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Resumo: O presente artigo consiste na versão escrita da palestra proferida no dia primeiro de
outubro no evento "Semana de Palestras Constituição 22". O tema circunscreveu-se a uma análise
crítica da jurisprudência do STF em matéria de controle de constitucionalidade. Nesse contexto, a
partir dos julgados selecionados demonstramos a ausência de coerência e padrão decisório da
jurisprudência do STF.
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Abstract: This article does constitute a redacted version of the speech delivered on October 1st at
the "22's Constitution Speech Week" event, which theme consisted of a critical analysis on the STF
jurisprudence with respect to constitutionality control. In that context, picking some decisions, we did
demonstrate the lack of coherence and criterion on the STF.
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1. AUSÊNCIA DE PADRÃO E COERÊNCIA DECISÓRIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STF

De início,1 gostaria de parabenizar o Centro Acadêmico pela organização do evento “Semana de
Palestras Constituição 22”.

Quero agradecer a oportunidade de participar do evento ao lado de grandes nomes, como o Prof.
Néviton Guedes e o brilhante Lenio Streck, por quem tenho profunda admiração e que me deu a
honra de escrever, em coautoria, a obra recém-lançada “O que é isto – o precedente judicial e as
súmulas vinculantes?”.2

O objeto da palestra, que foi a mim designado, consiste em examinar mediante perspectiva crítica as
decisões mais relevantes e polêmicas proferidas pelo STF em controle de constitucionalidade.

Assim, tendo em vista o tempo determinado, elenquei alguns dos julgados que reputo mais
significativos e polêmicos sobre o tema.

A palestra parte de um pano de fundo dworkiano,3 consequentemente, entendo que a dimensão
democrática do direito precisa atingir o direito em todas as suas nuances atingindo inclusive a
decisão judicial.

Digo isso porque quando era aluno de graduação, em diversas ocasiões em sala de aula, o professor
explicava tema polêmico afirmando existir corrente que diz “X” e outra “Y” e, se perguntado qual o
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