CLT, com a redação que 
lhes foi dada pela Lei n. 13.467/17, e do artigo 39, caput e §1º, da Lei n. 8.177/91; (b) cumulativamente 
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da SELIC, sob o argumento de que o STF atuaria como legislador positivo, como se 

pode verificar no item 28 da causa de pedir: 

 

Não cabe ao Judiciário determinar a aplicação do IPCA ou da SELIC. A 
hipótese é de “excesso de judicialização”, de atuação judiciária como 
“legislador positivo”, em circunstâncias em que tal atuação não se justifica229 

 

Não se olvida que na ADC o processo é objetivo, discutindo a 

constitucionalidade da norma em tese e transcendendo interesses subjetivos. 

Contudo, adotar um índice que não tinha previsão nas normas que regem o Direito do 

Trabalho e que foi criticado pelo próprio beneficiário da ação é circunstância que não 

pode ser ignorada. Afinal, se o Supremo não estaria limitado ao campo semântico do 

texto legal e nem mesmo ao pedido, resta saber quais seriam os seus limites.  

Além disso, o tratamento conferido pela Máxima Corte para a atualização de 

créditos trabalhistas foi mais desfavorável do que aqueles inscritos em precatórios 

judiciais e até mesmo do que os de natureza tributária, que são corrigidos com juros 

de mora de 12% ao ano230. Até mesmo a Lei de Falências reconhece o privilégio do 

crédito trabalhista com relação a outros créditos, dada a sua natureza alimentar. 

Esta é mais uma possível evidência empírica do risco da crença na 

supremacia judicial e da última palavra “definitiva”, já que impediria a rediscussão da 

matéria, eternizando uma decisão em que haja possível desacordo quanto à sua 

aceitação. Pela ótica dos diálogos constitucionais outras interpretações são 

importantes, como aquelas que vem da edição de leis prevendo outros índices. 

Por outro lado, o uso criativo da ferramenta do controle de constitucionalidade 

por parte do STF também se converte automaticamente em um argumento pela 

defesa de uma forma fraca de revisão judicial, ou o fim do instituto, como advogam os 

defensores da supremacia parlamentar. Tais iniciativas enfraqueceriam o Poder 

 
ao pedido anterior, realize interpretação conforme a Constituição do artigo 899, § 4º, da CLT, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.467/17, para estabelecer a incidência, em conjunto da TR, de 
1% de juros mensais na atualização dos depósitos recursais”. BRASIL, ibidem. 
229 Ibidem. 
230 BERNARDES, Felipe. Op. cit. 
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Judiciário no papel de fiscalizar os atos normativos dos demais Poderes, o que poderia 

ameaçar a própria supremacia da Constituição. 

Nesta esteira são valiosas as lições aprendidas no resgate histórico da 

tripartição de poderes, pois não nos deixa esquecer dos tempos em que o Poder 

Judiciário foi relegado a papel semelhante ao “juiz boca da lei”, ou valendo-se de uma 

modalidade de controle de constitucionalidade apenas com efeitos inter partes, com 

pouco poder para ser um ator relevante na dinâmica de equilíbrio entre os Poderes.  

O estudo do caso concreto sugeriu que o controle de constitucionalidade, 

ainda que na modalidade difusa, foi utilizado pelo TST de forma ousada, mas teve o 

condão de inserir na agenda pública um tema que há muitos anos encontrava-se 

esquecido. Com efeito, desde 1991 o Congresso não legislava sobre correção 

monetária, quando o contexto econômico era distinto do atual. Isto ganha especial 

relevância em um país cujo Parlamento por muitos anos foi criticado pela sua mora 

legislativa, que para a jurisprudência constitui um Estado de Coisas Inconstitucional. 

 

 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS, QUE MERECEM APROFUNDAMENTO 
 

 

Embora não fosse minha intenção original, ao longo da pesquisa observei 

alguns aspectos que considero serem dignos de nota, talvez servindo como novas 

hipóteses a serem trabalhadas em outras pesquisas. 

É interessante notar que a dificuldade de diálogo e os efeitos da supremacia 

judicial ocorrem não só entre os Poderes, mas possuem um componente 

intrainstitucional. Há uma possível falta de integridade, no sentido de que fala 

Dworkin231, entre as decisões proferidas pelo STF e aquelas vindas dos órgãos 

inferiores, como o TST e os demais Tribunais Regionais do Trabalho. 

 
231 DWORKIN, Ronald (1999). Op. cit. 
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Observei divergência mesmo internamente no STF, dado o descompasso 

argumentativo entre os Ministros. O impacto que tem a mudança na composição da 

Corte, as apertadas votações em algumas matérias e o uso do poder de agenda do 

Presidente do STF para pautar temas quando estrategicamente lhe convém são 

questões que nos lembram que o STF não é um ator unitário, com uma só vontade, 

assim como muito menos o é o Legislativo. 

Também chamou a atenção o protagonismo do TST no caso, ao passo que 

na doutrina apenas STF, o Parlamento e o Executivo têm destaque. De fato, o STF é 

quem possui a prerrogativa constitucional de promover o controle de 

constitucionalidade com efeitos vinculantes, seja pela sistemática do controle 

concentrado, seja pelo efeito vinculante de seus precedentes. 

No entanto, a Corte Trabalhista tem uma peculiaridade digna de nota: realiza 

não só o controle de legalidade, como também o de constitucionalidade em sede de 

Recurso de Revista. Portanto, uma decisão proferida pelo TST, pelo lugar geográfico 

que ocupa na Justiça do Trabalho, pode, na prática, ter um papel semelhante ao do 

STF, com decisões que influenciam todos os TRTs e Varas do Trabalho no país232. 

Isto foi precisamente o que aconteceu quando o TST declarou a 

inconstitucionalidade por arrastamento da TR, decisão que atraiu a atenção dos 

demais Poderes e do próprio STF. Na verdade, notei até mesmo uma aparente 

competição entre o STF e o TST, como se pode ver no voto de Gilmar Mendes na Rcl 

22012, quando tratou de forma jocosa a postura da Corte Trabalhista233. 

Esta idiossincrasia brasileira, salvo melhor juízo, não foi explorada na doutrina 

dialógica. Portanto, quando se discutem diálogos envolvendo questões trabalhistas, o 

caso concreto sugere que o TST é uma espécie de “elefante branco no canto da sala”, 

 
232 Embora não ignore que há uma essencial distinção conceitual entre “influenciar” e “vincular”, há 
decisões tão persuasivas e redigidas de forma impositiva que, na prática, funcionam como se 
vinculassem, como pareceu ser o caso dado o enorme impacto que teve a decisão do TST nas 
instâncias inferiores. 
233 Do Acórdão da Rcl 22012/RS, p. 30: O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Agora, Vossa 
Excelência percebeu que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho é de um exotismo ímpar (...) O 
“SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não, eu digo, assim: são decisões que o Supremo não ousa 
tomar”. Rcl 22012/RS. BRASIL, op. cit. 
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por não ser a autoridade máxima de um Poder, mas que na prática, goste-se disso ou 

não, age como um ator relevante na dinâmica interinstitucional.  

Em outras palavras o TST, ao exercer o controle de constitucionalidade no 

recurso de revista ou julgar um IRR, detém a “última palavra provisória” em uma 

questão trabalhista até que a matéria venha a fazer parte da agenda do Supremo. Foi 

precisamente o que ocorreu quando definiu o IPCA-E em 2015, o que só foi apreciado 

pelo STF no final de 2020 pela via concentrada. Se esta circunstância é desejável ou 

não, merece ser objeto de estudos posteriores mais aprofundados. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

No capítulo anterior, procurei demonstrar que a noção de “última palavra 

definitiva” não necessariamente se verificou no caso em tela, prolongando-se ao longo 

do tempo a deliberação. Cada Poder reagiu com respostas dissonantes, mas que em 

algum grau foram influenciados mutuamente e pelo contexto em que se situavam. 

Em um segundo momento apontei elementos ausentes das teorias dialógicas, 

sugerindo que tal deficiência gera um empobrecimento da deliberação democrática. 

Em seguida retomei as hipóteses originais do projeto de pesquisa, revigoradas pela 

revisão literária e voltadas ao caso concreto. Acrescentei outras considerações que 

julguei relevantes, que talvez sejam subsídio para outros estudos. 

Tais argumentos por si só não necessariamente convencem, pois partem de 

um raciocínio indutivo a partir de um único caso concreto. Este é o ponto a que queria 

chegar, retomando o objetivo da pesquisa. Não pretendo provar a superioridade das 

teorias dialógicas, ou deter qualquer verdade. A proposta, repita-se, é provocativa, no 

intuito de que nós, alunos de graduação, vejamos além da aparente simplicidade do 

mecanismo de freios e contrapesos vista no texto constitucional. 

Penso que tais teorias têm potencial epistemológico, por não se limitarem ao 

maniqueísmo que permeia debates acerca da tripartição de poderes. Como observou 
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Conrado Mendes, a proposta incorpora uma racionalidade gradualista234, que não 

ignora contribuições de cada um dos polos das dicotomias (constitucionalismo x 

democracia, procedimento x substância, fórum de princípios x fórum da política, etc). 

Neste sentido, classificar o Judiciário como ativista, glorificar o Legislativo 

como “a expressão da vontade popular”, criticar magistrados por “não pertencerem a 

um poder eleito” ou defender seu ativismo por ser “o fórum de princípios”, podem ser 

simplificações de problemas. Enfrentá-los demanda soluções elegantes, que talvez 

estejam além da capacidade institucional de um único agente. Quem sabe uma 

construção conjunta, amadurecida pelo tempo e que leve em consideração 

argumentos de naturezas diversas, traga melhores respostas. 

Esta melhoria no nível deliberativo ocorreria por meio de contribuições que 

cada Poder teria a dar a cada rodada procedimental ao longo do tempo (última palavra 

provisória), admitindo-se que há apenas uma probabilidade, e não certeza, da 

produção de boas decisões, que aumentaria à medida que houvesse genuínas 

reflexões por parte de cada Poder e um honesto uso das razões públicas. 

Não ignoro que muitas teorias abordadas possuem viés liberal, como Rawls e 

Dworkin, embora não rejeitem a possibilidade da incorporação de elementos 

substantivos. No entanto, não há uma pretensão de neutralidade. Não oculto apreço 

pelas contribuições do Liberalismo Político, em especial na defesa dos direitos 

fundamentais. Penso que tais lições devem inspirar a renovação do Direito.  

As teorias do Direito no Brasil possuem o desafio do teste prático em um país 

com passado recente de autoritarismo, com uma cultura oligárquica e excludente, 

fantasma que hoje volta a rondar o país. Como diria o famoso ditado, o Brasil não é 

para amadores. A atual interação intra e interinstitucional mais se assemelha a uma 

guerra de gritos235 do que a um diálogo, na medida em que é pautada por posições 

autoritárias e retaliativas, que não remetem a uma comunicação propriamente dita.  

No entanto, este mesmo resgate histórico traz a esperança de dias melhores. 

A Teoria do Direito há poucas décadas trouxe boas contribuições para modificar um 

cenário em que não havia nenhum respeito pela separação de poderes. Inspirados 

 
234 MENDES, Conrado. Op. cit, pps. 25-28. 
235 BRANDÃO, Rodrigo. Op. cit, p. 375. 
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por esta lembrança e em memória daqueles que deram suas vidas para reconstruir 

criativamente o Estado Democrático de Direito, sigamos tentando. 
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