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5. POLÍTICA E DIREITO NO STF: 
RESULTADOS DE PESQUISA 
E PROBLEMAS PARA A 
ANÁLISE SOBRE A JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL NO BRASIL

Andrei Koerner1

Fabricio Ricardo de Limas Tomio2

Introdução

A formação de um campo de pesquisas sobre o direito e o 
Judiciário em ciência política remonta ao período da transição de-
mocrática e ocorre em paralelo com outras disciplinas no Brasil e 
noutros países. O campo mostra diversidade teórica, pluralismo 
metodológico e não é incomum o uso combinado de teorias e mé-
todos de pesquisa, bem como o diálogo com disciplinas afins. Os 
trabalhos usam abordagens consagradas, mostram-se atualizados e 
partícipes do debate internacional, e apresentam resultados consoli-
dados sobre algumas questões de pesquisa. Esse é o caso de análises 
sobre instituições judiciais, de pesquisas sobre elites, profissões e o 
campo jurídico, assim como o tema do protagonismo do Judiciário 
em políticas públicas e o acesso à justiça e aos direitos de cidadania. 
Os debates e questões em aberto são muitos, como é usual, assim 
como o são os temas em que se apresentam teses contrastantes. 

1  Professor associado do Departamento de Ciência Política da Unicamp, diretor-presidente do Centro 
de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec), pesquisador do Grupo de Pesquisas em Direitos 
Humanos (GPDH/IEA-USP) e do Instituto de Estudos sobre os Estados Unidos (INCT/Ineu).

2  Professor titular do Departamento de Direito Público da UFPR, coordenador do Grupo de 
Pesquisa Instituições Políticas e Processo Legislativo (UFPR) e pesquisador do Centro de Estudos 
da Constituição (CCONS/UFPR).
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O tema mais pesquisado é, sem dúvida, o STF, para o qual se 
utilizam diferentes modalidades de análise institucional, em tor-
no da problemática da democracia e do estado de direito sob a 
Constituição de 1988. As pesquisas têm ensinado muito sobre as 
formas institucionais, o processo decisório, a produção normativa 
no controle da constitucionalidade, o comportamento dos minis-
tros, as suas relações com outros tribunais e atores judiciais, os im-
pactos das decisões do Tribunal. A questão das relações do STF 
com os outros poderes têm sido mais controvertida, pois a análi-
se do STF na dinâmica das instituições políticas parece supor um 
posicionamento normativo sobre o modelo constitucional de 1988 
e o desempenho da democracia desde então. Este ponto indica o 
problema mais geral da área: a necessária clareza sobre a maneira de 
combinar análise política e produção normativa. 

As pesquisas sobre o STF e a jurisdição constitucional foram 
realizadas em sua maioria sob o prisma da judicialização da políti-
ca e seus correlatos, tais como a politização da justiça, o ativismo 
judicial ou a juridificação da política. Na produção acadêmica em 
ciência política e disciplinas afins3, o tema da judicialização se insere 
na problemática mais geral da democracia. Discute-se o desempe-
nho das instituições judiciais e a atuação dos juristas e qual seria o 
modelo institucional e seu papel adequado na política brasileira pós-
1988 (CARVALHO, 1999; CASTRO, 1993 e 1997; KOERNER, 
1999; MACIEL; KOERNER, 2002; SADEK, 1995, 1996, 1998; 
SADEK; ARANTES, 1994; ARANTES, 1997, 1999; VIANNA, 
1999). É desse modo que a questão dos tribunais constitucionais na 
democracia discutida em política comparada (VALLINDER, 1994; 
TATE; VALINDER, 1995; SHAPIRO; STONE, 1994) relaciona-
-se com as mudanças significativas da jurisdição constitucional no 
Brasil pós-1988, algo que não podia ser mais descrito e analisado 
com conceitos estáticos sobre a relação entre democracia, república 
e independência/divisão/harmonia entre os poderes. 

3  O tema está presente em trabalhos de ciência política, sociologia, direito constitucional, sociologia 
do direito, administração pública, políticas públicas, saúde pública.
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Este capítulo analisa os principais trabalhos de ciência política 
sobre o STF e a jurisdição constitucional nos últimos anos e discute 
as teorias por eles mobilizadas para compreender o caso brasileiro. 
O objetivo é apreciar como as características específicas do nosso 
contexto incidem na utilização, aplicabilidade e limitações dessas 
teorias. Propõe-se a oferecer ao leitor um estado da arte atualizado 
da área sobre o tema e mapear as principais características do STF 
como caso concreto que implicam em limites e discussões sobre o 
potencial e limites das teorias utilizadas. 

A jurisdição constitucional e o STF são analisados em duas 
perspectivas: comparada e histórica. Primeiro, apresentam-se as ca-
racterísticas institucionais e a dinâmica da jurisdição constitucional 
pós-1988, a expansão de trabalhos sobre o tema nas últimas décadas 
e se destaca o número ainda limitado de pesquisas empíricas em 
perspectiva comparada. Segundo, apresentam-se as principais abor-
dagens, discutem-se alguns temas relevantes e os desafios postos 
pela situação de política tensa iniciada em 2012-3, para os quais se 
propõe uma perspectiva sociológico-histórica. A conclusão traz um 
resumo das análises e das proposições do capítulo.

O STF e a jurisdição constitucional em 
perspectiva comparada

As instituições judiciais e, particularmente, as competências 
jurisdicionais do STF foram expandidas na CF 1988. O controle 
concentrado de constitucionalidade está presente na instituciona-
lidade brasileira desde a CF 1934 através da representação interventiva 
em conflitos federativos. A ação de inconstitucionalidade contra leis 
federais e estaduais, introduzida pela EC 16/1965, alargou o contro-
le concentrado/abstrato de inconstitucionalidade, não como uma 
prerrogativa de minorias parlamentares em uma dinâmica contrama-
joritária, mas como um instrumento do governo autoritário contra 
dissidências congressuais e federativas (CARVALHO, 2010, p. 182 
e 189). O arranjo institucional da jurisdição constitucional introdu-
zido pela CF 1988 alargou o acesso à disputa de constitucionalidade 
de normas pela multiplicação de legitimados ativos, inserindo o ju-
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diciário (em especial, o STF e seus membros) no processo decisório, 
legislativo e político democrático.

Milhares de demandas (só ADI, mais de 6 mil desde 1988) con-
jugadas à ausência de regras decisórias claras que limitem a forma 
de participação do STF no processo político (prazo para propor 
ação, prazo para decidir, ordem cronológica na decisão, restrições à 
decisão monocrática/cautelar versus colegiada/mérito, etc.) geraram 
uma forma incomum de jurisdição constitucional, pouco frequente 
em outras cortes constitucionais (TOMIO; ROBL; KANAYAMA, 
2017a, p. 306-311). Esse singular arranjo institucional, em diferen-
tes abordagens, consolidou-se como objeto da subárea da Ciência 
Política e de sua interseção com o Direito Constitucional, Sociologia 
Política, Filosofia Política, dentre outras.

Esse novo jogo decisório, com o judiciário como um player polí-
tico ativo, já se anunciava antes da promulgação da constituição. Um 
mês antes, em setembro de 1988, o Ministro do STF Djaci Falcão 
proferiu a conferência “O Poder Judiciário e a nova carta constitucional”, 
com uma argumentação contida, típica de um ator do judiciário dos 
anos oitenta, nomeado pelo governo militar. Sem recair em uma 
comparação anacrônica, alguns argumentos do ministro são insti-
gantes para pensar os efeitos das alterações constitucionais sobre as 
instituições judiciais e, por decorrência, da atuação dos membros do 
STF no processo decisórios nas últimas décadas, indicando, inclusi-
ve, diversas variações do objeto futuro do campo de investigação do 
direito, política e judiciário.

Mesmo enfatizando a “boa doutrina da limitação do exercício 
da autoridade, da autolimitação dos poderes do Estado”, o ministro 
sustenta em seu discurso que na “apreciação de conflitos de várias 
categorias, o juiz exerce, inclusive, uma atividade pedagógica no sen-
tido de aperfeiçoar o homem na sociedade” (FALCÃO, 1988, p. 2). 
A “carta política [CF 1988]” expandiu os poderes e prerrogativas do 
judiciário, conforme bem frisa o ministro. Porém, contrariando sua 
expectativa de autocontenção, isto foi seguido de autointerpretações 
pelo STF de prerrogativas constitucionais do sistema judicial, por 
mutação constitucional, que ampliaram a intervenção das decisões cole-
giadas e monocráticas do Tribunal na esfera política. Ao que parece, 
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nenhuma doutrina de autolimitação, nem mesmo o texto da cons-
tituição, poderia restringir a expansão do poder das instituições ju-
diciais e delinear todo o conjunto de decisões que, posteriormente, 
viriam a ser denominadas na literatura como judicialização da política.

Sobre o controle concentrado/abstrato de constitucionalidade, 
a ação de inconstitucionalidade (ADI) contra ato normativo federal 
ou estadual e a legitimidade para requerê-la junto ao STF, o ministro 
Falcão expressa que a Corte se manifestou pela “permanência da 
regra” em que a legitimidade ativa deveria ser “atribuição exclusiva 
do procurador-geral da República”. Entretanto, dada a ampliação da 
legitimação (os nove incisos do Art. 103 da CF 1988 e os milhares 
de legitimados resultantes), o ministro sustenta “que em face de ta-
manha ampliação, somente com a aplicação do texto teremos opor-
tunidade de verificar sua conveniência, em termos altos, ou seja, do 
interesse público” (FALCÃO, 1988, p. 3-4). Um dos efeitos foi a 
proposição de mais de seis mil ADI nas décadas seguintes, tornando 
o abstract judicial review brasileiro o mais numeroso e frequente den-
tre os países que adotam esse modelo de jurisdição constitucional 
(TOMIO; ROBL; KANAYAMA, 2017a, p. 311). Além disso, o ju-
dicial review difuso posterior à constituição tornou todas as políticas 
públicas e a alocação orçamentária dos três níveis de governo objeto 
de jurisdição monocrática e liminar, sendo a judicialização da saúde, 
objeto mais frequente da investigação da participação do judiciário 
nas políticas públicas, somente a ponta mais visível desse processo 
(ENGELMANN; CUNHA FILHO, 2013).

Outro aspecto fortalecedor das instituições judiciais pela CF 
1988, a iniciativa legislativa exclusiva, inclusive para a revisão do 
Estatuto da Magistratura (LC 35/1979), não teve a celeridade es-
perada pelo ministro: “... parece-me oportuno alertar, particular-
mente os magistrados, para a elevada significação do Estatuto da 
Magistratura. (...) Os tribunais e as associações de magistrados de-
vem oferecer, sem perda de tempo, as suas sugestões, para o êxito na 
elaboração desse essencial diploma, complementar da Lei Magna” 
(FALCÃO, 1988, p. 10-11).

Utilizando a prerrogativa constitucional de inciativa exclu-
siva, os tribunais federais propuseram centenas de projetos de 
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lei (PL) após à promulgação da CF 1988, com taxas de aprova-
ção semelhantes ao encontrado para as proposições do executivo 
(LIMONGI; FIGUEIREDO, 2009).4 Entretanto, o único projeto 
de lei complementar iniciado pelo STF, a LOMAN (Lei Orgânica 
da Magistratura), que poderia redefinir as competências e regular a 
atuação da magistratura, tramitou por uma década, sem gerar norma 
complementar à CF 1988. A Emenda 45/2004 permitiu ao STF e ao 
CNJ rever, administrativa e autarquicamente, sem emendas inoportu-
nas do Congresso, partes da lei orgânica da magistratura.

Estendendo o argumento premonitório do Min. Falcão, sobre o 
financiamento das instituições judiciais, o ministro enfatiza a auto-
nomia administrativa e financeira “assegurada ao Poder Judiciário” 
pela nova constituição, dado que “perdura o estado de carência fi-
nanceira (...) a insuficiência de recursos financeiros destinados ao 
Poder Judiciário, sem os quais não se pode alcançar o essencial ao 
seu regular funcionamento”, sendo que “com a promulgação da 
nova Constituição a semente estará plantada, restando aguardar os 
seus bons frutos” (FALCÃO, 1988, p. 10). A primeira parte da ex-
pectativa do ministro foi concretizada, pela multiplicação em quase 
vinte vezes, em valores reais e deflacionados, a alocação de recursos 
às instituições judiciais federais. A autonomia financeira associada 
ao poder institucional do judiciário pós 1988 favoreceu a amplia-
ção, proporcional e absoluta, do judiciário sobre o orçamento em 
proporções raramente vistas em outros estados nacionais, além de 
pouco estudado pela literatura nacional, sobretudo em perspectiva 
comparada (DA ROS, 2015; KANAYAMA; TOMIO, 2017).

A ampla gama de poderes atribuída ao judiciário pelos consti-
tuintes, com um pacote de prerrogativas de autonomia, independên-
cia e atuação raro entre seus congêneres de outros países, é muito 
conhecida pelos constitucionalistas brasileiros (CLÈVE, 2011, p. 
660). A CF 1988, suas emendas e a interpretação constitucional dos 

4  A variação da jurisdição sobre as políticas públicas, a judicialização da política e as determinações 
constitucionais que maximizam a capacidade do executivo aprovar proposições legislativas (à 
semelhança do apontado aqui na prerrogativa constitucional de inciativa exclusiva de proposições 
legislativas pelos Tribunais) também são abordados por Marta Mendes e Magna Inácio no capítulo 
13 dessa coletânea sobre instituições políticas no Brasil.
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tribunais superiores legaram uma extensa lista de garantias institu-
cionais e funcionais, incomuns, ao mesmo tempo, nos judiciários 
norte-americanos e europeus. As principais prerrogativas (vitalicie-
dade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, autogover-
no, autonomia financeira, competência de inciativa de leis, controle 
concentrado e difuso de constitucionalidade de normas, etc.) li-
mita o controle (accountability) institucional do judiciário brasileiro 
(TOMIO; ROBL FILHO; 2013a, p. 37-38).

Esse problema não foi despercebido pelos atores legislativos 
e do judiciário, que iniciaram um processo legislativo de emenda-
mento da constituição em 1992 (PEC 96/92 e a PEC 112/95). A 
reforma do poder Judiciário (que resultou na EC 45/2004) teve 
como objetivo o problema da eficiência judicial, além de aumen-
tar os instrumentos de controle institucional e comportamental dos 
membros do judiciário. Entretanto, a reforma não foi capaz de criar 
instrumentos de controle externo do judiciário. O CNJ, criado pela 
EC 45/2004, é um órgão do poder Judiciário que realiza um con-
trole interno, que retira prerrogativas administrativas e correcionais 
principalmente das direções dos tribunais em favor do CNJ e STF 
(TOMIO; ROBL FILHO, 2013a, p. 44). 

Todas as emendas à CF 1988 têm impacto no judiciário, seja 
via o controle de constitucionalidade, seja via interpretação judicial. 
Entretanto, além da EC 45/2004, outras 15 emendas à constitui-
ção tiveram como objeto as instituições judiciais. A primeira dessas 
emendas (EC 3/1993) instituiu a ADPF (ação por descumprimento 
de preceito fundamental) e a ADC (ação declaratória de constitucio-
nalidade), ampliando o poder do STF no controle abstrato de cons-
titucionalidade5. De fato, o incremento de poder e prerrogativas do 
judiciário e STF pela CF 1988, via controle de constitucionalidade, 
também está presente no processo de emendamento constitucional. 
Comparativamente, essa prerrogativa também é incomum em cor-

5  Emendas (EC) com objeto instituições judiciais: 03/1993 (ADPF e ADC); 19/1998 (teto 
remuneratório, autonomia do MP, LRF); 20/1998 (TCU); 22/1999 (Juizados Especiais); 24/1999 
(Justiça do Trabalho); 30/2000 (Precatórios judiciários); 45/2004 (Reforma do Judiciário, CNJ e 
CNMP); 47/2005 (Teto remuneratório); 61/2009 (CNJ); 69/2012 (Defensoria Pública); 73/2013 
(TRF); 74/2013 (Defensoria Pública); 80/2014 (Defensoria Pública); 88/2015 (75 anos aposentadoria 
compulsória dos ministros de Tribunais); 92/2016 (TST); 94/2016 (Precatórios Judiciais).
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tes constitucionais (GÖZLER, 2008, p. 99), sendo definido como 
um controle de constitucionalidade ultraforte (SILVA, 2009, p. 2017) 
e uma supremocracia (VIEIRA, 2008, p. 447). 

Como pode ser observado no Gráfico 1, a nulificação total ou 
parcial de emendas às constituições estaduais, algo mais comum de 
ser observado em outras cortes constitucionais, mesmo que não na 
quantidade aqui observada, foi numerosa e concentrada nos primei-
ros anos posteriores à promulgação dessas constituições. No total, 
entre 1989 e 2016, 844 ADI contra artigos das constituições esta-
duais e suas emendas foram propostas ao julgamento do STF, sendo 
que 402 foram julgadas procedentes (parcial ou totalmente), 48% 
do total desse tipo ADI, considerando, inclusive, as 196 ADI que 
aguardavam julgamento (1/4 do total, que concentram sua proposi-
ção nos anos mais recentes). A literatura já analisou o papel concen-
trador do controle abstrato de constitucionalidade no federalismo 
(BZDERA, 1993), porém, não nessa amplitude.

Gráfico 1. ADI contra constituições estaduais e emendas - resultado do 
julgamento STF

Fonte: organizado pelos autores com base em STF – Supremo Tribunal 
Federal, dados de 2016.



199

Comparando o resultado do julgamento das 123 ADI contra 
emendas à CF 1988 (ver Gráfico 2), verifica-se que a taxa de 
julgados procedentes (parcial ou totalmente) é bem inferior, porém, 
não irrelevante e reflete uma autocontenção quando comparada à 
jurisdição sobre as constituições estaduais (21 ADI, 17% do total, 
sendo 7 dessas ADI julgadas em decisão liminar). A primeira decisão 
procedente remonta ao julgamento da ADI 939, em 1993. Também é 
possível verificar que esses julgados procedentes estão concentrados 
em ADI propostas na década passada. E, o tipo de requerente mais 
vitorioso nessas demandas (6 ADI) foram as associações nacionais 
de magistrados e de procuradores. A jurisdição constitucional, de leis 
e emendas à constituição, e a presença do STF na arena política não 
passou despercebida pela literatura, que contabilizou esse abstract 
judicial review desde a década de 90 (CASTRO, 1997; VIANNA, 
1999; CARVALHO, 1999), atualizando essa atuação jurisdicional 
do STF nas últimas duas décadas (VIANNA, 2007; CARVALHO, 
2004, 2009, 2010; TOMIO, ROBL FILHO, 2013b e 2015).

Gráfico 2. ADI contra CF88 e emendas - resultado do julgamento STF

Fonte: organizado pelos autores com base em STF – Supremo Tribunal 
Federal, dados de 2016.
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As prerrogativas institucionais ampliadas redefiniram as insti-
tuições judiciais brasileiras após a promulgação da CF 1988: prer-
rogativas institucionais do judiciário; ausência ou limitação severa 
de accountability institucional, dada a autonomia financeira das ins-
tituições judiciais; o controle de constitucionalidade de leis redefi-
nido (abstract judicial review); o monopólio na iniciativa de leis sobre 
o funcionamento do judiciário. Os possíveis efeitos desse desenho 
institucional não eram desconhecidos dos atores políticos e judiciais 
que participaram da constituinte. Grande parte dos efeitos, mesmo 
que não na dimensão futura, foi desejada por esses atores. 

Entretanto, o campo de estudo sobre esses efeitos produzidos 
pelas transformações das instituições judiciais pós CF 1988 demorou 
a se expandir na Ciência Política, no Direito e áreas afins. Utilizando 
a indexação no SciELO (Coleção Brasil) como um proxy (como um 
microcosmo, de fato) das publicações sobre judicialização e institui-
ções judiciais brasileiras, é possível ver que o “judiciário” cresce como 
objeto de investigação nas últimas duas décadas (ver Gráfico 3)6. 

6  A base de dados organizada para o Gráficos 3 utilizou como fonte o mecanismo de busca do SciELO 
- Scientific Electronic Library Online (Coleção Brasil) – (http://search.scielo.org/?lang=pt.  Acesso 
em: ago. 2017). Foram computados por ano os seguintes termos de busca (com o total, respectivo 
de publicações no período): “judiciário” (269), “ministério público” (193), “judicialização” (135), 
“judicial review” (54) e “controle de constitucionalidade” (24). Para a mesma publicação é possível 
que dois ou mais termos de busca estejam associados. Além disso, não foram restritos os resultados 
para uma área específica sendo que as publicações do “SciELO áreas temáticas” de “Ciências 
Humanas”, “Ciências Sociais Aplicadas” e “Ciências da Saúde”, nessa ordem, concentram quase a 
integralidade das publicações. As publicações indexadas pelo “WoS áreas temáticas” de “Ciências 
Políticas” representam entre 15% e 20% dos termos de busca utilizados.
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Gráfico 3. Publicações SciELO (BRASIL) por ano.

Fonte: organizado pelos autores  com base em SciELO (Coleção Brasil).

Sendo mais específico na análise longitudinal das publicações, 
considerando termos como “judicialização”, “judicial review” e 
“controle de constitucionalidade”, é possível ver que o termo mais 
genérico deles, a judicialização, predomina nas publicações. Isso de-
riva do uso do termo para abordar a judicialização da política, tanto 
para a presença dos atores judiciais na esfera da política quanto para 
a intervenção do judiciário e do MP nas políticas públicas (saúde, 
assistência, etc.). De fato, não há um approach teórico-metodológico 
único para tratar das instituições judiciais no exercício da jurisdição 
constitucional. Em geral, a literatura costuma tratar de forma indis-
tinta as determinações do arranjo institucional e seus efeitos sobre 
as estratégias dos atores e os resultados políticos (policy outcomes) de 
abordagens de fenômenos sociológicos, políticos e jurídicos poste-
riores à CF 1988 (ROMANELLI; TOMIO, 2015, p. 318).

Essa situação se repete quando buscamos uma base de pro-
dução acadêmica que expressa a formação dos pesquisadores da 
área de direito, política e judiciário que investigam o STF, jurisdição 
constitucional e controle de constitucionalidade. O conjunto de dis-
sertações e teses produzidas ao longo dos últimos trinta anos no 



202

campo evidencia o grande crescimento da produção acadêmica so-
bre o STF, chegando a cerca de 6% da produção nos PPG (progra-
mas de pós-graduação) em Direito e quase 2% nos PPG de Ciência 
Política na última década (ver Gráfico 4)7.

Gráfico 4 - Teses/Dissertações (STF e controle de constitucionalidade) 
por ano/PPG

Fonte: organizado pelos autores com base nos Dados Abertos (Capes) 8.

7  Dentre as pouco mais de duas dezenas de dissertações e teses na área de Direito que têm como 
objeto o STF e o controle de constitucionalidade, entre 1987 e 2000, quatro são de ministros do 
STF: Gilmar Ferreira Mendes, “Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos”, 
Mestrado (Direito) – UNB, 1987; Luiz Edson Fachin, “Paternidade presumida: do código civil à 
jurisprudência do STF”, Doutorado (Direito) - PUC/SP, 1991; Alexandre de Moraes, “Jurisdição 
Constitucional e Tribunais Constitucionais: Garantia Suprema da Constituição”, Doutorado 
(Direito) – USP, 2000; Teori Albino Zavascki, “Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional”, 
Mestrado (Direito) – UFRGS, 2000.

8  A base de dados organizada para o Gráfico 4 utilizou os dados abertos do Sistema Sucupira/Capes 
(https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset?organization=diretoria-de-avaliacao. Acesso em: maio 
de 2019). Foram computados por ano os seguintes termos de busca no título e palavras-chave das 
dissertações e teses para as seguintes referências: “STF”, “Supremo Tribunal Federal”, “controle de 
constitucionalidade” e “jurisdição constitucional”. Ao todo foram encontradas 1.258 produções. A 
inclusão de “judicialização” como termo de busca amplia para 1.887 teses e dissertações produzidas. 
Entretanto, essas teses, apesar de refletir o campo, direcionam-se prioritariamente para a judicialização 
difusa de políticas públicas.
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Certamente, a abordagem do STF e da jurisdição constitucional 
é amplamente variada nesse conjunto de produção que reúne mais 
de 1,2 mil teses e dissertações. Dada a impossibilidade de distinção, 
não parece equivocado pressupor que ao abordar o STF e decisões 
em controle de constitucionalidade, a maioria dessa produção, mes-
mo doutrinária em Direito, incorpore alguma noção de instituições 
políticas, suas causas e/ou seus efeitos na análise/interpretação. De 
fato, parte considerável desse conjunto de teses e dissertações re-
ferenciam diretamente o termo “instituições” e suas variantes no 
título, palavras-chave e resumos (pouco menos de 25%, em todo 
período; até 2012, cerca de 40%) da produção nos PPG. Entretanto, 
somente 5% das teses e dissertações que tratam do STF referenciam 
nos mesmos itens o termo “comparação” e suas variantes (cerca de 
10% na produção até 2012). 

Os estudos sobre jurisdição constitucional em seus aspectos 
institucionais e comparados, na Ciência Política, Direito e demais 
áreas, ampliaram o conhecimento descritivo e analítico sobre a par-
ticipação do Supremo Tribunal Federal (STF) no processo político. 
Vários grupos de pesquisa sobre o STF, analisando milhares de ADI 
e seu processo decisório chegaram a conclusões semelhantes sobre: 
a presença do STF no processo decisório, a concentração de julga-
dos procedentes na esfera subnacional por demanda de governado-
res e da PGR contra iniciativa legislativa de assembleias (por vício 
formal de iniciativa e de competência, respectivamente), o desempe-
nho superior de requerentes institucionais (PGR) e jurídicos (OAB 
e Associações de profissões jurídicas estatais) em suas demandas 
contra normas federais, o baixo sucesso e grande amplitude das 
demandas dos Partidos Políticos (eventualmente, relevante, como 
nas ADI 1351 e 1354 contra a Lei 9.096/95 da “cláusula de bar-
reira”), etc. (VIANNA; BURGOS; SALLES, 2007; CARVALHO, 
2009, 2010; TAYLOR; DA ROS, 2008; POGREBINSCHI, 2012; 
TOMIO; ROBL FILHO, 2013b e 2015; OLIVEIRA, 2016). 

No entanto, existem poucos estudos que investigam com da-
dos empíricos os Tribunais Constitucionais no abstract judicial review, 
em perspectiva comparada, principalmente investigando as decisões 
do STF em comparação a Tribunais Constitucionais na América 
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Latina e Europa (TOMIO; ROBL FILHO; KANAYAMA, 2017a, 
2017b). Nesse campo fundamental para a compreensão do con-
trole de constitucionalidade brasileiro em contraste com Tribunais 
Constitucionais de outros países continuamos a recorrer a alguns 
estudos comparativos, geralmente orientados por uma aborda-
gem (neo)institucionalista, sobre o processo de decisão dos Tribunais 
Constitucionais que não analisam a presença do STF no proces-
so legislativo (BZDERA, 1993; FIGUEROA; TAYLOR, 2006; 
ALIVIZATOS, 1995; LIJPHART, 2003; GAROUPA; GREMBI, 
2015; TSEBELIS, 2009).

A investigação do papel institucional do abstract judicial review na 
consolidação democrática e a capacidade decisória dos estados nacio-
nais, em uma perspectiva comparada, que compreenda o resultado da 
ação do STF na democratização brasileira é uma agenda de pesquisa 
aberta na subárea. O objetivo concentra-se em determinar as condi-
cionantes institucionais da jurisdição constitucional e a extensão e o 
resultado desse controle na declaração de nulidade ou anulação de 
leis, procurando mensurar o impacto dos Tribunais Constitucionais 
na declaração de inconstitucionalidade do processo decisório/legisla-
tivo, nas relações entre os Poderes estatais constituídos, na relação en-
tre coalizão de governo e minorias oposicionistas e na dinâmica entre 
os governos nacionais ou federais e os governos subnacionais. Além 
disso, no estudo comparado, as proposições (e as variáveis explicati-
vas) presentes na literatura sobre as determinações institucionais pa-
recem ainda ser insuficientes para explicar o desempenho das Cortes 
Constitucionais no reconhecimento de inconstitucionalidade de leis e 
atos normativos e os efeitos políticos dessa jurisdição. 

De fato, a autonomia institucional e a politização pela nomeação, 
hipóteses predominantes na literatura sobre a intervenção judicial no 
processo decisório/legislativo ainda são frágeis para explicar o que há 
em comum e o que diferencia a jurisdição constitucional. Algumas 
dessas proposições mais frequentes nos estudos comparados susten-
tam a determinação do judicial review e da rigidez constitucional sobre 
o consensualismo democrático (LIJPHART, 2003), o grau de judicial 
politization sobre a potencialidade do judiciário ser um veto player a mais 
no processo legislativo, uma espécie de terceira câmara legislativa 
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(ALIVIZATOS, 1995). Possivelmente, a proposição da literatura mais 
incorporada nos estudos comparados recentes da jurisdição consti-
tucional é a teoria dos atores com poder de veto (TSEBELIS, 2009). 

A proposição de Tsebelis sobre absorption rule, onde os tribu-
nais não são atores com poder de veto, porque são absorvidos pelos 
outros institutional veto players (governo, parlamentos), como decor-
rência dos procedimentos de nomeação para cortes constitucionais 
vem sendo testada pela literatura comparada. Nessa proposição teó-
rica, a estabilidade decisória (dificuldade de mudar o status quo), que 
é uma função do número e posição dos veto players, geraria a incapa-
cidade de sobrestamento legislativo (legislatively overruled) promovido 
pelos demais veto players. Porém, pela regra de absorção, as cortes 
constitucionais não agiriam contra majoritariamente ao decidir em 
controle abstrato sobre legislação aprovada pela coalizão majoritária 
(TSEBELIS, 2009, p. 311). Estudos comparados, incluindo o STF e 
outras cortes constitucionais, demonstram a insuficiência dessas pro-
posições em explicar os determinantes institucionais do abstract judi-
cial review (TOMIO; ROBL FILHO; KANAYAMA, 2017a; 2017b).

Isto significa que, além de esforços futuros para o refinamento 
das variáveis institucionais, a agenda de investigação comparada do 
abstract judicial review precisa incorporar variáveis políticas na explana-
ção da atuação (nulificação de leis) das cortes constitucionais, além 
de refinar uma abordagem metodológica que permita tratar de pou-
cos casos nos modelos explicativos (poucas dezenas de coalizões de 
governos confrontadas à atuação das cortes constitucionais).

Mesmo que essa seja uma aproximação imprecisa e limitada do 
conjunto da produção, fica claro que a investigação do STF e da 
jurisdição constitucional em perspectiva comparada é ainda uma 
área incipiente no campo do direito, política e judiciário no Brasil. 
Conhecemos razoavelmente bem como o STF participa do proces-
so decisório, mas desconhecemos como isto se diferencia, em suas 
causas e efeitos, da atuação de outros Tribunais Constitucionais. Ou 
seja, há uma agenda de pesquisa aberta nesse campo de investigação, 
inclusive, quando circunscrito à área de Ciência Política.
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O STF e a jurisdição constitucional em 
perspectiva histórica9 

Esta seção apresenta as principais abordagens na área de políti-
ca, direito e Judiciário sobre o STF e alguns dos seus resultados. Em 
seguida, discute alguns temas: a formação da agenda no STF, a sua 
atuação no presidencialismo de coalizão e as relações entre as insti-
tuições, o campo jurídico e as práticas judiciais com a racionalidade 
governamental e seus efeitos hegemônicos. Conclui com reflexões 
sobre os desafios teóricos da crise política com proposições para a 
análise, a pesquisa e reflexão na área. 

Abordagens na área e alguns dos seus resultados

Apresentam-se a seguir as duas principais abordagens sobre o 
STF no marco do tema da judicialização, seguidas de trabalhos que 
adotam outras perspectivas. A primeira abordagem adota uma pers-
pectiva positiva, que toma como dados as instituições ou normas e os 
atores, com suas identidades, preferências e recursos. Nela se toma 
como dada a oposição entre normas (ou ideias) e comportamentos, 
tal como é característico de várias teorias, tais como o realismo jurídi-
co, o procedimentalismo e a análise econômica do direito no campo 
do constitucionalismo, e teorias do neoinstitucionalismo da escolha 
racional e da public choice, que são combinadas com a análise atitudinal 
ou estratégica do comportamento de juízes em ciência política10. 

Os pesquisadores do direito enfocam as normas ou sistema ju-
rídicos, enquanto os cientistas políticos analisam os comportamen-
tos de juízes e atores políticos. Os enfoques são complementares e o 
STF é tomado como o guardião da Constituição cujos ministros são 
imbuídos de seus papéis constitucionais ou como arena decisória 
em que os atores promovem as suas preferências. Tendem a analisar 
a ordem constitucional de 1988 em função do constitucionalismo 

9  Agradecemos a Karen Sakalauska pelo apoio no levantamento da bibliografia.
10  Para apresentações da análise estratégica, ver Epstein e Knight (1998); Maltzmann, Spriggs e 

Walbeck (1999). Para revisões, ver Segal (2010), Spiller e Gely (2010) e Sakalauska (2017).
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norte-americano11 e a veem em relativa continuidade com as consti-
tuições anteriores. Consideram as suas inovações e as reformas judi-
ciais ulteriores sob um ângulo sobretudo crítico, dada a inadequação 
do formato institucional, dos procedimentos e critérios de decisão 
dos tribunais, aliados à incompetência técnica dos juízes e o caráter 
estratégico das decisões judiciais. Juízes e promotores tenderiam a 
substituir os atores sociais, restaurando uma tradição tutelar da so-
ciedade por agentes estatais. Destacam os riscos que o desequilíbrio 
entre os poderes do Estado provocaria para o governo das leis e a 
democracia, potencializados pelo uso tático dos instrumentos judi-
ciais pelos atores políticos, pela atitude ativista dos juízes, o volunta-
rismo dos promotores e a juridificação da esfera social (ARANTES, 
1997, 2013; MARCHETTI, 2016; PRILLAMAN, 2000, p. 88-94; 
SANTISO, 2004; TAYLOR, 2008, VIEIRA, 1994, 2008).

A segunda abordagem assume a perspectiva hermenêutica ou 
da teoria do discurso em que se privilegia a dimensão simbólica ou 
dialógica das relações sociais, nas quais as instituições constituem-
-se como espaços de deliberação e participação e que são abertas 
para a sociedade civil12. Suas referências são a teoria do discurso de 
Habermas (1996), o interacionismo simbólico e, no direito, o cons-
titucionalismo comunitário (HESSE, 1995) ou o neoconstituciona-
lismo (CARBONELL, 2010). Nos campo sócio-jurídico, adota-se o 
construtivismo (HARRINGTON; YNGVESSON, 1990; MERTZ, 
1994; SARAT; SIMON, 2003) e se sublinha o papel constitutivo do 
direito para as relações sociais (BRIGHAM, 1996). Com isso, não 
separam interesses, ideias e normas na análise de comportamentos e 
decisões judiciais, de modo a considerar os valores e as identidades 
dos agentes na conformação do sentido da sua ação. Por isso, ten-
dem a associar a análise de processos decisórios, comportamentos e 
estratégias com a análise crítica do conteúdo normativo da atuação 
dos juristas e das decisões judiciais. 

Os trabalhos dessa abordagem tomam como modelo o cons-
titucionalismo comunitário europeu e sublinham as inovações da 

11  Para uma revisão detalhada da literatura norte-americana sobre o Judiciário, ver Inatomi (2017)
12  Para uma apresentação, ver Citadino (2000). Para discussões sobre esfera pública e participação, ver 

os capítulos 1, 6 e 7 desta coletânea.
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Constituição de 1988 em relação às suas antecedentes. A democra-
cia constitucional pós-1988 representaria uma superação do Estado 
liberal, tanto pelo descentramento das formas de produção norma-
tiva em relação ao monopólio do Parlamento quanto pelas formas 
diversas de integração de atores sociais e políticos nas arenas de-
cisórias estatais. A atuação de juízes, promotores e outros juristas 
seria positiva no sentido de intermediar, apoiar e incentivar a efeti-
vação dos direitos de cidadania pelos atores sociais. Pesquisadores 
em direito apreciam normativamente o desempenho da jurisdição 
constitucional enquanto sociólogos e cientistas políticos discutem 
os efeitos do modelo constitucional para a coordenação entre os po-
deres e os novos instrumentos coletivos para a participação política 
dos atores. São críticos dos apegos dos juízes a concepções anterio-
res que levariam a hesitações e inconsistências da jurisprudência ou 
a desequilíbrios nas relações com outros poderes – com riscos para 
a democracia – e distorções no uso dos procedimentos deliberativos 
(AVRITZER, 2013; AVRITZER;  MARONA, 2014; CATTONI et 
al., 2007; CITTADINO 2000; VIANNA, 1999; 2008, 2013).

Nos anos noventa e até o início do governo Lula predominava a 
avaliação negativa do modelo institucional e seus efeitos para o pro-
cesso político, mesmo que os ministros do STF tenham atuado para 
limitar o alcance das normas sociais da Constituição de 1988 e apoia-
do as reformas pró-mercado (OLIVEIRA, 2005; PRILLAMAN, 
2000, p. 88-94; SANTISO, 2004; TAYLOR, 2008). Na segunda 
metade dos anos 2000, fortaleceu-se a avaliação positiva da judi-
cialização, vista como um fenômeno positivo e progressista, pois 
se difundia a ideia de que os tribunais e outros recursos do direito 
seriam espaços de deliberação e ofereceriam oportunidades de par-
ticipação, associados ao ativismo virtuoso dos juristas (AVRITZER, 
2013; AVRITZER; MARONA, 2014; VIANNA, 2013). No perío-
do recente, o tema da judicialização da política ganhou nova força 
nos discursos públicos e análises acadêmicas, mas aparece agora sob 
outra faceta: a da politização da justiça, o que será tratado adiante.

Em comum, essas abordagens tomam como dados os atributos 
do seu objeto ou campo de análise, ao assumirem um modelo de de-
mocracia constitucional em que subsistemas, instituições ou atores 
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teriam características determinadas e relações estáveis. Desse modo, 
e como será discutido a seguir, esvaziam as especificidades da tra-
jetória constitucional do país, tanto em relação às características do 
jurídico13 e suas relações ambivalentes com o político quanto sobre 
a contingência dos processos, a variedade de práticas e a reversibili-
dade dos discursos. O direito permanece exterior à política porque é 
tomado como parâmetro de validade ou um conjunto de normas ju-
rídicas, ou porque não aparece como dimensão relevante. Em outros 
termos, não é incorporada à análise a historicidade da construção 
institucional, das identidades e recursos dos juristas nem, sobretudo, 
da produção do direito pela sua prática, em processos sociais con-
flituosos. Essa questão geral está presente no debate entre aborda-
gens positivas, hermenêuticas e histórico-críticas em ciência política 
e nas propostas de interdisciplinaridade (ROSE, 2011; MONROE, 
2005). Na subárea do direito e judiciário, é o caso, por exemplo, das 
teorias constitutivas do direito (BRIGHAM, 1996; HUNT, 1993), 
a problemática ‘foucaultiana’ (GOLDER; FITZPATRICK, 2009; 
GOLDER, 2015; HUNT, 2013) e as pesquisas sobre mobilização 
do direito e litigação (MCCANN, 2010).

Trabalhos na linha do institucionalismo histórico, de sociologia 
política e de história do direito analisam o STF em processos de 
mudança, integrando as relações entre organizações e mobilizações, 
a interesses e valores ou preferências e ideias (equiparadas a normas) 
(CARVALHO, 2019; DEL RIO, 2014; NUNES, 2010)14. Outros 
partem da teoria dos campos de Bourdieu e da sociologia das profis-
sões para destacar a diferenciação da lógica dos juristas em relação 
à política. O habitus, ou o profissionalismo, explicaria certos padrões 
de atuação dos juristas, com os quais eles se identificam e de que 
eles se valem para se diferenciarem dos ‘políticos’ e outras lógicas 

13  O termo se refere tanto a um campo ou esfera social diferenciada como a uma instância de 
discursos e práticas, e compreende vários elementos: os saberes, as instituições, as técnicas, os 
agentes. Por direito não se entende uma técnica no sentido instrumental, mas uma arte de julgar, 
relacionada à justiça: a reflexão e a prática sobre a melhor maneira de alcançar a objetividade do 
juízo de si sobre si mesmo e sobre os outros, estabelecendo uma relação de igualdade entre os 
indivíduos segundo uma medida comum, de modo que o julgamento seja não só aceito como 
reivindicado pelos indivíduos, permitindo a manutenção de uma comunidade de juízo. 

14  Para balanços sobre o institucionalismo histórico, ver Kahn e Kersch (2006), Orren e Skowronek 
(2004) e Smith (2010). 
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sociais (ALMEIDA, 2010; BONNELLI, 2002; ENGELMANN, 
2006, 2017; OLIVEIRA, 2012). 

Em geral, assumem a diferenciação e homologias entre os cam-
pos mas dedicam a explicitar a sua conformação. Há trabalhos que 
adotam teorias do processo político e do framing para analisar em 
conjunto as relações entre formas institucionais, processos deci-
sórios e mobilizações por direitos (MACIEL, 2011, 2015). Noutra 
chave, os marxistas analisam os tribunais como parte das formas 
políticas de dominação de classe e enquadram a sua atuação, para 
além de variações conjunturais, no quadro da reprodução da socie-
dade capitalista (MASCARO, 2015; MOTTA, 2012). No campo das 
teorias críticas do direito realizam-se análises empíricas e a crítica 
política aos tribunais (BERCOVICI, 2004; MORAES FILHO et al., 
2003; MOTTA ; MOTA, 2011; STRECK, 2002).

No espaço criado pelas diferentes abordagens sobre a judiciali-
zação, trabalhos monográficos têm confirmado, nuançado ou con-
trariado as teses gerais. Por exemplo, nos anos noventa, mostrou-se 
a combinação de autocontenção dos ministros do STF na efetiva-
ção do compromisso constitucional e seu ‘ativismo’ na sustentação 
das políticas de reforma (CARVALHO, 2005; OLIVEIRA, 2005), a 
diminuição da ativação do STF pelos partidos políticos nos gover-
nos Fernando Henrique Cardoso e Lula (TAYLOR; DA ROS, 2012; 
VIANNA et al., 2007), o uso do STF pelos partidos governistas como 
espaços de arbitragem de conflitos (NOTHAFT, 2016). Os padrões 
de decisão do STF em controle concentrado confirmam a tendência a 
julgar predominantemente questões relativas à organização do Estado 
e a administração, além de interesses de seus servidores e seus con-
flitos de competência (COSTA; BENVINDO, 2014). O Congresso 
usa suas atribuições para reformar a legislação em resposta a decisões 
de inconstitucionalidade do STF (POGREBINSKY, 2012). A expec-
tativa de atuação coordenada do tribunal com os outros poderes (o 
diálogo constitucional) e de ampliação dos espaços de deliberação nos 
processos internos (pedido de vista como prática deliberativa) e rela-
ções com a sociedade (amicus curiae, audiências públicas) é fracamente 
confirmada pela prática do STF (FRAGALE FILHO, 2015; LEAL; 
HERDY; MASSADAS, 2018; MARONA; ROCHA, 2017).
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Em suma, o debate sobre os tribunais mostra a preocupação 
crítica sobre as relações entre Judiciário e democracia na atualidade e 
as pesquisas têm produzido informações, análises e outros resultados 
importantes sobre o tema. O STF, as instituições judiciais e a produ-
ção normativa se tornaram muito mais conhecidos e pesquisados.

Discussão de temas pesquisados

Voltando à judicialização da política e seu correlato, o ativismo 
judicial, criticamos noutros trabalhos (ver, por todos, KOERNER, 
2015b) a sua utilidade para a pesquisa, porque é um atalho, um ter-
mo “ônibus” que comporta diversas significações e assume uma 
visão parcial e enviesada das transformações dos Estados constitu-
cionais contemporâneos. Dado que o tema se manteve central nas 
pesquisas sobre o Judiciário no Brasil e em outros países, a críti-
ca não será repetida, mas serão exploradas as suas consequências. 
Apresentam-se três temas em que as relações entre interações estra-
tégicas e produção normativa precisam ser aprofundadas por meio 
de pesquisas com objetos bem definidos: a formação da agenda do 
STF, as relações políticas entre ministros, juristas e representantes 
políticos e a jurisdição constitucional como parte da racionalidade 
governamental e seus efeitos sociais hegemônicos.

Sobre a formação da agenda do STF

Desde as primeiras pesquisas, aponta-se o grande número de ca-
sos ingressados no STF e que eles têm andamento bastante distinto. 
Há marcadas diferenças no tempo dos processos, tanto entre áreas 
temáticas quanto entre casos individuais. Outra variação é a das deci-
sões, prevalecendo grande número de processos arquivados sem jul-
gamento do mérito, decisões monocráticas e liminares julgadas mas 
com sentença final pendente. Inicialmente, os pesquisadores selecio-
naram para análise apenas as decisões de mérito, considerando-se que 
os incidentes processuais seriam de caráter técnico (VIANNA et al., 
1999). Outras pesquisas consideraram todos os casos ingressados, 
mostrando o controle que o Tribunal exerce sobre a formação da sua 
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agenda decisória e apresentando o viés das decisões colegiadas do 
STF em ações de inconstitucionalidade. Sobre o conteúdo, prevale-
cem decisões sobre a estrutura do Estado, que privilegiam a compe-
tência da União, e sobre a burocracia pública (COSTA; BENVINDO, 
2014, p. 78; OLIVEIRA, 2016, 2012; PACHECO, 2019). 

O relator é relevante nas decisões colegiadas, tanto para colocar 
o caso em pauta quanto no resultado do julgamento. As pesquisas 
mostram que é alto o grau de consenso nas decisões em plenário 
(SILVA, 2018; OLIVEIRA, 2012, p.112). A proporção alta de de-
cisões unânimes ou quase-unânimes do plenário pode ser efeito de 
uma ‘seleção’ realizada pelo presidente e os ministros que excluem 
as questões controvertidas da deliberação, por preferência, cálculo 
estratégico ou por preverem que estas serão bloqueadas por seus 
colegas. Preferem priorizar as questões consensuais em virtude do 
número excessivo de processos, e, ainda, há a prática de os minis-
tros aderirem ao voto do relator, reservando-se a revelar sua posição 
sobre a questão substantiva para o caso em que são os relatores 
(OLIVEIRA, 2012, p. 112; ARAÚJO, 2012, p. 109).

As análises estatísticas têm como base a agenda decisória já for-
mada, uma vez que seus dados são os registros dos atos processuais 
produzidos pelo Tribunal. Mas a questão é conhecer como esses re-
gistros são produzidos, ou seja, determinar os fatores que incidem 
para que os processos “andem” ou não, o seu ingresso à decisão. Uma 
possibilidade seria utilizar a noção de fluxo de processos para verificar 
os pontos de estrangulamento, pensados como efeito da capacidade 
organizacional do tribunal. Mas já se constatou que o andamento dos 
processos reflete o cálculo estratégico dos ministros, como no caso das 
ADIs sobre o confisco da poupança no governo Collor (ARANTES, 
1997). Os ministros têm amplas possibilidades de determinar o ritmo 
processual ao atuarem como relatores, com pedidos de vista etc., ou 
seja, a influência do Tribunal sobre a política é exercida de forma indi-
vidualizada e descentralizada. Com isso, do ponto de vista coletivo, a 
política constitucional do tribunal, torna-se aparentemente “errática” 
(ARGUELHES e RIBEIRO, 2015 e 2018; OLIVEIRA, 2016, p. 123). 
Outra possibilidade é pesquisar um conjunto limitado de processos 
sobre temas selecionados, de modo a relacionar os atos nos processos 
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ao objetivo de cada ministro de obter determinado resultado normati-
vo, em vista do qual ele se comporta estrategicamente tendo em vista 
a expectativa de comportamento dos seus colegas e a dinâmica do 
sistema político (SAKALAUSKA, 2013). 

O STF e seus ministros incidem ativamente na agenda pública 
não só pela parte dispositiva das decisões judiciais, mas por outros 
meios tais como discursos nas sessões do tribunal, efeitos retóricos 
de seus votos, a emissão de opiniões sobre controvérsias públicas 
(ARGUELHES; RIBEIRO, 2018; BORGES; ROMANELLI, 2016; 
KOERNER; FREITAS, 2013). Assim, é preciso ampliar para além 
das decisões judiciais os atos pertinentes para pesquisa sobre as rela-
ções dos ministros do STF com outros atores políticos, a mídia etc. 

Do ponto de vista da produção normativa, o STF tem, como 
tribunal constitucional, a capacidade institucional de determinar as 
normas em três dimensões: sobre o seu próprio papel institucional 
e atribuições assim como a forma de atuação dos seus ministros, 
as suas relações com os outros poderes do Estado e, enfim, o con-
teúdo das normas produzidas para a direção da sociedade. Tanto 
a decisão, como a decisão provisória e a não decisão têm implica-
ções sobre o ‘estado das coisas’, na medida em que validam normas 
substantivas e procedimentos institucionais ou normas de vida na 
sociedade e deixam maior ou menor margem para o conteúdo de 
normas a serem produzidas. Isso porque a pendência de decisão do 
tribunal sobre determinada matéria mantém a presunção de valida-
de da norma produzida pelo legislador e deixa aberto o campo para 
que venha a legislar no futuro. 

Sobre o presidencialismo de coalizão

As pesquisas sobre o STF realizadas na área de estudos sobre o 
direito e o Judiciário têm dialogado pouco com as realizadas sobre 
as instituições representativas, os partidos políticos e a federação15. 
Neste campo, o presidencialismo de coalizão é pensado como um 
esquema de coordenação entre o chefe do Executivo e as lideran-

15  Ver os capítulos 2, 12 e 13 desta coletânea.
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ças do Congresso, com os quais o chefe do Executivo utiliza suas 
atribuições legais e recursos informais para a formação de coalizão 
majoritária, produzindo estabilidade governamental e as normas e 
decisões intentadas por aquele. O esquema teria emergido em virtu-
de de características institucionais como o presidencialismo, o fede-
ralismo e a fragmentação partidária. Assume-se como premissa que 
instituições sejam um conjunto dado de regras, legais ou operatórias 
nas interações, com o que se elimina o problema da criação e mu-
dança institucional, mas também o aspecto da produção normativa 
realizada pelo tribunal constitucional. Assim, este é excluído do es-
copo da análise por ser externo à dinâmica das coalizões políticas 
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999) ou é tomado como uma insti-
tuição de controle ou accountability sobre os atores políticos (MELO; 
PEREIRA, 2013). Instituições de controle fortes limitariam a cor-
rupção e o clientelismo como moedas usadas pelo Presidente e, 
portanto, uma virada mais ativa e substantiva das instituições ju-
diciais para o provimento de bens públicos seria sinal de melhoria 
do desempenho do governo democrático brasileiro. Noutro registro 
teórico, Abranches (1988) não inclui as características do Judiciário 
ao definir o dilema institucional brasileiro, mas como efeito dos ar-
ranjos alcançados, uma vez que o presidencialismo de coalizão ne-
cessitaria de um mecanismo de arbitragem adicional e externo para 
assegurar a estabilidade do regime.

Na área de direito e Judiciário supõe-se que o STF e os seus 
ministros sejam, ou devam ser, independentes de direito e de fato, 
e que teriam as alternativas de se comportarem como intérpretes e 
aplicadores da norma ou atores estratégicos. As evidências de coor-
denação entre o STF e os representantes eleitos eram vistas inicial-
mente como consequência da falta de autonomia do Judiciário em 
relação ao Poder Executivo e, mais tarde, analisadas como a conver-
gência de preferências dos ministros com o Presidente da República 
que os nomeou (MARANHÃO, 2003). Mas os ministros do STF 
não apresentam tendência nítida de decidir em favor dos que os 
nomearam (SILVA, 2018; OLIVEIRA, 2012, p. 112) e calculam o 
uso de suas atribuições em função das respostas que estimam dos 
outros poderes e tendem a julgar mais contra governos impopulares 
(KAPISEWSKI, 2011a; ROMANELLI, 2016). 
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Os resultados das decisões e não decisões nos julgamentos de 
ações de controle concentrado em plenário indicam que há conver-
gência entre a maioria do STF e a agenda da coalizão governamental 
(PACHECO, 2019). Mas, em geral, se considera o STF como uma 
instituição autônoma, separada dos demais poderes e não se inda-
ga como essa coordenação ocorre. Araújo (2012) situa as relações 
estratégicas na seleção do perfil dos ministros nomeados, ‘relutan-
tes e moderados’, com convergência com o governo em matérias 
procedimentais e não substantivas para obter o apoio da maioria 
partidária no Congresso. A consequência é que o STF não é ponto 
de veto mas tem uma relação de cooperação, sendo absorvido, na 
terminologia de Tsebelis. 

Vários trabalhos distanciaram-se do par ativismo/autocontenção 
e usaram variáveis como a cultura jurídica (KAPISEWSKI, 2011b) 
ou as motivações jurídicas (BRINKS, 2011; SILVA, 2018) para expli-
car o processo decisório, ou usaram a questão jurídica julgada para 
organizar a pesquisa (INATOMI, 2016; SAKALAUSKA, 2013). 
Aponta-se a tensão dos ministros entre o seu papel institucional de 
juízes e o de atores em convergência com os representantes eleitos 
(KAPISEWSKI, 2011a; ROMANELLI, 2016). Mas a estipulação de 
perfil decisório aos ministros ou a dimensão jurídica não devem ser 
tomados como dados e o STF como uma arena estática a esse res-
peito. Os ministros fazem uso tático dos instrumentos jurídicos, tais 
como os modelos institucionais, técnicas de interpretação, argumen-
tos de justificação e modulação dos efeitos. A variação no uso dos 
conceitos e técnicas jurídicas é um elemento do jogo, cujo efeito são 
decisões politicamente flexíveis e normativamente extravagantes.

Assim, coloca-se a questão de como se dá a coordenação dos 
ministros e a coalizão majoritária: se é efeito do arranjo institucional, 
se há esquemas informais ou se é a colusão de comportamentos de 
atores hegemônicos nos seus respectivos campos. A esse respeito, a 
análise conjunta das dimensões estratégica e normativa das decisões 
individuais dos ministros parece ser inescapável. O cálculo indivi-
dual se revela por meio da interpretação das normas, atribuindo-se 
a elas determinados conteúdos para produzirem efeitos políticos e 
jurídicos concretos. As decisões variam segundo o tema e o tipo de 
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direito julgado e então coloca-se a questão de como a produção nor-
mativa no Tribunal se articula com a racionalidade governamental e 
os seus efeitos sociais hegemônicos. 

Campo jurídico, racionalidade governamental e 
hegemonia

Um ponto central nas discussões sobre o neoinstitucionalismo 
em ciência política (HALL; TAYLOR, 2003; SHAPIRO et al., 2006) 
é que os modelos estratégicos excluem geralmente os processos de 
criação e mudança institucional (ou estes são ordenados em séries 
homogeneizadas ou apresentados de forma estilizada como história 
teleológica), e não discutem os fatores da formação das preferências 
e as identidades dos atores, que são tomadas como dadas ou são 
explicitadas com termos de curto alcance. Estes temas são corre-
latos e demandam a análise histórica das instituições judiciais e do 
campo jurídico, e suas relações com a racionalidade governamental 
ou formas hegemônicas de dominação social. Apresentam-se três 
temas: os padrões decisórios e as reformas pró-mercado, o formato 
institucional do STF e o campo jurídico.

Para além dos choques conjunturais e controvérsias pontuais, o 
padrão decisório do STF é não apenas convergente com as coalizões 
governamentais, mas substantivamente deu sustentação jurídica a po-
líticas voltadas a limitar o alcance do processo de democratização, 
implementar reformas pró-mercado e mitigar o alcance dos direitos 
sociais da Constituição de 1988 (COLOMBO, 2001; KOERNER; 
FREITAS, 2013; KOERNER, 2014; PACHECO, 2019). Se as deci-
sões são analisadas ‘transversalmente’ entre domínios temáticos, elas 
configuram um regime jurisprudencial articulado à racionalidade go-
vernamental neoliberal tecida como ordem social objetiva, promovi-
da, interna e internacionalmente, por uma ofensiva de classe durante 
a transição e sustentada pelas autoridades políticas desde então 
(KOERNER, 2013, 2018).

A combinação decisões e não decisões por meio de atos estraté-
gicos do presidente, relator e demais ministros indica a necessidade de 
identificar o seu resultado substantivo, relacionando a orientação das 
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coalizões governamentais com a racionalidade governamental e esque-
mas de dominação de classe.  Nesse sentido, pode-se selecionar um 
caso relevante para a agenda governamental, como as reformas pró-
-mercado do governo de Fernando Henrique Cardoso (PACHECO, 
2019) ou com impactos na estrutura social (como o trabalho escravo), 
e analisar o andamento de processos e decisões em diversos tribunais, 
relacionando as suas dinâmicas internas com as mudanças nas alian-
ças e políticas governamentais (INATOMI, 2016).

O formato ‘híbrido’ do STF e a ampliação de atribuições das 
instituições judiciais sem participação nem controle democrático, 
adotado pela Constituição de 1988 resultou da ofensiva de juízes, 
promotores e ministros do STF, a articulação conservadora do 
Centrão e das regras para a votação de emendas ao projeto aprova-
do (KOERNER e FREITAS, 2013). De uma perspectiva temporal 
mais ampla, o investimento político no Judiciário independente para 
assegurar as condições da competição política e a garantia à oposição 
e contestação social fazia parte dos projetos das forças políticas da 
Revolução de 1930. Até a transição, formularam-se modelos institu-
cionais para o Judiciário, mas as propostas democráticas e participa-
tivas foram colocadas em segundo plano (KOERNER; INATOMI, 
2018). A reforma constitucional de 2004 e posteriores legislativas 
orientaram-se por imperativos de eficiência e reforçaram os poderes 
constitucionais do STF, que ampliaram poderes discricionários dos 
juízes e práticas que eliminam as oportunidades de fala e suprimem 
a emergência dos conflitos substantivos nos litígios (KOERNER; 
SAKALAUSKA; INATOMI, 2017). Os juristas mobilizam-se des-
de a transição, em alianças entre suas associações, com organizações 
da sociedade civil e parlamentares, para promover os interesses das 
suas carreiras em nome do estado de direito, do acesso à justiça e da 
accountability (ARANTES; MOREIRA, 2019; KOERNER, 2018b; 
MACIEL; KOERNER, 2013).

As elites jurídicas são historicamente associadas às elites políticas 
do país16, e foram demonstradas as tendências de profissionalização 
dos juristas e separação dos campos político e jurídico (ALMEIDA, 

16  Ver o capítulo 3 desta coletânea
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2010; BONNELLI, 2002; ENGELMAN, 2006; OLIVEIRA, 2012). 
Ao mesmo tempo, evidenciaram-se especificidades desses processos 
no Brasil, destacando-se o seu caráter tardio, em que as carreiras ju-
rídicas foram organizadas nos anos trinta na organização corporativa 
do Estado (VANNUCCHI, 2016a, 2016b). O formalismo jurídico, 
que oferecia uma identidade profissional dos juristas como aplica-
dores técnicos e neutros da lei, havia sido posto em questão, em be-
nefício de variantes do instrumentalismo jurídico, segundo o qual o 
jurista deveria atuar como agente do Estado voltado a tornar efetivas 
a ordem jurídica e a coadjuvar na promoção das políticas governa-
mentais (KOERNER, 2015c). 

Até os anos 90 era baixa a autonomia da academia, com o en-
trelaçamento de carreiras de professores e profissionais do direito, a 
limitação do conhecimento científico como legitimação específica e 
a associação de argumentos jurídicos e políticos no debate doutriná-
rio constitucional (ENGELMAN; PENNA, 2014). Em relação ao 
campo político, os juristas passam por cargos jurídicos, eletivos e de 
nomeação política, configurando distintas trajetórias (ALMEIDA, 
2016, p. 245). A hierarquia no espaço judicial é definida pela com-
binação de expertise jurídica e capital político (ENGELMANN, 
2011). Assim, se a separação dos campos jurídico e político signi-
fica que carreiras e hierarquias, competências e lógicas de ação são 
distintas, elas se combinam na prática, apresentando maior nitidez 
nos espaços hierarquicamente inferiores do que nos tribunais supe-
riores e na alta administração pública. O campo ou espaço jurídico 
é ambivalente, na medida em que nele se afirma a sua autonomia 
em relação aos poderes políticos, mas seus atores, práticas e espa-
ços decisórios estão imbricados. As formas de solidariedade entre 
elites jurídicas e políticas coloca-se como um tema fundamental 
para se explanar o exercício do poder político para além das suas 
diferenciações institucionais (ENGELMANN, 2011). O STF se-
ria um espaço de negociação entre agentes que possuem distintas 
trajetórias, expertise e lógicas de ação jurídica e política. Haveria 
um esforço comum para superar as tensões e compatibilizar as suas 
dissonâncias cognitivas, estratégicas e normativas e politicamente 
(FONTAINHA et al, 2018, p. 123-4). 
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Desse modo, o STF aparece como uma arena institucional em 
que se enfrenta o desafio de negociar lógicas de ação, competências 
e recursos de poder para produzir enunciados objetivamente válidos 
e que sejam aceitos como medida comum pela multiplicidade da 
sociedade, articulado com a racionalidade governamental neoliberal. 
Em outros termos, como instância de produção de um discurso jurí-
dico capaz de compatibilizar projetos políticos e de produzir efeitos 
sociais de hegemonia. As dimensões cognitiva, estratégica e norma-
tiva da atividade jurisdicional aparecem, portanto, como dimensões 
complementares a serem trabalhadas em conjunto nas pesquisas.

O STF e o campo jurídico na crise política

Nos últimos anos, as ambivalências do jurídico e as conexões 
políticas dos atores e instituições judiciais tornaram-se fatores de 
instabilidade política. Acontecimentos imprevistos e reviravoltas 
têm sido comuns, com o que a atenção tende a se focar no curto 
prazo. Numa primeira tentativa, podem-se esboçar três momentos. 
Entre 2012 e 2016, o STF e os seus ministros mantêm o discurso 
neoconstitucionalista associado a uma espécie de salvacionismo da 
república brasileira. A Operação Lava-Jato recebeu pleno apoio do 
Tribunal e de outros agentes, que expandiam o ritmo, a intensidade 
e o campo de sua atuação num processo aparentemente autônomo 
que parecia conformar toda a política. 

A partir do impeachment de Dilma Rousseff, o julgamento de 
questões relevantes no plenário do STF passou a ser bloqueado pela 
presidente Carmen Lucia e os demais ministros, e o tribunal se mos-
tra fragmentado e errático, com repetidas decisões individuais sem 
forma nem processo. O terceiro momento abre-se com a posse de 
Dias Toffoli como presidente do Tribunal em setembro de 2018, em 
plena campanha eleitoral, em que a questão central é a dos direitos 
políticos do ex-presidente Lula. Face às ameaças de militares e do 
presidente eleito, os ministros do STF assumem postura defensiva. 
Dias Toffoli resgata a imagem de poder moderador e participa da 
encenação de um pacto republicano entre os poderes do Estado. 
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Ao mesmo tempo, a mídia revela os intentos políticos da 
Operação Lava-Jato, com a violação de inúmeras regras e princípios 
da imparcialidade judicial e dos direitos do acusado, bem como as 
ligações de seus dirigentes e de outros juristas com lideranças conser-
vadoras. As relações entre agentes que pertenceriam a dois “mundos” 
aparentemente separados e até mesmo opostos, revelam-se estreitas. 
A aparente autonomia do jurídico se desfaz e o jurídico parece se 
diluir no político, pois seus agentes, instituições e atos perdem espe-
cificidade e seus movimentos assumem o caráter de lances políticos.

Interpreta-se o processo na chave da judicialização da política, 
e alguns viram o protagonismo judicial como a expressão da inde-
pendência e bom funcionamento das instituições judiciais do qual 
emergiria um país melhor (MELO, 2016; MICHENER; PEREIRA, 
2016). Mas a intensificação da ação dos juristas aparece agora so-
bretudo com a face ameaçadora da politização da justiça. Ela seria 
efeito do desenho institucional e o voluntarismo dos juristas, que 
se politizaram e tomaram decisões erráticas segundo as conveniên-
cias (ABRANCHES, 2018, p. 285 e 289). Os desvios da Operação 
Lava-Jato seriam consequência da judicialização extremada da política 
(SINGER, 2018, p. 230).  Outros explicaram a politização dos juristas 
por fatores internos às instituições judiciais, interesses ou campo jurí-
dico. Mostrou-se que os juristas usam taticamente discursos públicos 
de acesso à justiça e accountability para ampliar seus recursos próprios 
e com objetivos políticos (ARANTES; MOREIRA, 2017). A politi-
zação do STF teria emergido apenas em março de 2016 e o ativismo 
de alguns juristas da Lava-jato seria atribuído ao seu voluntarismo, no-
meado pretorianismo judicial (AVRITZER, 2016: 136-8; AVRITZER 
e MARONA, 2017) ou tenentismo de toga (VIANNA, 2016). 

Para outros, a fonte da crise é externa ao jurídico, pois decorre 
do modelo institucional em que um presidencialismo de coalizão 
degradado tensiona instituições judiciais mais rígidas e com poderes 
de controle aumentados, em que o STF é afetado em sua capacidade 
decisória mas mantém sua identidade e integridade durante a crise 
(VIEIRA, 2018, p. 30 e 197-200). A supremocracia do STF (VIEIRA, 
2008) transmuda-se em ministrocracia, em que as ‘onze ilhas’ inca-
pazes de argumentar tornam-se incapazes de chegar sequer a uma 
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decisão conjunta (ARGUELHES; RIBEIRO, 2018). A crise extrapo-
laria o jurídico, dado que os juristas atuam como representantes da 
fração superior da classe média e como burocratas de Estado cujo 
papel é a zelar pela manutenção da ordem capitalista (BOITO JR., 
2018, p. 253). Ou ela seria reveladora da verdade estrutural do direito 
e do fracasso político da tentativa da esquerda eleitoral de adminis-
trar o capitalismo periférico na onda da crise financeira internacional 
(MASCARO, 2019, p. 17-8 e 50-1).

 Noutra chave, atribui-se a atuação do STF e da Operação Lava-
Jato às suas alianças políticas. Seriam ações coordenadas para atacar 
a liderança de Lula, o governo Dilma e a coalizão governamental 
liderada pelo PT (JINKINGS et al., 2016; KOERNER e CRUZ, 
2015; SANTOS, 2017). Mas o processo é mais geral, pois boa parte 
dos juristas aderiu à mobilização pela ética na política desde a cam-
panha pela Lei da Ficha-Limpa, fechou os olhos às notórias viola-
ções de direitos e agora reafirmam o seu apoio público à Lava-Jato. 
Individualmente e pelas suas associações, assim como os órgãos de 
controle externo e os tribunais superiores, muitos juristas têm ope-
rado nas últimas semanas para neutralizar o impacto das revelações 
sobre os processos judiciais assim como as suas implicações políticas. 

Pelo próprio tempo de sua elaboração, este capítulo não é o es-
paço adequado para especular sobre os desdobramentos dos even-
tos, mas a sucessão de crises ou quase-crises que dura há pelo menos 
cinco anos deve ser discutida do ponto de vista de suas implicações 
para a agenda de pesquisa e seu impacto teórico. Para isso, apresen-
tam-se algumas proposições amplas para a pesquisa na área, de modo 
a compreender os juristas e o jurídico no processo político atual. 

Os elementos tornados visíveis não são inéditos e nem sur-
preendem observadores e atores do campo. A sua própria visibilida-
de significa que se configura uma outra dinâmica, que chamamos de 
política tensa. O STF tem atuado de forma inconsistente, não só nas 
decisões judiciais, mas também em decisões administrativas e nou-
tras manifestações junto à opinião pública. Essa atuação é incompa-
tível com quaisquer noções sobre o Poder Judiciário, o juiz, a decisão 
judicial e o raciocínio ou lógica judicial num estado de direito. Ela 
acentua as ambivalências e singularidades históricas das instituições 
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judiciais, do campo jurídico e da produção normativa no Brasil. Uma 
ilustração é a diversidade dos modelos para definir o STF: poder 
moderador, corte suprema, tribunal constitucional... utilizadas pelos 
ministros numa espécie de variação tática de suas jogadas. 

Para pesquisar a situação atual, pode ser adotada a sociologia 
das crises políticas de Michel Dobry como quadro geral de análise, 
associado ao ‘jogo de escalas’, que combina macro e microanáli-
ses. Dobry apresenta noções como a desdiferenciação das esferas, 
conjuntura fluida e jogo tenso imperfeito e seu ponto central é o 
interesse no que se joga no próprio processo de crise, cujos fatores 
são homogêneos aos que atuam nos períodos normais. A crise po-
lítica seria provocada por mobilizações intersetoriais e caracteriza-
da como uma conjuntura fluida, uma transformação do estado de 
sociedades complexas, com campos ou setores diferenciados, que 
afeta as propriedades das relações entre os campos e nas interações 
dentro de cada um deles. Dentre as diversas propriedades, o jogo 
tenso imperfeito caracteriza-se pela redução das mediações institu-
cionais, o alargamento da interdependência de jogadas em várias 
esferas e a menor capacidade de os atores conhecerem a situação, 
avaliarem os seus recursos e calcularem os resultados das suas ações 
e as de outros jogadores.

A política tensa pode ser vista como a maneira pela qual se dão 
as interações numa sociedade complexa em que os setores se mantêm 
diferenciados mas em relações instáveis. Na política tensa as formas 
constitucionais e as regras do jogo democrático são mantidas, mas com 
significado e efetividade contestados, pois nela se combinam polarização 
ideológica, fragmentação política e alianças interssetoriais, e tentativas 
recorrentes de mobilização, provocando-se uma sucessão de períodos 
de estabilidade e conjunturas de crises ou quase-crises (DOBRY, 1992; 
CRUZ, 2013). A política tensa implica para o STF, tal como outras 
arenas institucionais, em redefinições de seu papel político, da sua for-
ma de atuação e das suas relações com os demais setores da socieda-
de. Pode-se analisar nessa situação as relações entre distintos espaços 
institucionais, lógicas de ação e modalidades de produção normativa 
(ENGELMANN, 2016; FONTAINHA, OLIVEIRA e VERONESE, 
2017; KOERNER; SCHILLING, 2015; KOERNER, 2018a).
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A análise do STF e outros temas jurídicos na política tensa é rea-
lizada de uma perspectiva ampliada que incorpora elementos estraté-
gicos e normativos, de modo a situar o seu enjeu em cada conjuntura. 
Pode-se adotar um jogo de escalas de macro e microanálises para que, 
com a variação de foco, se mude a forma e a trama do objeto (REVEL, 
1996). A análise macro serve para observar tendências, padrões deci-
sórios e comparar os diferentes estados da sociedade. A análise micro 
não serve para ilustrar ou confirmar os dados agregados mas para se 
aproximar da experiência dos agentes, tornar mais visível a conexão 
entre os eventos e ampliar ou redefinir os fatores explicativos. 

A maneira pela qual se dá a prática assim como os seus resultados 
não podem ser predeterminados. Se há algum parâmetro, as noções de 
estado de direito, constituição liberal ou ordem democrática devem ser 
substituídas, tendo como referência os trabalhos de O´DONNELL 
(1997, 2010) sobre o não estado de direito na América Latina, por algo 
como uma “nebulosa de imunidades”, em que se combinam proteção 
diferencial de privilégios com violações sobrepostas de direitos. Ela 
compreende prerrogativas e privilégios insulados no Estado, a sele-
ção de governantes por processos eleitorais com sufrágio amplo, mas 
com restrições à competição política, em que instituições estatais e 
relações sociais são orientadas por uma racionalidade governamental 
neoliberal e produzem efeitos de hegemonia numa formação social 
da semiperiferia capitalista. A expressão polêmica serve para pensar 
a situação atual, relacionando-a ao passado recente e à conformação 
histórica do jurídico no Brasil. Além disso, pode ajudar-nos a pensar 
as tendências e possíveis reconfigurações do jurídico e suas relações 
com o político nos próximos anos. 

Conclusão

As pesquisas na área de política, direito e judiciário no Brasil 
têm resultados relevantes para o entendimento de temas pouco es-
tudados entre nós antes dos anos noventa. As pesquisas empíricas 
em perspectiva comparada sobre o STF e a jurisdição constitucional 
ainda são escassas. As singularidades do caso brasileiro representam 
um campo importante e sugerem-se três direções para novos estu-
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dos. Devem discutir as proposições e variáveis da literatura inter-
nacional, a fim de alcançar maior elaboração teórica e refinamento 
metodológico, também devem trabalhar com outras variáveis para 
além das institucionais, incorporando notadamente as variáveis po-
líticas para explanarem a atuação das cortes. Enfim, devem voltar-se 
a explicar como a atuação do STF se diferencia em relação a outras 
cortes constitucionais.

De uma perspectiva histórica, as principais abordagens assu-
miram características do Judiciário e da atuação dos juízes que vêm 
sendo reconsideradas à luz dos resultados de pesquisas e de outras 
abordagens que enfocam a constituição dos campos e as articula-
ções da produção normativa com a racionalidade governamental e 
seus efeitos hegemônicos. 

Propôs-se, enfim, caracterizar o processo político recente como 
política tensa, como mudança nas relações entre setores ou cam-
pos sociais, de que resultaram reconfigurações e acomodações. Para 
analisá-lo sugere-se a adotar um jogo de escalas de macro e mi-
croanálises e conjugar a análise a temas que vêm sendo pesquisados 
separadamente na área. Os debates da subárea tiveram como ponto 
central a questão da adequação do modelo das instituições judiciais 
e do campo jurídico à democratização da política e da sociedade 
brasileira. Os debates teóricos e metodológicos foram derivados e 
relativos àquele ponto. A nova situação implica repensar as questões 
de fundo, assim como os modelos e agendas de pesquisa na área. 

O país está imerso num ciclo longo de instabilidade política e 
de incerteza com relação às formas da democracia constitucional. 
A análise do STF e da jurisdição constitucional demandará que se 
tome a nova situação como pressuposto e objeto de análise, e que se 
realizem empíricas, comparadas e históricas que combinem, ou de 
outra forma levem em conta, as relações entre os processos decisó-
rios do tribunal, a sua inserção nas alianças políticas e seu papel na 
reprodução de esquemas sociais de hegemonia.
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