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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade analisar algumas decisões do Supremo 
Tribunal Federal (STF) no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, e seus reflexos e 
limites no cenário jurídico-político atual. A emergência da crise sanitária decorrente da 
acelerada contaminação pelo novo coronavírus, combinada à inércia e à descoordenação do 
Poder Executivo federal em estabelecer respostas rápidas e efetivas para a minimização do
estado de calamidade, impuseram a intervenção judicial cada vez mais crescente do STF em 
assuntos delicados relacionados à pandemia. A atuação do Supremo, tanto formal quanto 
materialmente, necessita de ser problematizada em um contexto macropolítico e jurídico, no 
qual as posturas da Corte podem impactar a construção da interpretação constitucional para 
além desse período excepcional, gerando ruídos com as demais esferas de Poder. 
Metodologicamente, a partir de uma abordagem qualitativa, trata-se de pesquisa bibliográfica, 
quanto ao tipo, e de natureza descritiva e exploratória, quanto aos objetivos. Quanto aos 
resultados, é uma pesquisa pura ou básica, pois visa à ampliação de conhecimentos teóricos e 
ao progresso científico. Depreende-se que as fronteiras entre judicialismo e decisionismo são 
bastante tênues na atuação jurisdicional do STF, de modo que se faz necessário (r)estabelecer 
os diálogos interinstitucionais e insistir na adoção de uma deliberação coletiva efetiva e uma 
hermenêutica constitucional mais responsiva.
Palavras-chave: Judicialismo e Pandemia. Hermenêutica Constitucional responsiva. 
Deliberação.

ABSTRACT: This article aims to analyze some decisions of the Federal Supreme Court (STF) 
in the context of the Covid-19 pandemic in Brazil, and its reflexes and limits in the current 
legal-political scenario. The emergence of the health crisis resulting from the accelerated 
contamination by the new coronavirus, combined with the inertia and lack of coordination of 
the federal Executive Branch in establishing quick and effective responses to minimize the state 
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of calamity, imposed the increasingly growing judicial intervention of the STF in sensitive 
matters. related to the pandemic. The performance of the Supreme Court, both formally and 
materially, needs to be problematized in a macropolitical and legal context, in which the Court's 
positions can impact the construction of constitutional interpretation beyond this exceptional 
period, generating noise with the other spheres of Power. Methodologically, from a qualitative 
approach, it is a bibliographic research, regarding the type, and of a descriptive and exploratory 
nature, regarding the objectives. As for the results, it is pure or basic research, as it aims to 
expand theoretical knowledge and scientific progress. It appears that the boundaries between 
judicialism and decisionism are quite tenuous in the jurisdictional action of the STF, so that it 
is necessary to (r)establish inter-institutional dialogues and insist on the adoption of effective 
collective deliberation and a more responsive constitutional hermeneutics.
Keywords: Judicialism and Pandemic. Responsive Constitutional Hermeneutics. Deliberation.

1 INTRODUÇÃO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou estado de 

pandemia a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2, outrossim, covid-19), cuja 

nascente de contaminação foi relatada na cidade de Wuhan, na China, em 2019. Com alto poder 

de disseminação, rapidamente o vírus se espalhou por diversos países, levando a um elevado 

número de óbitos e sobrecarga do sistema de saúde.

No Brasil, o Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, reconheceu estado de 

calamidade pública, passando, por conseguinte, à adoção de uma série de medidas sanitárias 

especialmente de cunho preventivo, a fim desacelerar o contágio e evitar um colapso no sistema 

de saúde. Em razão disso, em âmbito nacional, é promulgada a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020, com o intuito de propor medidas acautelatórias dos danos, tais como: isolamento 

social, distanciamento mínimo, suspensão de atividades escolares, fechamento temporário de 

estabelecimentos comerciais, lockdown ou outras medidas restritivas excepcionais à circulação 

de pessoas, dentre outras. 

Apesar da publicação da lei em nível federal, muitos questionamentos e tensionamentos 

advieram por parte dos demais entes federativos, acerca de quais os limites e qual o grau de 

autonomia dos Estados e Municípios frente às condutas, comissivas e omissivas, emanadas do 

Executivo Federal. O calcanhar de Aquiles inicial, portanto, foi compreender qual o modelo de 

federação adotado pelo Brasil, a fim de aferir até que ponto o poder de polícia sanitária da 

Administração Pública Federal teria o condão de se sobrepor, ou não, às decisões dos outros 

entes.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a ser bastante requisitado e 

instado a dirimir os conflitos decorrentes da pandemia da Covid-19 no país. A judicialização 
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da política torna-se ainda mais premente tendo em vista a postura negacionista e ilegal do 

Presidente da República Jair Bolsonaro, em se opor a seguir as diretrizes científicas 

recomendadas pelos órgãos competentes e minimizar os possíveis efeitos desastrosos da crise 

epidemiológico-sanitária.

Em seu discurso, o Presidente insistia que tanto o STF quanto o Congresso Nacional 

eram responsáveis por "tornar o país ingovernável", insinuando que tais instituições o impediam 

de comandar o país, posicionando-se em constante afronta à democracia, sendo ilustrativo o 

caso em que desfere ataques ao STF, ao dizer: 

online).

Esse cenário, somado à crise de representatividade e à dificuldade de governabilidade 

da presidência, torna o Supremo um dos principais responsáveis pelo controle de 

constitucionalidade dos atos da Presidência, bem como de questões e demais desdobramentos 

delas decorrentes. Por essa razão, pensar a sua atuação durante esse período de 

excepcionalidade torna-se crucial para averiguar sua postura não só nesse contexto, mas, 

também, no período pós-pandêmico, assim como descortina problemáticas e tensões que pré-

existem a ele.

O objetivo geral do artigo, portanto, é apresentar os principais aspectos do STF na 

judicialização da pandemia, a partir do relato crítico de 4 casos julgados pela Corte nesse 

período. Para tanto, inicialmente, é feita breve digressão teórica sobre o lugar da Constituição 

no Estado Democrático de Direito e a conformação de um campo denominado de Hermenêutica 

Constitucional. No tópico 2, apresentam-se os 4 casos emblemáticos da Corte: 1) discussão 

sobre federalismo cooperativo e adoção das medidas sanitárias pelos entes federados e possível 

mudança de posicionamento em julgados anteriores; 2) ADI 6341, sobre adoção de medidas 

restritivas pelos entes; 3) restrição a operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia 

e 4) validade dos acordos individuais de redução de jornada e de salário e suspensão da jornada. 

Por fim, o tópico 3 seleciona algumas críticas tomando esses casos como mote 

argumentativo, a partir, principalmente, do seguinte tripé de análise: constitucionalidade e 

limites funcionais das decisões, em que se discute a relação Direito e Política; separação dos 

poderes e o diálogo institucional, apresentando a proposta da legisprudência; b) mudança de 

entendimento da Corte e necessidade de segurança jurídica e c) colegialidade da decisão, em 

que se discute a dificuldade do STF em deliberar enquanto coletivo.

Metodologicamente, quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, fruto de pesquisa 

bibliográfica; quanto ao tipo, é de natureza descritiva e, quanto aos objetivos, é exploratória. 
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Quanto aos resultados, é uma pesquisa pura ou básica, pois visa à ampliação de conhecimentos 

teóricos e ao progresso científico. Houve uso de artigos científicos, livros, jurisprudência e 

notícias de jornal.

2 SENTIDOS DA CONSTITUIÇÃO NO PARADIGMA DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIRETO: DELINEAMENTOS PARA UMA HERMENÊUTICA 

CONSTITUCIONAL

A Constituição é a norma fundamental e suprema de um país, ancorada no princípio da 

divisão de poderes, cujo objetivo é assegurar direitos e garantias fundamentais, bem como 

regras básicas de justiça e de processo, a fim de regular pacificamente e democraticamente 

conflitos sociais. 

Contudo, o caminho percorrido até que a Constituição adquirisse o status de norma 

fundamental tem uma longa duração no desenvolvimento do chamado constitucionalismo, 

sinalizando que um modus de "bem" interpretar/ aplicar adequadamente os preceitos 

constitucionais faz-se necessário e específico.

Nesse sentido, apontar a conformação de um campo de estudo denominado 

Hermenêutica Constitucional perpassa por compreender o lugar e o papel que a Constituição 

assume no Estado moderno. Trata-se, em um primeiro momento, de entender o sentido possível 

de uma Constituição e as suas condições de possibilidade e de eficácia no sistema jurídico 

contemporâneo.

De acordo com Canotilho (2003, p. 51), o surgimento da ideia de Estado de Direito, no 

contexto do Estado moderno, marca também a ascensão do constitucionalismo, fenômeno 

jurídico, político e social caracterizado como uma "[...] técnica específica de limitação do poder 

com fins garantísticos". Ele se materializa como uma "teoria (ou ideologia) que ergue o 

princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante 

da organização político-social de uma comunidade". Ainda segundo o autor, a despeito de todas 

as suas variações, existem alguns elementos que são ínsitos a qualquer Constituição, os quais 

são: a) forma escrita b) sistema de separação de funções e c) direitos e garantias fundamentais 

(CANOTILHO, 2003, p. 49). 

As concepções de Constituição guardam relação com a formação do Estado de Direito 

e vão se metamorfoseando a partir das diferentes ideologias que lhes atravessam, denominando-

se Constituições liberais (Estado liberal), sociais (Estado social) e democráticas (Estado 
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democrático de Direito). Como alerta Bonavides (2007, p. 37), o "[...] Estado liberal nem 

sucumbiu ou despareceu: transformou-se. Deu lugar ao Estado Social". De modo que, "[...] não 

podia, pois, a Sociedade liberal achar outra fórmula de sobrevivência senão a que apontava para 

os termos participativos, consensuais e pacíficos da democratização progressiva da cidadania".

Traçar um sentido de constituição, portanto, traduz-se como um desafio epistemológico 

fundamental, visto que "[...] o termo Constituição é caracterizado por ambiguidade e mudanças 

semânticas" (NEVES, 2018, p. 57). De acordo com Neves, existem algumas concepções 

tradicionais de Constituição, e o seu sentido remonta desde Aristóteles. Um outro de seus 

sentidos é ser concebida em termos do "constitucionalismo", no qual o "conceito de 

Constituição está relacionado com o de Estado constitucional" (NEVES, 2018, p. 61). 

Na esteira dessa evolução, mais contemporaneamente, os termos 

neoconstitucionalismo, pós-positivismo e Nova Hermenêutica assumem um lugar de 

proeminência no campo de estudos da interpretação da Constituição, com destaque para o 

protagonismo assumido pelo Poder Judiciário na resolução das querelas sociais.

O estudo da hermenêutica constitucional, segundo Streck (2017, p. 1-2) está no "[...] 

sentido de situar com mais especificidade a 'coisa' Constituição", visto que "a hermenêutica não 

é método e não existem 'hermenêuticas regionais'". Essa perspectiva é coerente e necessária 

visto que o documento constitucional necessita prevalecer sobre as demais normas do 

ordenamento jurídico, as quais devem reverência formal e material aos seus preceitos.

Nessa perspectiva, atravessar a ideia de estado de direito e seu desembocar no que se 

denomina de neoconstitucionalismo constitui preliminar teórica importante para compreender 

como se desenha o campo da Hermenêutica Constitucional, suas diferenças em relação à 

Hermenêutica Jurídica Clássica, a ressiginificação do princípio da separação dos poderes e a 

proeminência assumida pelo Poder Judiciário nesse contexto, o qual, diante de Constituições 

robustas e abrangentes, assume o papel de principal garantidor de eficácia -social- do texto 

constitucional, mesmo que isso custe atuar para além de sua missão institucional e funcional.

Além disso, a própria Hermenêutica modifica seus paradigmas e adquire novos 

métodos. As ferramentas da chamada Hermenêutica Clássica tornaram-se insuficientes para  

interpretação e aplicação da Constituição. Nesse processo, a virada linguístico-pragmática e a 

passagem da hermenêutica metodológica, de Dilthey, para a hermenêutica existencial, de 

Heidegger e Gadamer (séculos XIX e XX), a qual é, por sua natureza, filosófica e não 

metodológica, constituem um ponto de virada fundamental da hermenêutica jurídica. Nas 

palavras de Streck (2017, p. 4), 
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A viragem hermenêutico-ontológica, provocada por Sein Und Zeit (1927) de Martin 
Heidegger, e a publicação, anos depois, de Wahrheit Und Methode (1960), por Hans-
Georg Gadamer, foram fundamentais para um novo olhar sobre a hermenêutica 
jurídica. A partir dessa viragem ontológica (ontologische Wendung), inicia-se o 
processo de superação dos paradigmas metafísicos objetivista aristotélico-tomista e 
subjetivista (filosofia da consciência), os quais, de um modo ou de outro, até hoje têm 
sustentado as teses exegético-dedutivistas-subsuntivas dominantes naquilo que em 
sendo denominado de hermenêutica jurídica.

Acerca da concepção Estado de Direito, ela constitui uma expressão plurívoca e, como 

dito, cambiante ao longo do tempo, a depender das experiências históricas vivenciadas, embora 

não estejam descartadas outras abordagens. Na dicção de Verdú (2007, p. 144), 

Quando um Estado estrutura juridicamente a organização e o exercício do poder 
político, de maneira que os indivíduos estejam protegidos pela existência prévia das 
normas e instituições garantidoras de seus direitos e liberdades, quando toda a 
atividade estatal se submete a essas normas e instituições, sem exceções além daquelas 
reclamadas pelo bem-estar geral, podemos dizer que nos encontramos perante uma 
comunidade jurídica civilizada.

É possível apreender que a ideia de Estado de Direito alberga elementos ligados à 

promoção e à garantia das liberdades e dos direitos fundamentais e a limitação do poder. Assim, 

todo Estado de Direito é um Estado Constitucional visto que é necessária a existência de uma 

a função de ordem jurídico-normativa fundamental

(CANOTILHO, 2003, p. 360, grifos do autor).

No tocante aos direitos e garantias fundamentais, a configuração das relações entre 

Estado e sociedade é alterada na medida em que as situações fáticas se modificam, o que implica 

desde direitos de liberdade, que propugnavam pela não intervenção estatal na esfera privada, 

até direitos de natureza positiva, de intervenção estatal4. Somado à hipercomplexidade da 

sociedade, às guerras mundiais e ao processo de reformulação da subjetividade Estado-

sociedade, o neoconstitucionalismo é um paradigma estatal de análise que adquiriu grande 

relevo no século XX, inclusive no Brasil, a exemplo dos trabalhos de Luís Roberto Barroso.

Nesse fenômeno, cujo marco histórico é o fim da Segunda Guerra Mundial, novas 

constituições são promulgadas e içadas à condição de norma jurídica fundamental do Estado, 

4 É importante destacar que não se pretende uma evolução das teorias dos direitos fundamentais, 
nem sua visão em gerações (denominação também criticada), apenas demarcar alguns aspectos na 
relação Estado e sociedade.
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imprimindo-se novos modos e meios de interpretar os seus preceitos. Somado a isso, ocorreu 

"[...] notável mudança institucional, representada pela criação de tribunais constitucionais e 

uma progressiva ascensão do Poder Judiciário" (BARROSO, 2005, p. 27). Ascensão essa que 

vai investir o Judiciário de um crucial papel na efetivação dos direitos humanos e fundamentais, 

especialmente.

Além do marco histórico (constitucionalismo do 2º pós-guerra na Alemanha e na Itália), 

há os marcos filosófico e teórico. O marco filosófico é o pós-positivismo, que se caracteriza 

pela religação entre Direito e moral e entre positivismo e jusnaturalismo, mas sem bases 

-positivismo busca ir além da legalidade 

estrita, mas não despreza o direito posto; procura empreender uma leitura moral do Direito, mas 

ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar 

voluntarismos ou personalismos, sobretudo os

No último enfoque, o marco teórico, destacam-se três grandes transformações: 

reconhecimento de força normativa à Constituição, expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Esses dois últimos, 

objeto do presente tópico, serão abordados de forma breve a partir da perspectiva brasileira. 

No cenário político brasileiro, é a Constituição Federal de 1988, fruto de um processo 

de redemocratização, que marca historicamente uma nova teoria do Direito Constitucional ou 

o surgimento do neoconstitucionalismo. De um regime autoritário centrado no Executivo, 

passa-se a um regime de exercício democrático de poder, no qual Executivo, Legislativo e 

Judiciário se reequilibram.

O impacto que a nova Constituição democrática vai causar no exercício da função 

jurisdicional do Estado e no modo de interpretar os preceitos normativos constitucionais será 

relevante, visto que paradoxal e conflituoso. A chamada Constituição Cidadã, em seu 

(VIEIRA, 2018, p. 153-154). Ainda de acordo com o autor, isso se deve a alguns fatores como:

A fragmentação político-partidária, o alto grau de desconfiança entre os atores 
políticos, a multiplicidade de grupos de interesses presentes na cena constituinte, a 
ausência de um anteprojeto com linhas bem definidas, a intensa participação da 
sociedade civil, assim como de corporações, tudo isso gerou uma Constituição que 
abrigou uma enorme gama de interesses, muitos deles contrapostos. Sua marca 
distintiva não é o seu caráter nacional-desenvolvimentista, dirigista, corporativista, 
social-
contivesse todas essas características. Trata-se de um documento sintético, que 
garantiu a todos os setores que foram capazes de se articular durante o processo de 
inserção de ao menos alguma parcela de seus interesses no texto constitucional.
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Na tentativa de estabelecer um documento consensual e negociador de todos os 

interesses em jogo, a Constituição de 1988 defendeu objetivos amplos, calcados em valores 

eminentemente plurais. Por outro lado, destaque-se que muito embora seja extensa e detalhista, 

tas de suas normas são incompletas, exigindo uma atuação intensa do legislador 

Judiciário, "[...] solucionando conflitos não resolvidos no decorrer do processo constituinte e 

alimentados pela luta de diversos setores da sociedade para implementar as ambiciosas e muitas 

-159).

Para Streck (2017, p.116) o sentido de Constituição e o papel da jurisdição 

constitucional devem ser interpretados segundo uma metodologia e teoria críticas que levem 

em conta a condição do Brasil enquanto país de modernidade tardia. A sua ideia de uma Teoria 

lítica da 

Constituição não é uma dimensão separada, mas,sim, o ponto de estofo em que convergem as 

dimensões democrática (formação da unidade política, a liberal (coordenação e limitação do 

poder estatal) e a social (configuração social das condições de vi

Assim, a questão é deslocada para se pensar no modo como a efetivação desses direitos 

problema em si. O maior problema diz respeito aos critérios utilizados pelo Judiciário para 

A grande questão, porém, é acerca da importação acrítica de teorias estrangeiras pelos 

juristas brasileiros, tratando de gerar uma proposta de hermenêutica constitucional 

problemática. Não houve, segundo Streck, no pensamento jurídico brasileiro, uma teoria 

constitucional que se mostrasse adequada às demandas do novo paradigma jurídico-

ipais 

posturas ou teorias: a jurisprudência dos valores, o realismo norte-americano (com ênfase no 

Virgílio Afonso da Silva também elabora críticas referentes às condições de 

possibilidade de formação de uma hermenêutica constitucional com métodos e procedimentos 

consentâneos com a realidade da Constituição brasileira. Para ele, o grande problema consiste 

no que o autor denomina de sincretismo metodológico, o qual significa

conjunta ou a ideia de que essa possibilidade existe- da teoria estruturante do direito e do 

-136). 
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A estrangeirização de métodos e teorias advindas de realidades constitucionais distintas 

sem uma devida internalização ao nosso pensamento constitucional, visto que a construção de 

uma teoria da interpretação vai além da fixação ou eleição de métodos de interpretação que gera 

estresses nesse processo de transferências teóricas. Abordar a Hermenêutica Constitucional 

(SILVA, 2005, p. 143)

[...] pressupõe uma discussão acerca da concepção de constituição, da tarefa do direito 
constitucional, da interação da realidade constitucional com a realidade do Brasil e, 
ainda, acerca da contextualização e da evolução histórica dos institutos constitucionais 
brasileiros. É necessário, em suma, que se desenvolva uma teoria constitucional 
brasileira. Isso implica, por exemplo, discutir que tipo de constituição era a 
Constituição de 1988 ao ser promulgada e se as mudanças constitucionais ocorridas 
desde então alteraram seus fundamentos políticos, sociais e econômicos .

Nessa ambiência, só será possível falar de Hermenêutica Constitucional se houver um 

processo de apreensão e depuramento crítico tanto do conceito de Constituição e o seu papel 

em governos democráticos, quanto do que se compreende e se pretende construir em termos de 

teoria ou arte da interpretação e compreensão de textos, cujo objetivo precípuo consiste em 

descrever como se dá o processo interpretativo-

métodos definidos para o seu fim último que é a integralidade do Direito.

Ao assumir essa tarefa, precisa- -se 

ordenamento jurídico existe um princípio ético básico, do qual deflui a orientação que, 

incrusta

(FALCÃO, 2013, p. 99). Nesse sentido, fundamental que os mecanismos interpretativos do 

concretização de seus preceitos.

O Poder Judiciário, na figura do STF, enquanto guardião da Constituição, deve 

assegurar as regras do jogo democrático, ao mesmo tempo em que deve efetivar os direitos 

sociais. O ponto nevrálgico trata-se de saber quais os 

-

o Brasil, em que o intervencionismo estatal até hoje somente serviu para a acumulação das 

elites, a Constituição altera esse quadro, apontando as baterias do Estado para o resgate das 
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Por outro lado, deve-se ter em mente que interpretar e aplicar não parte de uma posição 

aquilo que o intérprete quer que 

ele seja. Portanto, o Direito não é aquilo que o tribunal, no seu conjunto ou na individualidade 

A zona sísmica existente entre o que pode ou até onde pode e deve ir a função 

jurisdicional, desafia um compromisso constitucional e uma consciência funcional enquanto 

Corte. Como preleciona Eros Grau (2006, p. 247):

A realização da Constituição passa pela atividade intelectual de interpretar/aplicar 
conceitos e categorias jurídicas de elevado grau de generalidade e abstração, mesmo 
que para tanto seja necessário abraçar competências institucionais que ordinariamente 
tocam a outros Poderes. O problema com essa sorte de postura seria estarmos 
substituindo a vontade do soberano que criou a lei e a Constituição pela vontade do 
intérprete.

Dessarte, abordar acerca dos limites da interpretação constitucional deve ter como 

premissa a reflexão sobre funções e limites do Supremo Tribunal Federal (STF) na sua missão 

de dar a interpretação adequada à Constituição. Dessa exposição teórica, passa-se, em um 

segundo momento, a analisar algumas decisões do STF no contexto emergencial da pandemia 

da covid-19 no Brasil.

3 A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: UMA ANÁLISE DE CASOS

Com a promulgação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 da Presidência 

da República, o estado de calamidade pública em todo o território nacional foi reconhecido, em 

razão da emergência em saúde ocasionada pela propagação do novo coronavírus (outrossim, 

covid-19) no país. Consequentemente, uma série de medidas sanitárias e econômicas tiveram 

de ser tomadas pelos entes federativos, com o fito de arrefecer os danos.

Diante do cenário de anormalidade, a restrição a certos direitos fundamentais, bem como 

a suspensão de certas garantias constitucionais, podem ser justificáveis do ponto de vista 

jurídico. No caso brasileiro, destaca-se a ocorrência de uma crise tríplice: epidemiológico-

sanitária, econômico-social e de governabilidade.

A quebra da governabilidade é acentuada no contexto pandêmico, em razão da 

incapacidade de o Governo Federal assumir uma postura coesa e coordenadora da crise em 
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relação aos demais entes, o que assoberbou, ainda mais, a atuação jurisdicional do STF, o qual 

é instado a atuar como poder moderador das demandas a ele concernentes. 

Em termos quantitativos, o Painel de Ações Covid-19, criado pelo STF, mostra todos os 

pedidos relacionados à pandemia em tempo real para que o público possa acompanhar as 

decisões proferidas pelo Supremo. Em acesso realizado em 05 de fevereiro de 2021, foram 

contabilizados 6.946 processos e 8.120 decisões, atualizados até o dia 20 de janeiro de 2021. 

Os números demonstram a intensa demanda pela Corte nos últimos meses, denotando um papel 

bastante ativo no controle de constitucionalidade dos atos que tangenciam a temática.

Nesse terreno, a parte pragmática do referido tópico consiste em elencar algumas dessas 

decisões e analisá-las sob três prismas/critérios: a) mudanças de entendimento; b) 

constitucionalidade e limites funcionais da decisão e c) colegialidade da decisão.

Uma das primeiras questões a serem enfrentadas pelo STF foi sobre qual o tipo de 

competência da União, dos Estados e dos Municípios no combate à covid-19. Julgado em 15 

de abril de 2020, a decisão impunha reavaliar o princípio federativo brasileiro e qual o papel de 

cada ente nesse sistema. Na sessão, estavam presentes 9 ministros e todos votaram de forma 

unânime no sentido de que, além do governo federal, os governos estaduais e municipais têm 

poder para determinar regras de isolamento social relacionadas à pandemia. Ou seja, em que 

pese ter sido editada a Medida Provisória n. 926/2020 pela União, os demais entes também 

estariam autorizados a tomar outras providências administrativas e normativas caso achassem 

necessário. 

O proferimento dessa decisão seguiu uma tese diferente da comumente adotada pelo 

STF em julgamentos anteriores, visto que a postura da Corte era mais no sentido de adotar uma 

argumentação centralizadora na União, tendendo a alargar suas competências em detrimento 

dos Estados. Os limites do exercício e alcance da competência concorrente foi questionado em 

outros momentos e, em geral, confirmada a tese descentralizadora, com alguns momentos de 

centralização na União.

Neste ponto, é importante destacar que a discussão acerca do federalismo brasileiro já 

vinha sendo pautada em algumas decisões, em contestação à tese centralizadora do princípio 

federativo. Exemplo disso pode ser extraído do julgamento do Recurso Extraordinário n. 

194.704/MG, de relatoria do Ministro Carlos Velloso e redação do Ministro Edson Fachin, no 

online). A 

discussão, contudo, precisa ser enfrentada pelo STF em outro momento, pois, ao que parece, 
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consiste em uma mudança de jurisprudência da Corte, porém precisa ser afirmada de forma 

mais segura.

Outro julgamento do STF foi a restrição a operações policiais no Rio de Janeiro (RJ) 

durante a pandemia. Em junho, o Ministro Edson Fachin concedeu liminar para proibir o estado 

de seguir com operações policiais nas comunidades do RJ durante a pandemia. Apenas em 

nte justificativa por escrito, as ações poderiam 

ocorrer. Contudo, um mês depois houve mudanças nas determinações anteriores. O Plenário 

limitou o uso de helicópteros e determinou a preservação de vestígios por crime, para citar 

alguns exemplos. Ainda, foi decidido que, em caso de suspeitas de envolvimento de agentes na 

prática de infração penal, a investigação seria atribuída ao Ministério Público, e não à 

corregedoria da polícia. 

Lazari e Rodrigues (2020, p. 283) consideram esta decisão eivada de 

inconstitucionalidade, não apenas sob o argumento da reserva do possível, do respeito à 

segurança pública e da competência estatal, mas também argumentam que existe um mau uso 

da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), elencando problemas como 

Público não combatível por outro remédio específico (inclusive, políticas públicas), a utilização 

do STF como meio para reverter derrotas corporativas ou políticas disfarçadas de pretensas 

e a qualificação do Supremo Tribunal Federal co -284).

Uma outra questão refere-se a decisões monocráticas proferidas pelo STF no contexto 

da pandemia. Inicialmente, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

6.341, o Ministro Marco Aurélio deferiu a cautelar5, a qual questionava a possibilidade de os 

entes federativos adotarem medidas mais restritivas que as prescritas pela União. Essa foi uma 

decisão bastante debatida, inclusive do ponto de vista formal. O objeto da ADI foi a alegação 

de inconstitucionalidade da Medida Provisória (MP) 926, que alterou a Lei n. 13.979/2020, com 

o objetivo de dispor sobre aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento 

da emergência de saúde pública. Algumas medidas estabelecidas pela MP foram restrição de 

rodovias, portos e aeroportos, critérios para isolamento e quarentena, e atribuição de 

competência ao Presidente para dispor sobre serviços públicos e atividades essenciais.

5 Essa medida, porém, foi referendada posteriormente pelo Plenário do Tribunal.
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Os principais pontos contestados pela ADI foram, do ponto de vista formal, a 

inadequação da MP em matéria que deveria ser tratada mediante Lei Complementar (LC) e, do 

ponto de vista material, centralizar, na figura do Presidente, competência sobe medidas 

sanitárias geraria ofensa à autonomia federativa, por suprimir parcela da competência comum, 

administrativa, dos Estados, do Distrito Federal (DF) e dos Municípios, em matéria de saúde.

O Ministro Marco Aurélio acolheu parcialmente e justificou a decisão no sentido de que 

as disposições da MP não afastariam a competência dos entes de dispor em seu território sobre 

as suas respectivas medidas, ou seja, ele afirma a competência concorrente. Nesse tocante, 

considera-se um acerto tal decisão, visto que a MP padecia de vício de inconstitucionalidade ao 

conferir tais poderes ao Executivo Federal. No caso, houve interpretação conforme à 

Constituição. Após essa ADI, várias outras ações e reclamações foram ajuizadas no mesmo 

sentido.

Porém, existe uma decisão monocrática, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, 

em sede de MC na ADI 6363, de caráter polêmico, cujo escopo era estabelecer que os acordos 

individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão de contrato de 

trabalho previstos na MP 936/2020, somente seriam válidos se os sindicatos de trabalhadores 

fossem notificados em até dez dias e se manifestassem sobre sua validade.

De acordo com a decisão do Ministro, as empresas contratantes deveriam comunicar ao 

sindicato dos empregados de sua respectiva categoria sobre os acordos individuais de redução 

de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho em até dez dias 

corridos, contando-se o prazo da data de sua celebração. Em não havendo negociação nesse 

ínterim, considerar-se-iam válidos os contratos, devido à inércia e ao esgotamento do prazo.

Além de ter sido bastante criticado pelo polo empresarial, a decisão monocrática teve 

sua liminar cassada pelo Plenário do STF, o qual decidiu manter a eficácia integral da MP 

936/2020, que autoriza a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária 

de contrato de trabalho, por meio de acordos individuais e independentemente de anuência do 

sindicato, legitimando-se e validando-se com uma mera comunicação a ele.

A deliberação colegiada demonstra alguns problemas diante da decisão cautelar 

monocrática de impacto na realidade de milhares de contratos firmados durante a pandemia. 

Somado a isso, há um forte componente de insegurança jurídica e consideráveis reflexos 

econômicos e sociais. Por isso, um dos principais argumentos era o de que uma decisão dessa 

magnitude deveria ter sido a princípio tomada de forma conjunta, deliberada coletivamente pelo 

STF, privilegiando-se a colegialidade.
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Ademais, argumenta-se que há um desrespeito tanto aos dispositivos da Lei n. 9.868/99 

e ao Regimento Interno do STF, pois as exceções ao princípio da reserva de plenário são 

reguladas pela legislação federal, de modo que seria padecer de ilegalidade um julgamento 

monocrático de medida cautelar. Nesse sentido, Streck (2019, p. 323) tece as suas críticas: 

É necessário reconhecermos a existência de um direito fundamental dos cidadãos ao 
cumprimento dos arts. 10 da Lei nº 9.868/1999 e 97 da Constituição Federal. 
Concluindo-se, portanto, que a concessão monocrática da medida cautelar não pode 
ser utilizada para substituir a decisão no modo full bench, por isso, deve ser utilizada 
apenas nos casos de recesso ou férias, e deve ser imediatamente levada a plenário para 
referendo.

Diante da exposição pretérita, depreende-se que os casos escolhidos reacendem os 

debates sobre quais os limites que uma Corte Constitucional deve estabelecer na tessitura de 

suas decisões; porque os juízes desafiam ou apoiam o governo, quais as fronteiras entre Direito 

e Política e qual a importância da deliberação coletiva nas decisões da Corte, e os reflexos em 

sua legitimidade e fortalecimento do diálogo interinstitucional. Essas são algumas perguntas-

diretrizes a orientar o tópico seguinte, cujo objetivo é apresentar alguns argumentos sobre a 

judicialização da pandemia e o compromisso do Supremo em justificar seus posicionamentos 

mesmo após esse período.

4 O PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO: ENTRE 

A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E A REVALORAÇÃO DO DIÁLOGO 

INTERINSTITUCIONAL

O processo de expansão da competência judicial assoberbou o Judiciário de casos 

difíceis, em decorrência não só do desenho institucional elaborado pela CF de 1988, mas 

também devido ao aumento da complexidade do tecido social. Em vista disso, instaura-se uma 

contradição na participação do Judiciário no mundo concreto, desafiando seus limites e suas 

capacidades de resolver os conflitos sociais, podendo, na verdade, aprofundar as desigualdades. 

Sorj (2005, p. 7), em sua análise, prescreve que

A judicialização do conflito social e os novos atores sociais têm uma eficácia limitada 
como instrumento de redução da desigualdade social, visto que fragmentam a 
representação de interesses a nichos, sem dispor de uma visão de conjunto da 
sociedade, fragilizando a política partidária, substituída por novos atores, 
especialmente ONGs, cujas reinvindicações alcançam, em geral, um impacto mais 
simbólico do que prático, removendo dos partidos políticos a representação do 
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discurso moral e a elaboração de novas utopias sociais. As pressões e expectativas 
crescentes transferidas ao Poder Judiciário expõem os limites desse poder para 
resolver problemas que demandem respostas executivas ou administrativas; respostas 
que, em uma sociedade democrática, estão fora de seu alcance e de suas possibilidades 
funcionais.

É importante ter em mente que as relações entre o jurídico e o político são tênues e em 

são aleatórios na medida em que a decisão jurídica é liberta, pela absorção iluminista, de todas 

sentido em que os processos, nos quais essas decisões são tomadas, não são aleatórios, e sim 

vinculados à estrutura demo

Nessa ambiência, ao mesmo tempo em que há o risco de confundir-se judicialização 

com ativismo e decisionismo, ocorre um deslocamento, para o Judiciário, de um espaço 

legítimo e superior de reivindicação dos problemas sociais, tornando-o onipresente na vida 

institucional de um país, ao mesmo tempo em que se marginaliza a esfera legislativa e executiva 

de sua tarefa precípua de representação do político na sociedade.

Em termos de relações entre os poderes, o campo da Legística pode ser uma área de 

conhecimento importante para o equilíbrio na função juspolítica dos tribunais. Também 

denominada de legisprudência, é um ramo do conhecimento que objetiva aprimorar a qualidade 

da legislação. Ela pode ser formal ou material; enquanto a primeira se ocupa da chamada técnica 

legislativa, a segunda se volta para o conteúdo das leis. Soares (2007, p. 7) afirma que a 

Legística evoluiu como um saber jurídico com base em questões recorrentes na história do 

Direito, frisando-se:

[...] a necessidade de uma legislação mais eficaz (no sentido de estar mais disponível 
e atuante para a produção de efeitos), o desafio de compatibilizar o Direito codificado 
com os reclames da sociedade, o questionamento da lei como instrumento exclusivo 
para a consecução de mudanças sociais e a necessidade de democratizar o acesso aos 
textos legais em todos os níveis (SOARES, 2007, p. 7).

A legística propõe, portanto, um repensar crítico da tarefa de legislar, visto que ela ajuda 

a requalificar o problema da racionalidade e legitimidade das decisões judiciais. De acordo com 

Costa (2016, p. 70), a premissa é a de que

pretensão de correção, integridade e coerência que permita sustentar a opção realizada 
não apenas na própria autoridade (o que lhe confere certo grau de legitimidade 
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formal), mas na adoção de procedimento adequado (o que também contribui para sua 
legitimação formal), na racionalidade da argumentação (legitimação formal) e no 
conteúdo da norma a ser aplicada (legitimação material).

É importante mencionar que um conteúdo de lei bem elaborado é positivo não só ao 

Poder Legislativo, mas deve servir de fundamento para o Executivo, na figura da Administração 

Pública e sua edição de decretos, portarias, resoluções etc. Do ponto de vista da rotina dos 

tribunais, tem a agregar na feitura de suas resoluções, regimentos internos, em decisões judiciais 

inter partes a que se deem efeitos concretos, enfim, visa ajudar a manter coerência em seus 

procedimentos e disposições.

No tocante à separação dos poderes, Costa (2016, p. 77) prelecio

material pode propiciar, ao Judiciário, balizas adequadas e compatíveis com as necessidades da 

utico que permite, a partir da avaliação de impacto, 

o diálogo legislação-racionalidade-aplicação da norma e a consolidação do fenômeno jurídico 

Como a legística material busca a melhoria da qualidade dos atos normativos, contribui 

para uma produção legiferante mais responsiva, qualificada e fundamentada, evitando-se 

ingerências excessivas do Judiciário, em que juízes podem atuar como legisladores. Nessa 

incumbência, em que se propugna uma produção normativa boa, desde a base, busca-se 

arrefecer ou afastar a promulgação de leis meramente simbólicas e apoiar a promoção de 

diplomas normativos eficazes e efetivos, com concretude. Assim, legitima-se um Legislativo e 

um Judiciário mais afins na tarefa de produção/aplicação da lei, constituindo-se em uma 

hermenêutica com propósito.

Essa perspectiva é prolífica e importante na medida em que contribui também para 

revalorar o papel da intepretação como protagonista no exercício da função jurisdicional, mas 

também no exercício da função legislativa. Em um sentido macro, como aponta Falcão (2013, 

ser um novo sinônimo de democracia. E democracia com estabilidade, porque democracia não 

apenas formal, porém, legítima, isto é, cuida-

Eis a importância de uma Hermenêutica dialógica entre os Poderes, pois ela serve como 

baliza de legitimidade para as atuações de cada um e aprimora o debate legislativo em vigor. A 

interpretação/aplicação deve constituir-se enquanto processo, cujo procedimento, aponta 



40

legítima, é porque está dotada de maior eficácia; se tem mais eficácia, obtida por força legítima, 

Em tempos de crise da democracia representativa e de vilanização da figura do STF, 

com manifestações populares que já requereram o seu fechamento, é crucial que o diálogo entre 

os poderes seja reassumido como missão civilizatória e compromisso democrático entre todas 

as instâncias de poder. Nesse contexto, necessária uma Hermenêutica Constitucional 

comprometida com a separação funcional do Poder e que restaure a confiança do cidadão tanto 

no planejamento legislativo quanto na efetividade dos atos normativos. 

Uma postura arbitrária e ativa demais do STF pode contribuir para gerar efeitos reversos 

a uma cultura democrática: desresponsabiliza e invisibiliza o Executivo e o Legislativo de 

tarefas das quais eles são intimamente responsáveis e devem atuar, além de ir na contramão de 

um av

tempo, classificar como irreal aquilo que o legislador acaba de considerar possível em termos 

da norma jurídica 

praticada desse modo corre o risco de se tornar obsoleta diante das intervenções emancipatórias 

No tocante às decisões monocráticas proferidas em período de pandemia, a postura é 

criticável, visto que em sua maioria são assuntos de elevado impacto econômico-social, de 

modo que o princípio da colegialidade deveria imperar. Embora em alguns casos haja urgência 

na resposta, é preciso ter em mente que uma Corte deve decidir de forma coesa, ao abrigo da 

Constituição e com maior representatividade possível de seus Ministros. O problema da 
6 -existe à pandemia, visto que muitas críticas são no sentido de que a 

atuação do STF é essencialmente individualizada. 

Destaque-se que embora muitas decisões tenham sido referendadas pelo colegiado do 

Supremo, existem também muitas discordâncias, pois, analisando o Painel de Ações da Covid-

19, muitas decisões foram tomadas de forma majoritária, não unanimemente. Essa atuação 

das entrevistas e outros posicionamentos públicos. Marona e Kerche argumentam que existe 

6 Sobre o termo, ver: ARGUELHES, Diego Werneck e RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: O 
Supremo Tribunal individual e o processo democrático brasileiro. Novos estud. CEBRAP [online]. 2018, 
vol.37, n.1, pp.13-32.
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Mendes e Luís Roberto Barroso concedem entrevistas a diversos órgãos da imprensa, os outros 

Ministros que compõem o Plenário não se expressam da mesma forma, não se sabendo como 

2020, online).

Não se pode esquecer que já houve, em tempo passado, fala discutível do Ministro 

Barroso, no sentido de que "em muitas situações, juízes e tribunais se tornaram mais 

representativos dos anseios e demandas sociais que as instâncias políticas tradicionais", em que 

"[...] a sociedade se identifica mais com seus juízes do que com seus parlamentares" 

(BARROSO, 2015, p. 38). Contudo, atente-se que, como coloca Boaventura (2007, p. 83), "[...] 

os tribunais e a comunicação social são essenciais para o aprofundamento da democracia, pelo 

que é fundamental estabelecer formas de coabitação no mesmo espaço social".

Do ponto de vista da atitude deliberativa do STF, a crítica recorrente faz-se no sentido 

de que decisão monocrática em medida liminar ou cautelar em ADI fere o disposto na Lei n. 

9.868/99. A interpretação deve ser conjugada com o regimento Interno do STF (RISTF) que, 

em seu artigo 13, VIII, dispõe que cabe ao Ministro Presidente conhecer e decidir sobre 

questões urgentes, inclusive no caso de apreciação de pedidos de medidas cautelares em ADIs. 

Já a Lei n. 9.868/99 dispõe, no artigo art. 10, § 3º, que, em caso de excepcional urgência, o 

Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das 

quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. 

Na prática, temendo os riscos de perecimento do direito, os Ministros acabam decidindo 

conforme o artigo 5º, §1º da Lei 9.882/99, que regulamenta os procedimentos para a Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), a qual prevê, expressamente, decisão 

cautelar monocrática em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave. Nesse caso, a 

decisão deve ser referendada na sessão plenária seguinte, conforme dispõe o artigo 21, V do 

RISTF.

A questão que se põe em relevo, nesse caso, é se não estaria havendo um abuso de 

decisões monocráticas em detrimento de uma postura colegiada, que é a que deve ser tomada 

pela Corte Constitucional. Silva (2013, p. 558) destaca que há dois benefícios decorrentes da 

adoção de uma deliberação efetiva: opiniões e informações se tornam públicas para todos os 

membros e há uma diminuição da limitação inerente à racionalidade de cada um, tendo em vista 
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o compartilhamento e a troca de argumentos entre todos, o que leva a esclarecimentos mútuos, 

que propicia a construção de soluções coletivas.

Nessa toada, Vieira (2018, p. 213-214) propõe uma deliberação em três etapas para o 

STF, tendo em vista a urgência na "transparência da construção da agenda" e a necessidade de 

um "processo de deliberação mais consistente", no qual o STF poderia ter "[...] tempo para o 

estabelecimento de padrões interpretativos mais claros, o que permitirá estabilizar sua própria 

jurisprudência, bem como a dos tribunais e juízes de primeiro grau". Assim, o autor propõe que, 

inicialmente, "[...] deveriam ser selecionados poucos casos da jurisdição difusa a serem 

julgados no ano judiciário- os de jurisdição concentrada dariam entrada na ordem de chegada". 

Em um segundo momento, abrir-se-ia espaço para "[...] audiências públicas e para as 

sustentações orais, com a presença obrigatória dos ministros. Posteriormente, teríamos as 

sessões de discussão e julgamento. Após a tomada de decisão, aquele que liderou a maioria 

deveria ser incumbido de redigir o acórdão". Como ato final, seria salutar que os ministros se 

submetessem a "uma espécie de protocolo mais rigoroso", visto que "[...] a constante 

interferência no debate público e a ausência de postura rígida em relação a conflitos de interesse 

têm contribuído para a erosão da autoridade do Supremo".

Nesse contexto, a forma como o STF vem respondendo à judicialização das políticas é 

strategic defection), cunhado por 

Gretchen Helmke (2009, p. 31). A autora analisa a relação entre Executivo e Judiciário de um 

ponto de vista micro, a partir da tomada de decisão judicial em contextos nos quais os juízes 

enfrentam insegurança jurídica. Ao analisar o cenário ditatorial argentino, ela observa que à 

medida que o governo perde poder ou governabilidade, a Suprema Corte do país tende a tomar 

decisões mais desfavoráveis a eles. Analogicamente, é possível dizer, com bases nos últimos 

julgados relacionados à pandemia, que o governo Bolsonaro vem sofrendo derrotas no 

Supremo, o qual, na verdade, tem feito frente às práticas autoritárias do Presidente.

Tendo em vista a perda da governabilidade, a inércia e o negacionismo do governo 

frente à pandemia, bem como o contexto de crise entre os Poderes, oportuno considerar se 

haveria um cenário de deserção de que fala a autora. Não há, também, espaço, nesse artigo, para 

avaliar todas as possibilidades, em termos das últimas decisões proferidas pelo STF, acerca 

desse conceito. Porém, é útil considerá-lo tendo em vista a descoordenação do Executivo e o 

incremento de ações para o STF decidir. É preciso ver o contexto com parcimônia e técnica, e 

atentar que o excesso de decisões monocráticas, excessiva judicialização da política e falta de 

transparência da Corte urgem ser discutidos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O alastramento da crise sanitária ocasionada pela Covid-19 gera um dos maiores 

impactos sociais e econômicos negativos no país, em um cenário no qual se observa um 

insuflamento da Corte Constitucional, enquanto os esforços deveriam ser no sentido de uma 

atuação conjunta e coordenada entre todos os poderes constituídos, com o objetivo de trazer 

soluções positivas e transparentes para a maior parte da população.

Na prática, contudo, observa-se que o STF tem se tornado indispensável na resolução 

dos conflitos decorrentes da pandemia, devidos, em parte, à inércia e ao negacionismo do 

Executivo Federal, na figura de um Presidente que se recusa a cumprir as medidas 

recomendadas pelos órgãos sanitários responsáveis. Embora se compreenda que o Judiciário 

tenha tomado frente na maior parte das arbitrariedades intentadas pelo Executivo, as linhas 

entre Direito e Política devem ser bem demarcadas e analisadas criticamente, em conjunto com 

o princípio da separação dos poderes, o qual, a par de todas as revisões e ressignificações 

experimentadas, constitui importante mecanismo de contenção judicial.

De acordo com os casos escolhidos, observa-se que muitas das medidas provisórias 

editadas tiveram a sua constitucionalidade questionada. Ainda, são questões de envergadura 

nacional, que trazem severos impactos na ordem econômica e social, mas, ainda assim, 

decididas de forma monocrática, ocasionando um risco à precária estabilidade e segurança 

nesse período excepcional e de calamidade pública. Apesar de muitas dessas decisões terem 

sido referendadas pela Corte, o grau de decisão colegiada do STF revela-se insuficiente e pouco 

ainda se sabe sobre o pensamento dos onze Ministros. 

A insegurança jurídica e a falta de confiança em uma deliberação efetiva da Corte 

obrigam que o Supremo tome outra postura. Foi o caso, por exemplo, da cautelar na ADI 6363, 

sobre a MP 936/2020, que suspendia contratos de trabalho e/ ou reduzia salário e jornada, e as 

intervenções inconstitucionais do STF nas decisões monocráticas sobre operações policiais no 

Rio de Janeiro. No que se refere aos julgamentos sobre competência dos entes federados e o 

julgamento da Medida Cautelar na ADI 6.341, acerca da possibilidade de os entes federativos 

adotarem medidas mais restritivas que as prescritas pela União, impõe ao STF um 

posicionamento crítico e acurado acerca de sua concepção sobre o federalismo cooperativo e as 

consequências disso em decisões posteriores da Corte, mesmo após o período pandêmico, a fim 

de se estruturar um caminho discursivo e argumentativo para um possível novo posicionamento 
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sobre o assunto, visto que, em situações anteriores, o STF tinha predileção para a União como 

definidora de normas gerais, sendo que, agora, houve maior autonomia dos demais entes frente 

à União.

Destaca-se que desde o período de transição democrática no Brasil, o número de casos 

julgados no Judiciário vem sempre aumentando e, cada vez mais, para a resolução de questões 

políticas significativas. Mesmo considerando que os juízes, de um ponto de vista sociológico, 

podem ser guiados por preferências políticas e institucionais, o Tribunal é um órgão jurídico, 

que possui um compromisso constitucional de respeitar a Constituição mediante critérios legais, 

não juízos de valor. Ao passo em que existe uma inafastabilidade da jurisdição e da necessidade 

de fundamentação das decisões judiciais, existe, outrossim, um direito fundamental a uma 

decisão judicial com deliberação suficiente e adequada, a qual, na prática, é um outro modo de 

exercer democraticamente as suas funções.

Nessa perspectiva, a adoção de diálogos prévios entre os próprios Ministros, bem como 

entre o Judiciário e os demais Poderes, pode dar uma guinada positiva na prolação do conteúdo 

da decisão. Ademais, o diálogo interinstitucional e intra Corte aprimoraria a qualidade 

epistêmica da produção legislativa em vigor sob uma perspectiva jurídico-constitucional, daí a 

contribuição valorosa da "legisprudência", na qual a ideia é pensar a qualidade da lei, mediante 

um dever de cuidado não apenas formal, mas, também, material, privilegiando a legitimidade 

democrática como um todo mediante uma deliberação responsiva.

Conclui-se que uma Hermenêutica Constitucional à altura de um Estado Democrático 

de Direito deve ser elaborada mediante um processo interpretativo que dialoga com todos os 

Poderes, respeitadas suas devidas funções, bem como um ambiente de Corte efetivamente 

colegiada, mediante a construção de consensos mínimos sobre a vida constitucional do país.
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