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RESUMO 
 

 

O presente trabalho se propõe a discutir a legitimidade universal de partidos políticos no que 

diz respeito à propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Para isso, é notória a 

necessidade de se realizar um breve resumo acerca da evolução dos instrumentos de controle 

abstrato de constitucionalidade no Brasil, com enfoque especial no objeto central do presente. 

Não obstante, insta também tratar do rol dos legitimados, bem como  pontuar e analisar a 

justificativa utilizada pelos doutrinadores no que toca ao campo da legitimidade universal de 

partidos políticos. Com o intuito de desenvolver a tese de descabimento dessa legitimação, 

serão expostos dados levantados a partir do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, 

bem como de artigos relacionados ao tema e do programa “Supremo em Números”, da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). No contento, serão trazidas à baila outras formasde 

representação popular em sede de ADI, visando a fazer um contraponto à doutrina acerca da 

legitimidade cerne da questão. Após isso, por meio de uma viés sóciopolítico, o uso de 

referido instrumento como forma de revanchismo político e criação de animalização do 

debate público, bem como a excessiva judicialização da política, para enfim se entender e 

analisar o objeto chave do presente trabalho. 

 
 
Palavras-chave: Legitimidade. ADI. Constituição. Democracia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The present paper aims to discuss the universal legitimacy of political parties about the 

proposition of Direct Action of Unconstitutionality. For this, it is clear the need to make a 

brief summary about the evolution of the instruments of abstract control of constitutionality in 

Brazil, with special focus on the central object of the present. Notwithstanding, it also urges to 

deal about the role of the legitimates, as well as to point out and analyze the justification used 

by indoctrinators about the universal legitimacy of political parties. In order to develop the 

thesis that this legitimation is not known, data collected from the website of the Supreme 

Federal Court will be exposed, as well as articles related to the theme and the program 

“Supreme in Numbers”, of the Getúlio Vargas Foundation (FGV). However, other forms of 

popular representation will be brought up at the headquarters of ADI, aiming to make a 

counterpoint to the doctrine about the core legitimacy of the issue. After that, through a socio-

political bias, the use of this instrument as a form of political revanchism and creation of 

animalization of public debate, as well as the excessive judicialization of politics, to finally 

understand and analyze the main object of the present paper. 

 

Keywords: Legitimacy. ADI. Constitution. Democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da República Estados Unidos do Brasil em 1891, houve um 

desenvolvimento exponencial da atividade jurídico-política. Antes tidos como marionetes 

controladas pelo Poder Moderador Imperial, este advindo da Constituição do Império de 

1824, os Poderes Legislativo e Judiciário passaram a adquirir independência e 

funcionalidades específicas, fatos esses que destituíram as limitações impostas pela Carta 

Magna anterior. 

O Supremo Tribunal Federal ganhou sua alcunha quando do decreto nº 848/1890, 

redigido por Campos Salles, transformando o Supremo Tribunal de Justiça imperial no atual 

STF. O aumento de competências dado pela Lei Fundamental de 1891 foi primordial para o 

desenvolvimento da atividade jurídica do Supremo Tribunal Federal, tanto no que diz respeito 

a ações originárias quanto na competência recursal, sendo essas definidas pelo rol do artigo 59 

do referido diploma constitucional. 

Com o passar dos anos, notou-se a necessidade de refinamento das instituições. 

Após a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas à presidência, verificou-se uma 

indispensabilidade de uma grande ruptura com tudo o que se referia ao momento anterior da 

política do café com leite, sendo esta geradora de alternância de poder entre os estados de 

Minas Gerais e São Paulo. 

Essa ruptura se deu com a chegada da Constituição de 1934, que ampliava ainda 

mais as competências do Supremo e trazia uma grande inovação no que diz respeito ao 

controle de constitucionalidade. Houve a implementação do Recurso Extraordinário, que 

tratava de julgados decididos por justiças locais em única ou última instãncia. A inovação é 

considerada a oficialização da atividade de controle constitucional no direito brasileiro, já que 

antes a competência recursal da Corte já existia, conforme exposto no artigo 59, II e III do 

texto constitucional anterior, só que embasada no modelo norte-americano e com menor 

amplitude, visto que cuidava de uma quantidade menor de situações jurídicas. 

Outras inovações que merecem o devido destaque são as referentes à inserção do 

papel de coordenador dos poderes por parte do Senado, bem como a da representação para 

intervenção, essa a ser proposta pelo Procurador-Geral da República, além da que diz respeito 

à inclusão da cláusula de reserva de plenário ao ordenamento constitucional brasileiro. Essas 

três últimas foram inspiradas no recém-criado sistema de controle abstrato concentrado, sendo 

consideradas o embrião do sistema de controle de constitucionalidade europeu no direito 

brasileiro. 
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Embora tenha ocorrido um grande avanço em 1934, a Lei Maior de 1937 serviu 

para legitimar o regime ditatorial imposto por Getúlio, com consideráveis reduções das 

competências formais da Suprema Corte, devendo a citação à esta ser limitada a tal 

retrocesso. 

O diploma maior de 1946 retomou a evolução obtida em 1934 e suprimida 

durante a vigência da Magna Carta de 1937. Todavia, o grande progresso obtido por esse 

texto constitucional se deu após a Emenda Constitucional 16, de 1965. Além de outros 

avanços que não serão tratados pelo presente texto, foi a primeira vez que se deu oficialmente 

ao Supremo Tribunal Federal a função primordial de salvaguarda da Constituição, tanto no 

controle difuso quanto no concentrado. 

Indubitavelmente, o maior avanço da emenda foi a consolidação do controle de 

constitucionalidade concentrado de forma abstrata, dado com a representação contra 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, conforme se verá mais 

adiante. Mesmo com o avanço trazido pela Emenda aprovada em 1965, também durante o 

regime civil-militar, as instituições foram definhando progressivamente com a promulgação 

dos Atos Institucionais, levando a um estado antidemocrático. 

Com o fim do período ditatorial, houve o advento da “Constituição Cidadã”, que 

trouxe consigo a restauração da democracia, por meio de grandes inovações, tanto jurídicas 

como políticas e sociais. Houve um extenso rol de originalidades, como por exemplo a 

criação do Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez assumiu algumas competências antes 

atribuídas ao STF. 

Dentre as inovações jurídicas, interessantes ao objeto do presente texto, insta 

trazer à tona a separação de competências por grupos, delimitados pelo artigo 102 da nóvel 

lei: (i) ações de julgamento originário da corte (inciso I); (ii) ações que incumbem ao STF o 

julgamento de recurso ordinário (inciso II); (iii) ações de recurso extraordinário (inciso III). 

Com isso, nota-se a produção de um modelo híbrido, coexistindo ações de controle 

concentrado e de controle difuso. 

Em suma, houve a estruturação de competências do Pretório Excelso no artigo 

102, trazendo como novidade pricipal dessas a referente ao inciso I, que trata das ações de 

controle concentrado abstrato de constitucionalidade, sendo a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade a importante para o debate do objeto chave aqui debatido. 

No que toca o campo da legitimidade para a propositura das ações de controle 

concentrado, nota-se que a CRFB/1988 trouxe um rol amplo de legitimados, retirando a 

exclusividade do Procurador-Geral da República acerca da questão, antes tratada como 
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representação contra inconstitucionalidade. Agora, o surgimento de outras ações (ADI, ADC, 

ADPF e ADO) que não a representação, retirada do ordenamento constitucional, também traz 

um novo rol de legitimados, ampliando, segundo doutrinadores, a participação da sociedade 

civil na formação constitucional. 

Com relação ao rol de legitimados, que é relativamente extenso e é classificado 

em universais ou especiais, por meio do artigo 103, o objeto do texto em questão trata da 

legitimidade dos partidos políticos no que tange à propositura da ADI. Durante o presente 

texto, haverá uma análise histórica mais aprofundada do instituto da ADI, bem como 

levantamento de dados sobre seu quantitativo em relação aos demais instrumentos de controle  

concentrado. 

Não obstante, evidencia-se a necessidade de levantamento de dados percentuais 

acerca da propositura por conta dos partidos políticos, visto que esse é o objeto em questão, 

do mesmo modo que também se nota imprescindível trazer a debate as definições de 

doutrinadores acerca da justificativa da universalidade dos partidos no campo da legitimidade. 

Ademais, também se discutirá as duas mais conhecidas possibilidades de 

representação popular no debate da constitucionalidade concentrada, ambas trazidas pelos 

artigos 7º e 9º da Lei nº 9868/1999, bem como a eficácia desses instrumentos  de inserção. Tal 

certame tem como intuito principal a comparação com a legitimidade universal 

supramencionada, vez que, como se verá posteriormente, um dos argumentos a favor é o de 

haver uma suposta representação do povo por meio do partido político. 

Por fim,  o presente texto tratará de como a propositura de ADI por parte de 

partidos políticos pode trazer animosidade ao debate político, bem como o revanchismo 

político. Conforme se verá a posteriori, tal qualidade conferida aos partidos somente aumenta 

a judicialização da política e acaba mais por acirrar os ânimos na sociedade civil e reduzir a 

democracia a um eterno “fla-flu”. 

 

2. CAPÍTULO I - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E 
LEGITIMIDADE DE PARTIDOS POLÍTICOS  
 

2.1. A história da Ação Direta de Inconstitucionalidade no Direito Constitucional 
Brasileiro. 
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Conforme exposto na Introdução, os instrumentos de controle de 

constitucionalidade adentraram o direito brasileiro por meio da influência norte-americana na 

Constituição de 1891. A referida Carta Magna é essencial para que se inicie o debate acerca 

do controle, posto que esta é o marco fundamental.  

Entretanto, vale ressaltar que a influência norte-americana se deu de acordo com o 

controle de constitucionalidade difuso, vez que esta trouxe a possibilidade de julgar, em 

caráter recursal, julgados decididos pelos Juízes e Tribunais Federais, assim como sentenças 

de Juízes de Estados, competências atribuídas pelos incisos e parágrafos do artigo 59 da Lex 

Fundamentale de 1891.  

Não obstante, o avanço do desenvolvimento constitucional se deu com a Lei 

Maior de 1934, tendo como grandes inovações a introdução do Recurso Extraordinário, 

mecanismo esse considerado como a oficialização do já existente controle de 

constitucionalidade difuso, bem como a implementação da representação para intervenção, o 

papel de coordenador dos Poderes dado ao Senado além do surgimento da cláusula de reserva 

de plenário. 

No que diz respeito à representação para intervenção, saliente-se que esta era 

proposta pelo Procurador-Geral da República em caso de violação dos princípios 

constitucionais sensíveis por parte dos estados, bem como haver a previsão de intervenção 

material por descumprimento de decisão judicial. Diante disso, cabia ao Pretório Excelso 

debater a constitucionalidade e, sendo esta negada, por meio da declaração de 

inconstitucionalidade, havia a comunicação ao Presidente da República para que este 

formulasse o decreto de intervenção. Foi a primeira vez que se deu ao STF, ainda que de 

forma embrionária, o papel de Corte Constitucional nos moldes do sistema elaborado por 

Hans Kelsen. A respeito da primeira experiência brasileira acerca do controle concentrado, 

insta ressaltar o trazido por Ana Paula de Barcellos: 

 

“Com efeito, o primeiro registro histórico de mecanismo de controle concentrado de 
constitucionalidade no Brasil foi a criação da chamada ação direta interventiva, 
prevista pela Carta de 1934. Trata-se da hipótese, até hoje existente, de intervenção 
federal autorizada quando os Estados venham a violar os chamados princípios 
sensíveis. Na ocasião, essa modalidade de intervenção dependia da edição de lei 
federal, que fixaria a amplitude e a extensão da intervenção. A intervenção só 
aconteceria, porém, “depois que a Corte Suprema, mediante provocação do 
Procurador-Geral da República, tomar conhecimento da lei que a tenha decretado e 
lhe declarar a constitucionalidade” (art. 12, § 2o).” (BARCELLOS, 2018) 
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Acerca da criação da cláusula de reserva de plenário, vale trazer à baila o disposto 

pelo título VII, art. 179 da Constituição de 1934, que tratava da necessidade de maioria 

absoluta de votos da totalidade dos seus juízes para que houvesse a declaração de 

inconstitucionalidade por parte dos tribunais de lei ou ato contrário à Lei Fundamental. 

Já no que tange ao poder coordenador do Senado, deve-se salientar as 

competências previstas pelo art. 88 e seguintes da referida Carta Magna, que tratavam de 

amortecer o sistema presidencialista, zelando pela legalidade e legitimidade dos atos 

administrativos, regular leis, bem como suspender a execução de ato declarado 

inconstitucional, desde que assim declarados pelo Supremo. 

O período do Estado Novo, por meio da Constituição Polaca, datada de 1937, 

causou uma infinidade de regressos no que diz respeito aos avanços trazidos pela consitutinte 

anterior. Principalmente no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, conforme 

disposições contidas no diploma que concentravam os poderes constitucionais nas mãos do 

Chefe do Executivo. Isso se explica pelo fato de não ter ocorrido eleição de integrantes do 

Legislativo durante o período, fato que autorizou a Getúlio disposição sobre as matérias, 

inclusive emendas constitucionais, por meio de Decretos-Leis. As instituições estavam 

funcionando, porém de forma fantasiosa, dada a concentração de poderes nas mãos do 

Presidente. 

A necessidade de redemocratização após o período nefasto ocorrido entre 1937 a 

1945 trouxe à tona uma Constituição de caráter liberal, recolocando em vigor disposições 

referentes ao controle de constitucionalidade previstas pela Lei Fundamental de 1934, ainda 

considerada progresssista. 

Posteriormente, houve a consolidação por meio da Emenda Constitucional nº 16, 

datada de 26 de novembro de 1965, referente à Lei Fundamental de 1946. Tal emenda trazia 

como principal inovação em seu bojo a criação da representação contra inconstitucionalidade 

de ato normativo ou lei, estadual ou federal. O nascimento desse mecanismo confirmava ao 

direito brasileiro uma nova posição do Supremo Tribunal Federal, também trazida por meio 

dessa emenda: a de salvaguarda da Constituição, tanto no controle difuso quanto no 

concentrado. Nesse ínterim, assim trata do tema Ana Paula de Barcellos: 

 

“O próximo mecanismo de controle concentrado, e agora abstrato, de 
constitucionalidade foi a criação, pela EC no 16/1965, da “representação contra 
inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa federal ou estadual”, de 
competência originária do STF. A representação poderia ser encaminhada –essa a 
expressão utilizada – pelo Procurador-Geral da República.” (BARCELLOS, 2018) 
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Nota-se a clara influência do sistema germano-austríaco na concepção da referida 

alteração constitucional. Nesse modelo, idealizado principalmente pelo jurista Hans Kelsen, a 

cúpula do Poder Judiciário verifica apenas a constitucionalidade de ato normativo, sendo 

desnecessária a existência de relação jurídica concreta para a apreciação da matéria. Assim, há 

uma supremacia do diploma constitucional em relação às demais normas, sendo aquela 

fundamento de validade para estas, demonstrando, dessa forma, o ideal de escalonamento 

normativo no ordenamento jurídico.  

Isso posto, Kelsen obteve a positivação de suas ideias na Constituinte Austríaca 

de 1920, à qual se concedeu a um órgão a competência exclusiva de realizar o controle de 

constitucionalidade, o Tribunal Constitucional (do alemão, Verfassungsgerichtshof), 

possuindo suas decisões efeito erga omnes. Acerca da questão, assim leciona o mestre Raul 

Machado Horta: 

 

"O constituinte austríaco de 1920, sob a inspiração de Hans Kelsen, optando pela 
organização federal, cuja adoção reclamou um lógico e racional processo técnico-
jurídico de adaptação, (Lei de 10 de outubro de 1920) confiou ao Tribunal 
Constitucional a missão de defender a inviolabilidade do texto constitucional, ao 
qual se subordinavam tanto a legislação do governo provincial (landesregierung) 
como a do governo federal, para manter a efetiva supremacia jurídica e política da 
Constituição Federal".  (MORAES, 2000)  
 

 
Com o êxito da implementação do controle abstrato de constitucionalidade no 

território austríaco, houve a dispersão do ideal kelseniano pela Europa Ocidental e, 

posteriormente, pelo continente sul-americano. Tal onda teve sua positivação constitucional 

em solo brasileiro primeiramente em 1934, de forma mais branda, com a representação para 

intervenção da União nos Estados exposta na Constituição daquele mesmo ano e, após, mais 

vigorosamente, no ano de 1965, com a criação da Emenda Constitucional nº 16, conforme 

exposto anteriormente. 

 Referida emenda não só deu ao STF o posto de guardião da Constituição como 

deu a forma de evitar que juízes de instâncias inferiores fossem coagidos a aplicar normas 

inconstitucionais. Assim surgia no Brasil o controle abstrato concentrado, por meio da 

representação contra inconstitucionalidade, tendo como legitimado exclusivo para a 

propositura o Procurador-Geral da República, conforme exposto pelo artigo 101, inciso I, 

alínea k. Obviamente a implementação do controle de constitucionalidade concentrado já 

existia desde 1934, porém somente a partir de 1965 houve a ampliação acerca de seu objeto, 

dando maior importância a referido instrumento.  
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A partir do processo de maturação do ideal europeu nasceu o modelo híbrido de 

controle constitucional no ordenamento jurídico brasileiro, com inspirações tanto do modelo 

americano quanto do modelo germano-austríaco. O modelo referente à ADI é inspirado nos 

ideais de Hans Kelsen, conforme aduz o doutrinador Sacha Calmon Navarro Coêlho: 

 

“No controle de constitucionalidade concentrado da lei, a decisão da Suprema Corte 
vale ex tunc e erga omnes. Independe do Senado a expulsão da lei ou ato normativo 
do ordo juris. Todos os casos em curso são afetados pela decisão. Não se trata de 
stare decisis. É mais do que isso. Significa que a Corte apaga do quando legal a lei 
impugnada, que deixa de existir, ou melhor, que nunca existiu com validade 
material. Nesta modalidade de controle, o Supremo Tribunal Federal assume as 
feições de verdadeira Corte Constitucional, ao feitio europeu, sendo-lhe grata toda a 
rica experiência em curso naquele continente e cujos países são filiados à família 
jurídico romano-germânica, além de adotarem Constituições escritas, rígidas e 
analíticas, como a nossa. Aqui a primeira palavra é da Corte das Cortes, com 
eficácia imediata.” (COELHO, 1999) 
 

 
Portanto, evidencia-se a similitude do que fora implantado com  as constituições 

de 1934 e 1945 e a supracitada emenda em relação ao que fora idealizado e positivado por 

Hans Kelsen na Constituição Austríaca de 1920, demonstrando a origem da inspiração. O 

intuito principal dessa é a unidade ordamental, evitando contradições dentro do ordenamento 

jurídico. 

Após a breve explanação acerca da inspiração da Emenda Constitucional nº 16 de 

1965 e de como sua entrada em vigor transformou a ordem jurídica nacional, vale trazer à 

baila que apesar de sua implantação, pouco fora utilizada em sua essência, posto que a 

tentativa de legalidade aparente inicialmente trazida pelas primeiras atitudes jurídicas do 

regime ditatorial cívico-militar foram paulatinamente removidas com a forte repressão trazida 

pela implantação dos Atos Institucionais, estes completamente contrários à Lei Maior de 

1967, que por sua vez manteve majoritariamente o previsto na Emenda Constitucional nº 

16/65. 

Com isso, percebe-se que durante o período pouco se tratou de discussão acerca 

de liberdades individuais ou preservação da ordem constitucional no âmbito jurídico, posto 

que houve uma gradual mitigação e cerceamento de direitos, principalmente após o Ato 

Institucional nº 5, de 1969. 

Durante esse período, cabe ressaltar somente a Emenda Constitucional 7/77, que 

tratava da interpretação por parte do Supremo Tribunal Federal acerca de leis ou atos 

normativos estaduais ou federais, mediante provocação do PGR, bem como autorizou a 
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utilização de liminar no caso de representação de inconstitucionalidade, pondo fim ao 

controvertido tema. Assim trata o ministro Gilmar Mendes: 

 

“A Emenda n. 7/77 introduziu, ao lado da representação de inconstitucionalidade, a 
representação para fins de interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual, 
outorgando ao Procurador-Geral da República a legitimidade para provocar o 
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (art. 119, I, e). E, segundo a 
Exposição de Motivos apresentada ao Congresso Nacional, esse instituto deveria 
evitar a proliferação de demandas, com a fixação imediata da correta exegese da 
lei”. (MENDES, 2018) 
 

 
Finalmente, deve-se assentar que a Emenda nº 7/77 pôs termo à controvérsia sobre 

a utilização de liminar em representação de inconstitucionalidade, reconhecendo, 

expressamente, a competência do Supremo Tribunal para deferir pedido de cautelar, 

formulado pelo Procurador-Geral da República (CF de 1967/69, art. 119, I, p). 

Posto isso, é necessário tratar da importância e magnitude da Constituição Cidadã 

de 1988, que restituiu a ordem democrática e constitucional no Brasil. A Lei Fundamental foi 

pautada pelos ares da redemocratização e expansão da figura do Estado após terríveis anos de 

insegurança jurídica, bem como supressão de direitos e liberdades individuais. Além disso, 

transferiu atribuições referentes à legislação federal ao recém-criado Superior Tribunal de 

Justiça, assim como reforçou o papel de guardião da Constituição pelo STF. 

Nesse ínterim, surge, mediante disposição constitucional, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, que inovou em inúmeras disposições acerca do controle concentrado 

abstrato. A principal foi a ampliação do rol de legitimados, presente no artigo 103, retirando a 

exclusividade do Procurador-Geral da República e concedendo também ao Presidente, às 

Mesas da Câmara e Senado, o Conselho Federal da OAB e aos partidos políticos com 

representação no Congresso a possibilidade de propor a ADI em qualquer que fosse o tema. 

No que diz respeito aos outros legitimados (Governadores de Estado ou do 

Distrito Federal, Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional), vale ressaltar a 

necessidade de demonstração de pertinência temática para a propositura do referido 

instrumento, sendo considerados legitimados especiais. Insta salientar que o proposto pelo 

artigo 103 se trata de rol taxativo. 

Não obstante, passou a ser obrigatória a prévia citação do Advogado-Geral da 

União para defesa do ato impugnado, conforme redação do artigo 102, §3º, bem como a oitiva 

prévia do PGR em todas as ADIs e a admissão da possiblidade de Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade por Omissão, esta ainda pouco utilizada, bem como  da impossibilidade 

de desistência da ação após sua propositura. 

As decisões de mérito tem eficácia erga omnes, de acordo com o artigo 11 da lei  

nº 9.868/1999, além de retroagir até a data da criação do ato/lei, vez que desde sua concepção 

há a inconstitucionalidade, demonstrando, assim, o caráter ex tunc, via de regra, podendo 

haver modulação de efeitos, de acordo com o artigo 27 da supracitada lei. 

Além disso, referido acórdo vincula a Administração Pública Indireta e Direta, 

nas esferas federal, estadual e municipal, salvo Poder Legislativo, dada sua soberania e 

independência na produção de leis. Não há pertinência acerca da competência do Senado 

Federal para a suspensão de leis declaradas inconstitucionais pelo STF, posto que há produção 

imediata de efeitos das decisões do Pretório Excelso. Isso posto, vale também ressaltar a 

necessidade constitucionalmente prevista de se ter um quórum mínimo de oito ministros, bem 

como da manifestação da maioria absoluta dos ministros na votação, ou seja, seis. 

Portanto, nota-se que o advento da anteriormente citada lei nº 9868/1999 e da EC 

45/2004 foram essenciais para determinar os moldes atuais da ADI, posto que regulou 

processualmente a ADI, dirimindo qualquer discussão doutrinária ou jurisprudencial acerca 

do instituto. Todavia, ficou em aberto a questão acerca da necessidade da legitimação 

universal de partidos políticos em relação à propositura da ADI, conforme será debatido 

posteriormente, dada a ausência de disciplina constitucional pormenorizada acerca da questão. 

 

2.2. Soberania: elevado percentual de ADI em comparação aos outros instrumentos de 
controle abstrato concentrado e os problemas do sistema híbrido de controle  

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que é notório o crescimento exponencial do número 

de ações de controle concentrado propostas após a ampliação do rol de legitimados, em 1988. 

O aumento se dá principalmente devido à recém-criada ADI e seus legitimados, 

demonstrando acerto por parte da Assembleia Constituinte em adicionar novas formas de 

participação da sociedade civil no fomento da atividade legislativa, vez que nem sempre a 

intenção do legislador reflete a realidade ou está de acordo com o diploma constitucional 

vigente. Assim trata o tema Zuccolotto: 

 

“E a sociedade tem atuado de forma importante. O número de ações nas diversas 
searas do Judiciário aumenta a cada ano. A quantidade de questões levantadas em 
alçada do Supremo Tribunal Federal (STF), órgão máximo do Judiciário brasileiro, 
surpreende dado o aumento da demanda. Exemplo disso é que, em 1988, foram 
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propostas por partidos políticos apenas duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADI‟s); em 1991, apenas três anos depois, esse número chegou a 40 .” 
(ZUCCOLOTTO, 2015)  

 
 

A situação acima referida demonstra a força do sistema de controle de 

constitucionalidade abstrato concentrado após a promulgação da CF/1988. Fica explícito ao se 

perceber que o aumento da propositura de ADI se deu de forma exponencial, dado o 

crescimento da confiança nas insituições judiciárias e a perda progressiva de confiança no 

Poder Legislativo. Nesse sentido, tratam Barbosa e Régis: 

 

“Em 1988 o Legislador Constituinte não previu o Supremo Tribunal Federal com 
tantos poderes e tão atuante na arena política como se percebe hoje. Essa expansão 
do poder judicial foi percebida em diversas democracias e se deveu a conjunturas 
internacionais, locais e ao nível de confiança depositado em instituições judiciais, 
principalmente após crises políticas severas.”(BARBOSA, 2012) 
  

 
 O crescimento do poder judicial contou com a condescendência do Congresso 

Nacional, que legitimou todos os diplomas legais que concederam mais atribuições ao STF. 

Isso ocorreu devido à força do governo, que garantiu o apoio da maioria necessária para 

implementar as inovações, não vendo problemas em aumentar o poder do Judiciário, pois este 

sempre teve uma boa imagem perante a sociedade civil. 

Logo, a transferência de responsabilidade por parte do Congresso ao STF, somada 

à perda de apoio popular daquele e ao aumento de confiança do povo neste foram 

fundamentais para essa forte entrada do Judiciário como ator principal no cenário político, 

uma vez que a ampliação do seu papel na política se deu devido aos fatores acima expostos, 

bem como graças à inserção ampla de legitimados no rol de proponentes de ações de controle 

concentrado. Assim afirma o ministro Gilmar Mendes: 

 
“A Constituição de 1988 reduziu o significado do controle de constitucionalidade 
incidental ou difuso ao ampliar, de forma marcante, a legitimação para propositura 
da ação direta de inconstitucionalidade (art. 103), permitindo que, praticamente 
todas as controvérsias constitucionais relevantes sejam submetidas ao Supremo 
Tribunal Federal mediante processo de controle abstrato de normas.”(MENDES, 
2018) 

 
 
Dadas as explanações iniciais acerca de como a Constituição de 1988 foi essencial 

para a inserção da sociedade, ao menos formalmente, no mundo jurídico-político, vale trazer à 

baila algumas estatísticas quanto ao número de ações de controle concentrado abstrato, 

visando a demonstrar como a Ação Direta de Inconstitucionalidade reina absoluta desde 1988: 
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GRÁFICO 1 – AÇÕES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
CONCENTRADO ENTRE 1988 E 2020 

 
 

Fonte: sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=CC_Geral 

 
 

O expressivo aumento do quantitativo de ADI traz duas principais conclusões: (i) 

o aumento da credibilidade do Poder Judiciário, mais precisamente do Pretório Excelso, vez 

que se busca mais a atuação judicial para dirimir dúvidas sobre a constitucionalidade do 

lei/ato; (ii) a diminuição de confiança por parte da sociedade em relação à classe política, 

posto que escândalos dos mais variados temas ao passar dos anos puseram em xeque a 

posição dos políticos como arautos da ética e moralidade, transformando seus atos em 

“duvidosos” perante a opinião pública, tanto no Legislativo quanto no Executivo, sendo esses 

atos/leis os mais atingidos. 

Tais conclusões corroboram as exposições anteriores sobre o tema,  assim como o 

aumento da participação da sociedade no processo de formação normativa e a inserção de 

todas as controvérsias constitucionais relevantes na pauta de julgamento do STF. Isso criou, 

desta forma, algumas das bases para a judicialização da política, a ser tratada mais adiante em 

tópico próprio.  

Outrossim, nota-se que a postura do Judiciário de evitar a intromissão em temas 

políticos adotada durante o início/meio dos anos 90 se esvaiu com a percepção por parte da 

oposição partidária de que se era possível utilizar a ADI como instrumento político, 

objetivando interesses não conquistados em processo legislativo, gerando o crescimento 

divergente da média de ADI/ano a partir do meio/final dos anos 90 em diante. 

O Supremo, que por sua vez não pode deixar de apreciar nenhuma questão a qual 

é provocado, em nome do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, nada pode 

fazer, o que aniquila a argumentação em prol do ativismo judicial, que por sua vez não ocorre 
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nos referidos casos de controle de constitucionalidade. Como trata Castro (2009), “a 

judicialização da política ocorre porque os tribunais são chamados a se pronunciar onde o 

funcionamento do Legislativo e do Executivo se mostra falho, insuficiente ou insatisfatório.” 

A comprovação de que a soberania da Ação Direta de Inconstitucionalidade em 

relação às demais ações de controle concentrado está distante de terminar é dada com base na 

análise dos processos em tramitação. Isso, por sua vez, derruba o argumento falacioso de que 

o tempo de existência da mesma explica o alto quantitativo de ações, conforme a seguir 

exposto: 

 

GRÁFICO 2 – AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO EM TRAMITAÇÃO NO 
PRESENTE MOMENTO (%) 

 
Fonte: sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=CC_Geral 
 
 
Em suma, dos processos em tramitação, mais de 80% de todos os processos 

referentes a controle de constitucionalidade abstrato concentrado são referentes à Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, o que reforça o poder deste instrumento.   

Todavia, também expõe situações passíveis de crítica. Dentre essas, é válida a 

crítica à grande quantidade de processos de controle de constitucionalidade colocada à 

apreciação do Supremo Tribunal Federal. 

É notório que a utilização desses institutos tem sido feita sem qualquer parcimônia 

por alguns legitimados. A frase acima se comprova pela tramitação atual de 1.976 processos 

que tratam de controle concentrado abstrato. Um acervo dessa magnitude coloca em dúvida a 
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confiança dos legitimados em relação às autoridades. Soa no mínimo estranho que essa 

infinidade de atos e leis são passíveis de questionamento acerca de sua constitucionalidade. 

Outra demonstração dessa sobrecarga é o período entre os anos de 2000 e 2020. 

Segundo o sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, 4.326 processos de controle 

concentrado de constitucionalidade tiveram decisão final neste período, dos quais somente 

1.069 (24,7%) foram considerados procedentes, bem como 5 (0, 001%) foram providos e 326 

(7,5%) tiveram sua procedência em parte. Ou seja, cerca de 31% de todas as ações de controle 

concentrado de constitucionalidade tiveram ao final seu pedido provido, ao menos que em 

parte. 

Obviamente, configuraria-se leviandade dizer que, dos 69% restantes, nenhuma 

ação merece ter seu ato/lei debatido pelo Supremo. Todavia, vale a ressalva de que a todas as 

leis e atos administrativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade, devendo 

ser afastados eventual desaprovação ou mero aborrecimento com o ato, como agremiações 

políticas legitimadas utilizam, sendo destes os partidos políticos objeto do presente texto, 

conforme será tratado em tópico próprio. 

 

2.3. As ADI e o modelo híbrido de controle de constitucionalidade 
 

Com a análise dos dados, percebe-se uma utilização exacerbada das ações de 

controle, principalmente das ADI, haja vista da quantidade de situações às quais não há 

provimento. Todavia, o congestionamento processual não se dá somente por isso. Somando o 

excesso de ações de controle concentrado às competências recursal e ordinária do Pretório 

Excelso, nota-se o equívoco de se conceder três competências distintas ao Supremo, conforme 

exposto pela seguinte tabela: 

 

 TABELA 1 –  PROCESSOS POR CORTE CONSTITUCIONAL ENTRE 1988 E 2009(%) 

 
       Fonte: Plataforma Supremo em Números, Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
 
Entre 1988 e 2009, o STF foi provocado a apreciar 1.222.102 questões, fato que 

configura uma média de 58.195 processos/ano durante o período. Evidencia-se uma 
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sobrecarga, corroborando a necessidade de se separar assuntos acerca do controle de 

constitucionalidade em relação às competências ordinária e recursal, como feito 

tradicionalmente por países que adotam de forma majoritária o modelo de controle de 

constitucionalidade europeu.  

Referida constatação se faz necessária, posto que durante o mesmo período, o 

Supremo decidiu 2.945 processos referentes a ações de controle de constitucionalidade 

concentrado, o que pode parecer pouco perto das mais de um milhão de ações referentes às 

demais competências. Entretanto, deve-se ressaltar que questões referentes à 

constitucionalidade ou não de um ato ou lei podem decidir o rumo de normas posteriores, atos 

e até relações futuras, de forma mais relevante que as outras atribuições. Tais constatações 

mostram que elas devem, assim, serem analisadas com zelo e atenção, bem como evitar 

contaminação política por parte do Supremo. Assim se pronuncia sobre o tema Ana Paula de 

Almeida Lopes: 

 

“Foi no âmbito da Comissão da Organização de Poderes e Sistema de 
Governo, na Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, que se 
iniciou o debate sobre o papel e a competência do STF na nova Constituição 
brasileira. 

O primeiro relatório, seguindo as orientações dos Anteprojetos de José 
Afonso e da Comissão Arinos, instituía a Corte Constitucional, que seria dedicada às 
questões constitucionais, e o Superior Tribunal de Justiça, o qual deveria incorporar 
as demais atribuições do STF. A reação contrária da maioria conservadora no 
âmbito da Subcomissão foi imediata. As principais reclamações giravam em torno 
da “tradição positivista do nosso direito” e do fim da “garantia sagrada da 
vitaliciedade no direito brasileiro.” Assim, a alternativa encontrada foi manter o 
Supremo Tribunal Federal, mas com atribuições de Corte Constitucional, 
transferindo para o novo Superior Tribunal de Justiça algumas das suas antigas 
atribuições.(...) 

Com efeito, o caráter político do Supremo diz respeito ao exercício de uma 
função estatal destinada à guarda da Constituição por meio do controle misto de 
constitucionalidade das leis, o que pressupõe certa neutralidade valorativa na 
solução desses conflitos, uma vez que as decisões devem ser fundamentadas 
estritamente no conteúdo do texto constitucional e seus princípios. Por outro lado, a 
politização da Justiça implica a contaminação política da suposta neutralização do 
Judiciário e, nesse caso, do Supremo, por se tratar de órgão composto por membros 
indicados pelos chefes do Poder Executivo.”(LOPES, 2011) 

 
 

Ou seja, mesmo com a concepção de se adotar um modelo híbrido, nota-se que 

pouco se respeita a característica essencial do modelo europeu de controle, posto que a 

indicação por membros do Executivo para uma Corte Constitucional pode influenciar os 

rumos de  seu julgamento. 

Pode ser extraída tal interpretação com base no caso das ADI 1354-8 e 1351-3, 

propostas por partidos políticos, sendo a primeira julgada em 1996 e a segunda em 2006. 
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Ambos os casos tratavam da cláusula de barreira, prevista na lei nº 9066/1995. A primeira 

teve sua cautelar indeferida, declarando a constitucionalidade de referido instituto, ao passo 

que, dez anos depois, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da cláusula. O que mudou, 

visto que a lei e a Constituição continuaram as mesmas? 

Há uma clara ligação desses dois julgamentos com os momentos político e 

jurídico vividos às respectivas épocas. Em 1996, a supracitada cláusula em nada afetava a 

governabilidade do presente momento, posto que o presidencialismo de coalizão à época era 

pautado numa força maior dos partidos de situação (PFL, PPB, PMDB e PSDB). Ou seja, a 

cláusula de barreira em nada afetaria a agenda do governo. Não obstante, vale trazer à baila a 

tentativa à época de evitar interferência política por parte do Supremo, com intuito de 

consolidar a democracia. 

Ao contrário do ocorrido 10 anos antes, em 2006 o momento político-jurídico era 

outro. Em 2002, o advento do governo Lula trouxe consigo legendas de menor porte, tais 

como PL, PSB, PC do B e PPS, em detrimento da perda de 49 cadeiras na Câmara pelos 

outrora pardidos de situação PFL e PSDB. Tal fato acabou fragmentando o Congresso em 

pequenas bolhas, o que transformou o modelo de presidencialismo de coalizão anterior, sendo 

essa divisão dirimida somente se os partidos negociassem com o governo em torno de 

políticas públicas propostas, deixando de lado o modelo anterior de negociação em torno de 

cargos e verbas. 

O fundamental para consolidar esse novo molde foi o convite ao PMDB para 

integrar a base do governo, montando uma coalizão de ampla maioria, isolando a dupla PFL e 

PSDB na oposição. Nesse novo modelo, insta salientar o trazido por Ana Paula de Almeida 

Lopes: 

 

“Desse modo, sob o enfoque do evento denominado como politização da 
justiça, em razão das divergentes decisões proferidas nas ADIs nº 1.354 e 1.351, 
analisaram-se os cenários políticos no período anterior às eleições de 2002, o 
imediatamente posterior às eleições e, por fim, as modificações ocorridas no sistema 
partidário após seis meses de governo Lula. Assim, observou-se que, no primeiro 
cenário, a base governista era formada por partidos majoritários tais como PSDB, 
PFL, PPB e PMDB, que superariam a barreira de 5%. No segundo cenário, o PT 
obteve o maior crescimento na Câmara dos Deputados, ao passo que os dois 
principais partidos de sustentação ao governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB e 
PFL, sofreram as maiores derrotas. Pequenos partidos como o PL e PPS cresceram 
de maneira significativa, o que resultou na diminuição da força dos grandes partidos 
e um aumento no número efetivo de partidos.” (LOPES, 2011) 

 
 
A coalizão acima exposta foi fundamental para que se houvesse a aprovação da 

agenda presidencial no Congresso pós-2002, visto que PSDB e PFL, apesar das perdas 
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consideráveis, permaneciam fortes no Legislativo. Caso a cláusula de barreira permanecesse 

constitucional, a base de coalizão do governo Lula não subsistiria, vez que os partidos nanicos 

deixariam de compor o Congresso. Um dos maiores exemplos da afirmação é o deputado 

Aldo Rebelo, presidente da Câmara (2005-2007), que perderia seu mandato. Daí a 

necessidade de por fim a referido mecanismo. Porém, a extinção deveria ser realizada de outra 

forma senão a judicialização perante o STF. 

Ademais, à época do julgamento da ADI, o presidente Lula já havia indicado 05 

ministros para o STF (Carmem Lucia, Carlos Britto, Eros Grau, Ricardo Lewandowski e 

Cezar Peluzo). Mesmo com a prerrogativa de salvaguarda constitucional, há a vulnerabilidade 

a contaminação política do Supremo devido ao sistema híbrido. Nesse ínterim, aponta Plauto 

Faraco de Azevedo: 

 

“[...] a tentativa de influenciar o rumo das decisões judiciais é sensível nos tribunais 
superiores, nos quais os juízes são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, com a 
ratificação do Senado Federal. As decisões dos tribunais superiores praticamente 
sempre importam à condução da política do Executivo, sendo muito humano sentir-
se o magistrado grato a quem o nomeia, o que pode fazê-lo inclinar-se em favor da 
política que aquele deseja imprimir.” (AZEVEDO, 2005.) 

 
 
Somando o exposto à inserção do Pretório Excelso como ator político ao passar 

dos anos, percebe-se que as decisões da Suprema Corte no caso das ADI 1351-3 e 1354-8 

foram ad hoc, embasadas nas necesidades políticas dos respectivos governos para a 

manutenção ou aumento da base governista. Foram claramente instrumentais, posto que a lei e 

a Constituição não sofreram alterações consideráveis nesses 10 anos, somente as 

configurações jurídica e política brasileiras. Havia procedimento distinto da judicialização 

para superar a cláusula de barreira dentro do próprio legislativo.  

Portanto, entende-se que há a necessidade de revisão do modelo de controle 

constitucional híbrido adotado no Brasil, dado o risco de insegurança jurídica que a 

sobrecarga processual no Supremo e o desrespeito à parte europeia do controle de 

constitucionalidade brasileiro podem trazer. Somando-se ao exposto, o tribunal guardião da 

Constituição possuir uma média anual de quase 60 mil causas a serem julgadas pode causar 

um ou outro equívoco dada a exorbitância processual. Situações que seriam julgadas de forma 

distinta, talvez até melhor, caso houvesse uma carga processual menor que a acima 

mencionada. 

Além disso, a implementação de um sistema híbrido requer respeito ao mínimo 

das características mais marcantes dos dois, fato que não ocorre no sistema brasileiro, vez que 



26 
 

cabe ao Supremo julgar em competência recursal e ordinária além de proteger a Constituição 

de ataques inconstitucionais mediante leis e atos, o que, por sua vez, sobrecarrega a corte 

máxima do direito brasileiro. Devido ao narrado acima, há a clara necessidade de separação 

da Corte Constitucional da parte ordinária e recursal, como foi proposto pelo debate durante a 

Constituinte de 1987. 

Não obstante, percebe-se que o uso indiscriminado das ações de controle de 

constitucionalidade auxilia nesse processo de sobrecarga, vez que a ampliação de rol de 

legitimados em ações desse tipo trouxe mais situações à Suprema Corte. Isso se dá pois 

existem muitas situações às quais as ações são propostas pela simples desaprovação com a 

lei/ato ou com intuito instrumental, como no caso acima exposto, nada havendo que se tratar 

da inconstitucionalidade da norma. Tais desvios de finalidade das ADI são usados 

principalmente pelas agremiações políticas. 

A desaprovação e instrumentalização do STF, quando centralizada nos partidos 

políticos legitimados, aconteceM em ações propostas por estes, com o intuito de extremar o 

debate público por meio de revanchismo político, usando-se da judicialização da política, 

situações nadas saudáveis ao desenvolvimento jurídico e social do Brasil. 

 

3. CAPÍTULO II - LEGITIMIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM SEDE DE 
ADI E SUA UTILIZAÇÃO 
 

3.1. Dados referentes à quantidade de ações propostas por partidos políticos quando 
oposição 

 

Conforme anteriormente exposto, nota-se que a quantidade de ADI proposta é 

relevante se comparada aos demais mecanismos de controle de constitucionalidade abstrato 

desde 1988, sendo cerca de 82% dos processos. Dito isso, vale a pena expor dados que 

corroboram a influência dos Partidos Políticos como principais atores. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, segundo dados do sítio eletrônico do Supremo 

Tribunal Federal e artigo de Vinicius Rodrigues Zuccolotto, foram autuadas 6.415 ADI entre 

o 1988 e 2010. Destas, foram analisadas as propostas durante o período de 1995 a 2010 como 

base, atingindo o quantitativo de 3.205 Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 
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Durante esse período (1995-2010), foram encontradas 706 ações propostas pelos 

partidos políticos, totalizando 22% das 3.205 ações. Um percentual relativamente 

considerável, visto que o rol de legitimados do artigo 103 determina nove classes distintas, o 

que demonstra a utilização exacerbada por parte do legitimado em questão. Não obstante, o 

uso por partidos de oposição durante esse momento se mostra bem consistente. Vale ressaltar 

que durante o período de 1995/2002 (governo FHC) foi considerado oposição o Partido dos 

Trabalhadores (PT), ao passo que entre 2003 e 2010 (governo Lula) se perceberam como 

oposição o PSDB e o extinto PFL, atual DEM.    

Durante o período cujo Brasil fora governado por Fernando Henrique Cardoso, o 

PT se fez presente em 122 ações, tanto como único requerente quanto coligado com outros 

partidos. Insta ressaltar que dessas, o requerido necessariamente fora o Presidente da 

República. Acerca dessas, as áreas mais atacadas foram a Fiscal, a da Previdência e a da 

Organização da Administração Pública, somando 55% das ações propostas pelo referido 

partido., conforme exposto pelo gráfico: 

GRÁFICO 3 –  ADI PROPOSTAS PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES ENTRE 
1995 E 2002 (%) 

 
Fonte:dados do sitío eletrônico do Supremo Tribunal Federal 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=CC_Geral 
 
 

Insta salientar que os governos FHC transformaram em muito estas áreas, visando 

à implementação de ideologia neoliberal. Tais ideais foram concretizados por meio de 

redução de impostos, alteração na questão previdenciária (EC 20/1995 e EC 33/1995) e 

privatizações de serviços essenciais. Esses eram fundamentais para a ideia de Estado Mínimo 

objetivada por este governo. Tais pautas eram diametralmente opostas às bandeiras 

defendidas pelo PT, visto se tratar de um partido mais à esquerda do espectro político. 
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Grande parte das ações acima propostas durante este período atacava a agenda 

governamental, tanto Medidas Provisórias editadas quanto Leis Federais promulgadas durante 

o governo FHC, estas fora da anlálise quantitativa. No geral, foram raros os casos aos quais se 

obteve procedência, total ou em parte, sendo a maioria das ações julgada improcedente, 

prejudicada ou não conhecida.  

Como dito anteriormente, seria leviano dizer que todas as ações que não 

obtiveram procedência não sejam passíveis de apreciação. Todavia, vale ressaltar sempre que 

os atos públicos gozam de legalidade e legitimidade, não cabendo espaço para a utilização da 

ADI como instrumento de tentativa de reverter o que fora perdido no Congresso ou nas urnas 

com a eleição presidencial.  

Dito isso, as ações referentes a medidas provisórias e leis federais foram 

prejudicadas quase sempre por perda superveniente do objeto, visto que as Medidas 

Provisórias ou eram reeditadas ou convertidas em lei pelo Congrresso. Quando essa situação 

ocorre, é necessário que o proponente realize um aditamento da inicial, sob pena de perda 

superveniente do objeto, o que prejudica a ação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF. Ou 

seja, boa parte das ações propostas foi prejudicada pela simples ausência de aditamento da 

inicial pela parte proponente. 

Vale ressaltar que houve situações às quais o seguimento da ação fora negado 

pelo simples descumprimento de desspacho que requeria a instrução da inicial com o 

mandato. É notório o desleixo com as Ações Diretas de Inconstituciinalidade, como por 

exemplo as ADI 1.599 e 1.720. Qual o motivo de tamanha trivialidade com o mecanismo, 

visto este ser uma forma de defesa da Constituição por meios legais?   

No que diz respeito ao governo Lula, evidencia-se como oposição o PFL (atual 

DEM) e o PSDB. Estes ajuizaram, ao todo, 73 ações, seja como único legitimado ou em 

coligação, ações às quais figura o Presidente da República no pólo passivo, sozinho ou não. O 

uso mais comum da ADI foi referente às questões Fiscais e de Organização da Administração 

Pública, totalizando 49 das 73 ações, chegando a assustadores 67%. Durante o referido 

período, o governo Lula abriu crédito extraorçamentário para os ministérios, bem como 

trouxe novas atribuições a secretários e ministros, além de criar cargos e órgãos anteriormente 

inexistentes, de acordo com o exposto: 
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GRÁFICO 4 –  ADI PROPOSTAS PELO PSDB E PFL/DEM ENTRE 2003 E 2010 (%) 

 
Fonte: dados do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=CC_Geral 
 
 

Isso refletia a alteração do modelo de presidencialismo de coalizão em relação ao 

período FHC, pois, como anteriormente demonstrado, era grande a quantidade de partidos que 

adentrou o Congresso após a eleição de 2002. Não existiria a possibilidade de se governar 

com poucos partidos integrando a base governista, gerando a necessidade de se distribuir 

cargos em troca de apoio na agenda governamental, ao contrário do que fora feito durante o 

governo tucano, que havia maioria no Congresso com poucos partidos aliados. 

Não obstante, a ideia de se aumentar o tamanho do Estado ia contra os ideais 

propostos por PFL e PSDB acerca de um Estado Mínimo, conforme visto na segunda metade 

dos anos 90. Ademais, havia o descontentamento em relação à perda de cadeiras no 

Congresso após 2002, o que tornou estes oposição ao Governo Lula. Como não conseguiriam 

barrar os projetos governamentais no Legislativo, dada a baixa quantidade de deputados e 

senadores se comparados aos que integravam a base governamental, buscaram por meio da 

judicialização ganhar visibilidade política, da mesma forma que o Partido dos Trabalhadores 

atuou. Isso se mostra claro, posto que as propostas atacadas em nada feriam a Constituição, 

bem como os custos para mover estas ações são baixos e não há risco de punição ao 

proponente. 

Em relação ao período de 2003 a 2010, notou-se a mesma situação referente às 

ADI propostas pelo PT: boa parte prejudicada por perda superveniente do objeto, 

principalmente por ausência de aditamento da inicial, assim como algumas cuja inicial sequer 

fora instruída devidamente e, mesmo com a comunicação mediante despacho, não houve a 
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regularização. Além disso, insta pontuar que raros foram os casos aos quais houve 

procedência, total ou em parte. 

Sobre a perda superveniente do objeto, nos dois períodos analisados, houve ações 

que perderam seu objeto por morosidade do Supremo em julgar a ação, com a decisão final 

sendo proferida em até nove anos após o ajuizamento, como a ADI 1.325, por exemplo, 

ajuizada pelo PT em 10/07/1995 e julgada somente em 13/02/2004. A perda nesse caso se deu 

por lei promulgada em 2003, período ao qual o partido já era situação, que revogou a diploma 

alternativo (antes Medida Provisória) atacado em sede de ADI.  

Há outros casos, como por exemplo a ADI 4.046, proposta pelo PSDB. Nesta, os 

créditos extraordinários previstos pela MP 408, de dezembro de 2007 foram atacados em 

12/03/2008, porém perderam sua vigêrncia naquele mesmo ano, visto que os créditos 

extraordinários tem sua vigêrncia no exercício financeiro do ano em que forem autorizados ou 

até o fim do ano subsequente caso fossem promulgados nos últimos quatro meses daquele 

exercício, conforme o artigo 167, §2º da CRFB. Ou seja, a referida MP deveria ter sua 

constitucionalidade questionada até o fim do exercício financeiro do ano de 2008. Todavia, 

somente foi julgada de forma definitiva em 30/05/2012, havendo a perda superveniente, 

exaurindo seu objeto. 

Por último e não menos importante, insta trazer à baila a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.179, proposta em 29/12/2008  pelo PFL/DEM, que atacava artigos 

da Medida Provisória 452/08. Porém, segundo o artigo 62,§3º da CRFB, referida medida teve 

seu prazo de vigência encerrado em 01/06/2009. Vale ressaltar que a Suprema Corte, 

monocraticamente, somente julgou a ação prejudicada em 20/08/2014.  

 Os três exemplos demonstram o pontuado anteriormente no tópico 2.2: a grande 

quantidade de processos recursais ou ordinários da Corte auxilia para com essa morosidade, 

evidenciando a necessidade de revisão quanto ao modelo híbrido de controle de 

constitucionalidade adotado no Brasil. As ações de controle concentrado deveriam ser tratadas 

com mais zelo, tanto por quem propõe quanto por quem julga, bem como deveria ser 

observado de forma mais rigorosa nas ADI o princípio da razoável duração do processo, visto 

que as ADI visam a proteger a ordem jurídica brasileira de ataques à Constituição.   

Ademais, é notória a utilização da ADI com fins políticos nos períodos acima 

analisados, posto que mais da metade das ações propostas em ambos os momentos pelos 
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partidos de oposição atacava dispositivos referentes à pauta governista. Como dito no tópico 

anterior, havia outras formas de se tentar satisfazer o resultado político. Todavia, o baixo 

custo, a falta de punição e o ganho de visibilidade política são fundamentais para explicar a 

utilização enviesada do mecanismo. 

 

3.2.  Legitimidade dos partidos políticos e a crise de representatividade na política 
brasileira 

 

A necessidade de se retirar o estigma trazido pela ditadura militar acerca do 

aparelhamento das instituições foi essencial para a expansão do rol de proponentes em ações 

de controle concentrado. Com o advento da Constituição Cidadã houve um reforço do papel 

do STF na construção do regime democrático, posto que houve a apreciação de situações às 

quais o Poder Público se omitiu. A ampliação dos legitimados lato sensu encontra explicação 

no disposto pelo ministro Luiz Fux: 

 

“Cumpre ressaltar que tal medida de expansão do rol de legitimados tornou-
se, no fim, extremamente benéfica para o regime democrático, pois permitiu que 
demandas sociais e de minorias políticas adentrassem na agenda decisória da Corte 
com maior facilidade. Isso, haja vista que mais setores da sociedade civil foram 
incluídos para participar do processo decisório político nacional ajuizando ações que 
contivessem suas demandas e novas controvérsias que julgassem relevantes. Por 
fim, consequentemente, tal medida acabou reforçando também o papel do Supremo 
Tribunal Federal, ao julgar tais casos, como defensor das garantias e dos direitos 
fundamentais previstos na Constituição Cidadã, apreciando tais demandas 
principalmente diante de situações de inércia das outras esferas do Poder Público.” 
(MORAES, 2018.) 

 

Vale ressaltar que o artigo 103 da Constituição vigente, somado a entendimento 

jurisprudencial da Suprema Corte, trata como legitimados universais: (i) presidente da 

República; (ii) mesa do Senado Federal; (iii) mesa da Câmara dos Deputados; (iv) procurador-

geral da República; (v) conselho federal da OAB; (vi) partido político com representação no 

Congresso Nacional. Desses se extrai a obrigação, uma espécie de poder-dever no que diz 

respeito a zelar pela Constituição e seus princípios, daí a colocação dos supracitados como 

legitimados universais.  

 Quanto aos demais legitimados (mesa de Assembleia Legislativa dos Estados e 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governadores de Estado e Distrito Federal, 

confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional), com o passar dos anos se 
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notou a utilização desmedida da provocação ao Supremo acerca dos seus interesses. Isso 

trouxe a eles a necessidade da criação de empecilhos, por meio da construção jurisprudencial 

da Suprema Corte. Isso os colocou como legitimados especiais, devendo postular somente em 

casos aos quais o objeto do legitimado guarde nexo de relação com o pedido da ação proposta. 

Sobre a justificativa, assim trata o ministro Luiz Fux: 

 

“Ante a ausência de disciplina constitucional pormenorizada sobre o tema, nada 
obstante, coube ao Supremo Tribunal Federal, através de construção jurisprudencial, 
estabelecer certas balizas interpretativas a respeito da atuação de certos legitimados. 
Assim, construíram-se condicionantes procedimentais, destacando-se, por exemplo, 
a necessidade de pertinência temática entre os objetivos institucionais da 
confederação postulante e a norma específica, objeto de impugnação. A bem da 
verdade, além das confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, 
Mesas de Assembleia Legislativa Estadual e a Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, os Governadores de Estado ou do Distrito Federal, no processo objetivo de 
controle de constitucionalidade, passaram a ser legitimados especiais, devendo, 
portanto, comprovar sua pertinência temática com a norma em análise.” (MORAES, 
2018) 
 
 

Encerrada a apresentação acerca do tema, nota-se que pouco se tratou da 

construção da legitimidade de forma mais detalhada durante a Assembleia Constituinte, 

inclusive sendo necessária a revisão e colocação de obstáculos por parte da jurisprudência do 

Pretório Excelso, dado o crescimento exponencial da demanda após a promulgação da 

Constituição de 1988. Surgiu, desta forma, a pertinência temática em relação a alguns 

legitimados. Ou seja, a expansão, à época necessária para a afirmação do regime democrático, 

acabou se mostrando excessiva, vez que alguns legitimados utilizaram de forma trivial o 

instituto, colocando-os como legitimados especiais após as barreiras impostas pela Suprema 

Corte.  

Exposto isso, faz-se mister demonstrar como os fundamentos acerca da 

legitimidade dos partidos políticos em sede de propositura de ADI, objeto-chave do presente 

texto, não se sustentam mais. Há uma notória crise de representatividade entre o povo e os 

partidos políticos, além de os partidos estarem utilizando de forma banal o mecanismo, 

conforme dados expostos no tópico 3.1. Em suma, há de se realizar uma análise sobre como 

essa crise e os dados já apresentados se relacionam, colocando em xeque o inciso VII do 

artigo 103 da Carta Magna. 

Inicialmente, vale afirmar que no período posterior à ditadura militar havia a 

necessidade de reafirmação do regime democrático de todas as formas possíveis, já que os 21 
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anos do referido momento dilaceraram direitos e garantias construídos após anos de evolução 

do direito no Brasil. Com isso, surge a Constituição de 1988, fundamental para esse novo 

período de reconstrução da democracia. Para isso, inúmeras instituições foram 

fortalecidas,como por exemplo as figuras do Legislativo e do Judiciário, com o intuito de 

descentralizar o poder antes tido pelo Executivo.  

Dentre as instituições do Legislativo, insta ressaltar os partidos políticos, que 

sofreram muito durante o período ditatorial, chegando  inclusive a ter um regime bipartidário 

no Brasil após o advento do AI-2 e AC-4, em 1965. Tal forma visava a tentar normalizar o 

regime, demonstrando que as instituições estavam funcionando e que havia uma certa 

liberdade, principalmente no que diz respeito à representatividade política. Todavia, sabe-se 

hoje que ARENA e MDB eram simplesmente fantoches do regime militar. Sobre o tema, 

Débora Gomes Galvão: 

 

“A ARENA, fundada em 1966, como consequência do golpe militar, era 
formada por setores conservadores da sociedade brasileira, e tinha a orientação 
ideológica de extrema direita, com integrantes que apoiavam a ditadura. Participou 
ainda de quatro presidente militares no Brasil: Costa e Silva (1967-1969); Emílio 
Garrastazu Médici (1969-1974); Ernesto Geisel (1974-1979); João Figueiredo 
(1979-1985), os quais foram eleitos indiretamente durante a ditadura. 

O partido de oposição MDB era formado por setores mais liberais da 
sociedade brasileira, com poucos representantes das classes operárias. Era o único 
partido autorizado a fazer oposição, pois essa oposição existindo transformava a 
ditadura em mais “democrática”. (GALVÃO, 2016) 

 
 
Com o fim da ditadura, a concessão da anistia geral e o advento da Constituição 

Cidadã, notou-se o fortalecimento do sentimento de representatividade. Obviamente, isso só 

foi possível graças à criação de diversas legendas partidárias, pós 88, buscando representar a 

vontade do povo no recém-restabelecido Congresso, visando a alicerçar a democracia e à 

reconectar a sociedade com o Estado. Sobre o tema, Ana Paula de Barcellos: 

 

“É certo que o percurso pelo qual a opinião das pessoas chega a se 
transformar em decisões políticas pode ser complexo e tortuoso, passando no mais 
das vezes pela representação política e pelo sistema político e eleitoral. Seja como 
for, a existência dessa conexão institucional entre a opinião das pessoas e as 
decisões políticas é um elemento central da democracia.” (BARCELLOS, 2018) 

 
 

Logo, nota-se que a argumentação para a legitimidade lato sensu dos partidos 

acerca da propositura de ações de controle concentrado, com enfoque na ADI, gira 

essencialmente por serem estes centro da relação Estado-sociedade. Essa interação é tida 
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como fundamental para a manutenção da democracia e de suas instituições. As decisões 

políticas devem ser garantidas pelo pluralismo das Casas e protegidas pela Constituição, 

garantindo o sistema para que o povo possa decidir por meio de seus representantes. 

Teoricamente, até os dias atuais a manutenção dessa legitimidade, objeto chave do 

artigo, acaba por fortalecer o Estado Democrático de Direito previsto na Lei Fundamental de 

1988. Aduz o ministro Celso de Mello, em seu voto no julgamento da ADI 1.096-4/RS, em 

16/03/1995: 

 

 “A posição institucional dos Partidos Políticos no sistema consagrado pela 
Constituição do Brasil confere-lhes o poder-dever de, mediante instauração do 
controle abstrato de constitucionalidade perante o STF, zelarem tanto pela 
preservação da supremacia normativa da Carta Política quanto pela defesa da 
integridade jurídica do ordenamento consubstanciado na Lei Fundamental da 
República. 
 É preciso não perder de perspectiva a circunstância de que a Constituição 
Federal, ao delinear os mecanismos de atuação do regime democrático e ao 
proclamar os postulados básicos concernentes às instituições partidárias, consagrou, 
em seu texto, o próprio estatuto jurídico dos partidos políticos, definindo princípios 
que, revestidos de estatura jurídica incontrastável, fixam diretrizes normativas e 
instituem vetores condicionantes da organização e funcionamento das agremiações 
partidárias.” (BRASIL, 1995) 
 
 

Em suma, Vossa Excelência toca o tema de forma legalista, focado na teoria de 

que os partidos políticos realmente são instrumentos da democracia destinados a assegurar a 

autenticidade do sistema representativo, bem como canais que exprimem as vontades políticas 

e reivindicações sociais dos diversos segmentos da sociedade. Assim segue V. Exª em sua 

razão: 

 

“É extremamente significativa a participação dos partidos políticos no 
processo de poder. As agremiações partidárias, cuja institucionalização jurídica é 
historicamente recente, atuam como corpos intermediários, posicionando-se, nessa 
particular condição, entre a sociedade civil e a sociedade política. Os partidos 
políticos não são órgãos do Estado e nem se acham incorporados ao aparelho estatal. 
Constituem, no entanto, entidades revestidas de caráter institucional, absolutamente 
indispensáveis à dinâmica do processo governamental, na medida em que, consoante 
registra a experiência constitucional comparada, “concorrem para a formação de 
vontade política do povo”. 

A essencialidade dos partidos políticos, no Estado de Direito, tanto mais se 
acentua quando se tem em consideração que representam eles um instrumento 
decisivo na concretização do princípio democrático e exprimem, na prespectiva do 
contexto histórico que conduziu a sua formação e institucionalização, um dos meios 
fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o 
Povo – fonte de que emana a soberania nacional – tem, nessas agremiações, o 
veículo necessário ao desempenho das funções de regência política do Estado.” 
(BRASIL, 1995) 
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Com a devida vênia, vale ressaltar que a visão acima exposta reflete época 

totalmente distinta da vivida a partir do final dos anos 90. A partir desse momento, as 

instituições político-partidárias passaram ano após ano por um processo de descredibilização, 

dado o vazamento de investigações de esquemas de corrupção e posteriores condenações, bem 

como o pouco progresso alcançado durante o período democrático e a manutenção da 

desigualdade social. Esses fatores foram fundamentais para o início da derrocada dos partidos 

políticos perante a sociedade. Débora Gomes Galvão, em sua dissertação, aduz: 

 

“O referido distanciamento dos eleitores e partidos tem desdobramentos mais 
profundos, tais como: a apatia dos eleitores, a desconfiança nos agentes políticos e o 
sentimento de incapacidade de afetar as decisões políticas. Desta maneira, a 
literatura se preocupa em estudar principalmente as mudanças ocorridas nos partidos 
no final do século XX, com o distanciamento deles da sociedade e a aproximação 
cada vez maior do aparelho governativo e estatal. A teoria do distanciamento dos 
partidos é tratada por diversos autores (WOLINETZ, 1990; KATZ e MAIR, 1994; 
MANIN, 1995; DALTON, 2000), evidenciando a perda da capacidade dos partidos 
de massa de atrair a população para seu interior e o declínio de suas funções 
representativas.” (GALVÃO, 2016) 

 
 

Se antigamente havia na representação, conforme analisou Maurice Duverger em 

1980, “a fotografia representando o objeto fotografado”, pode-se dizer que o advento da crise 

de representatividade tornou obsoleta tal afirmativa. Não obstante, atualmente não há a defesa 

de ideais pelas agremiações, tendo as campanhas mais enfoque no personalismo dos 

candidatos. Isso se concretiza ao se observar como os governantes obtém o poder, atingindo-o 

principalmente pelo marketing bem sucedido e pelo uso bem orquestrado dos meios de 

comunicação. 

O foco passou do partido para o candidato, o que por sua vez coloca em perigo o 

futuro das agremiações. O crescimento dos veículos de comunicação foram essenciais para 

essa mudança, vez que enfatizam personalidade do representante. O representado, por sua 

vez, sente-se atraído pela imagem passada pelo veículo. Não há mais enfoque no ideal ou 

plano político. Sobre o tema, Bernard Manin aponta: 

 

“Há uma área em que os partidos sem dúvida perderam terreno: eles já não atraem as 
fidelidades duradouras dos eleitores. Mais precisamente, não atraem essas 
fidelidades no mesmo grau que antes. As evidências de erosão das fidelidades 
partidárias foram crescentes desde que escrevi minha explicação original da 
democracia do público. A tendência agora foi documentada em todas as democracias 
estabelecidas. Isso sugere que estamos vendo aqui não apenas as fortunas flutuantes 
de partidos particulares, nem os efeitos de sistemas partidário específicos, mas uma 
mudança fundamental, impulsionada por desenvolvimentos gerais, como a passagem 
de economias industriais para economias de serviços e a concomitante erosão de 
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meios sociais tradicionais, níveis crescentes de aquisição educacional e o papel dos 
meios de comunicação de massa.” (MANIN, Bernard. A democracia do público 
reconsiderada. Revista Novos Estudos CEBRAP. Novembro/2013, pp.113) 

 
 

Outrossim, vale trazer à baila como a análise acima se encaixa com a aproximação 

das agremiações com o Estado, utilizando de seus recursos para sobreviverem. Por exemplo, a 

publicidade em torno dos partidos é regulada por leis que reduzem o custo e fornecem espaço 

nos meios de comunicação para os partidos. Noutro giro, vale pontuar o amparo por parte do 

Estado por meio de funcionários para auxiliar os partidos, bem como o financiamento das 

agremiações pela máquina estatal (Fundo Eleitoral) em prejuízo dos filiados.Sobre o tema, 

salienta Peter Mair: 

 

“De fato, atualmente, na maioria dos países e em quase todas as democracias recém-
estabelecidas, a fonte de financiamento preferida passou a ser o tesouro público, de 
tal modo que o sustento da vida organizacional de muitos partidos é hoje bastante 
dependentes das subvenções estatais.” (MAIR, 2003) 
 
 

Ademais, os fatores acima, somados à regulamentação prevista pelo ordenamento 

jurídico e à troca de cargos por apoio no Legislativo, aproximam os Partidos Políticos do 

Estado. Isso acaba por delimitar sua liberdade ideológica, gerando, por consequência, o 

afastamento de seus filiados e o fortalecimento da crise representativa. 

A difusão de informações políticas por outros meios que não os partidos também 

é fundamental para a redução de interesse da sociedade em relação às agremiações, visto que 

os agentes que divulgam estas infoemações possuem uma forma mais didática/pessoal de 

aproximação, além de distorcer informações de acordo com o posicionamento político. Pode-

se citar como exemplo o Movimento Brasil Livre (MBL), bem como canais que tiveram sua 

origem no YouTube, Twitter e Facebook, com o intuito de se afastar da chamada “política 

convencional”. Há outros fatores, como exposto por Débora Gomes Galvão: 

 

“Isto é, apesar de o desengajamento ser apontado através de fatores estruturais dos 
partidos, cita-se também, como causa do declínio dos partidos enquanto instituições 
representativas, o refinamento das massas, o aumento da escolarização dos 
indivíduos e da disponibilidade da informação política, além do desenvolvimento 
dos meios de comunicação e grupos de interesse (DALTON; WATTENBERG, 
2003; MAIR, 2003;BAQUERO, 2000). Desta maneira, Putnam (2003) apresenta 
uma visão pouco otimista sobre a relação entre eleitores e partidos, constatando que, 
com o aumento do desengajamento, pode haver uma diminuição do comparecimento 
eleitoral, fugazes opções e opiniões sobre os votos e a incredulidade nas instituições 
representativas.” (GALVÃO, 2016) 
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A exposição acima é agravada pelo presidencialismo de coalizão criado após 1988 

e visto com mais frequência durante o governo Lula (2003-2010). Conforme exposto 

anteriormente, a troca de cargos políticos por apoio no legislativo retirou a independência do 

Legislativo, o que por sua vez trouxe mais problemas à crise de representatividade, posto que 

a sociedade foi deixando de acreditar na possibilidade de mudança por vias eleitorais e passou 

a descredibilizar ainda mais os Partidos Políticos e, consequentemente, o Congresso Nacional.  

Toda a argumentação posta se corrobora por pesquisas realizadas pelo IBOPE 

durante 2013, ano ao qual a crise de representatividade se revelou no seu sentido mais 

visceral, principalmente durante as manifestações de junho de 2013. Nestas, segundo os 

dados, 89% dos que foram às ruas não se sentiam representados por nenhum partido, 

tornando-se clara a antes escondida crise representativa.  

Não obstante, em outra pesquisa do IBOPE realizada no mesmo ano indicou que 

81% da população brasileira considerava os partidos políticos como corruptos ou muito 

corruptos. Em mais um estudo, acompanhando o comportamento da sociedade brasileira entre 

os anos de 2009 e 2019, demonstrou que, dentre 18 instituições, os partidos ocupavam a 

úlitma posição no Índice de Confiabilidade Social (ICS), possuindo a confinça de apenas 27% 

dos brasileiros. Assim expõe a tabela: 

 

TABELA 2 –  ÍNDICE DE CONFIABILIDADE SOCIAL NO BRASIL ENTRE 2009 E 
2019 (%) 

 
Fonte: IBOPE 
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Ou seja, as pesquisas supracitadas evidenciam o grave problema de 

representatividade vivido pela sociedade brasileira na relação partido político-população. A 

ideologia, conforme já mencionado, foi posta em segundo plano, dado o personalismo político 

dos representantes em detrimento do viés político da agremiação. Ademais, há a acentuação 

disso quando os representantes não correspondem à vontade de quem os colocou lá. Quando 

ocorre o descumprimento do pacto eleitor-representante, há, na mesma medida, o 

enfraquecimento destes na percepção da sociedade, como evidenciado no gráfico a seguir 

acerca do Congresso Nacional, apurado em 2015: 

 

GRÁFICO 5 –  PESQUISA DE REPRESENTATIVIDADE POPULAR PELO 
CONGRESSO (%) 

 
Fonte: Latinobarômetro 

 
 

Desta feita, a soma de todos essas variáveis demonstram um afastamento entre 

agremiações partidárias e a população, que se encontra muito menos disposta em assumir 

algum tipo de relação com os partidos políticos Tal fato por sua vez confirma a crise de 

representatividade. Os partidos, quando ascendem ao poder, boa parte das vezes deixam de 

cumprir o acordado durante as campanhas, tomando-se pelos interesses individuas de cada um 

dos integrantes eleitos, deixando a ideologia em segundo plano, conforme anteriormente 

visto. 

Portanto, os fatos acima epostos colocam em xeque a argumentação proposta por 

V. Exª Ministro Celso de Mello acerca da legitimidade dos partidos em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade em seu voto na ADI 1.096-4/RS. Nesta, conforme 

anteriormente exposto, V. Exª trata os partidos políticos como “canais institucionalizados de 

expressão dos anseios políticos e das reivindicações sociais dos diversos estratos e correntes 

de pensamento que se manifestam no seio da comunhão nacional”. Sobre o assunto, leciona 

Débora Gomes Galvão: 
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“ O crescimento dos cidadãos críticos, com desconfiança e descrédito nas 
instituições democráticas gera consequências desestabilizadoras sobre o sistema 
político, o que se assevera com a grande insatisfação com o modelo democrático 
representativo adotado no Brasil. Assim, pode-se concluir que os partidos políticos 
estão enfraquecidos no processo eleitoral, perdendo espaço para os novos meios de 
comunicação de massa, o personalismo político e o consequente distanciamento com 
os representados.” (GALVÃO, 2016) 

 
 

Com a devida vênia à Vossa Excelência, os dados e argumentos de cientistas 

políticos renomados demonstram que o atrito entre a sociedade e os partidos só aumenta, 

sendo inconcebível dizer que as agremiações partidárias são intermediadores na relação entre 

Estado e povo, principalmente quando mais de 70% dos brasileiros descredibiliza esse papel 

de conector supostamente exercido e somente 27% confia nas entidades partidárias, bem 

como aduz o Ministro Luís Roberto Barroso: 

 

“Em quase trinta anos de vigência, o ponto baixo do modelo constitucional 
brasileiro e dos sucessivos governos  democráticos foi a falta de disposição ou de 
capacidade para reformular o  sistema político. No conjunto de desacertos das 
últimas décadas, a política passou a ser um fim em si mesma, um mundo 
desconectado da sociedade, visto ora com indiferença, ora com desconfiança. As 
repetidas crises produzidas pelas disfunções do financiamento eleitoral, pelas 
relações oblíquas entre Executivo e parlamentares e pelo exercício de cargos 
públicos para benefício próprio têm trazido, ao longo dos anos, uma onda de 
ceticismo que  abate a cidadania  e compromete sua capacidade de indignação e 
reação. É preciso, portanto, reconstruir o  conteúdo e a imagem dos partidos e do 
Congresso, assim como exaltar a dignidade da política. O sistema político  
brasileiro, por vicitudes diversas, tem desempenhado um papel oposto ao que lhe 
cabe: exacerba os  defeitos não  deixa florescer as virtudes.” (BARROSO, 2015) 

 
 

Passa-se a questionar como manter a legitimidade universal às agremiações 

mesmo sabendo que o principal argumento em seu favor foi superado dado o atual momento, 

além do já demonstrado uso da Ação Direta de Inconstitucionalidade com intuito de obstruir a 

política governamental do momento. Não há mais a concretização do princípio democrático 

por parte dos partidos políticos, mas sim um claro envelhecimento de seu papel perante a 

sociedade, o que os deslegitima como proponentes de ações de controle concentrado, 

principalmente a mais utilizada delas, a ADI. 
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4. CAPITULO III – FORMAS DE REPRESENTAÇÃO POPULAR E VIÉS 
SOCIOPOLÍTICO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE POR MEIO 
DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM SEDE DE ADI 

 

4.1. A lei 9.868/1999 e suas formas de ampliação da participação da sociedade na ADI  
  

O advento da lei 9.868/1999 veio com o intuito de regulamentar as ações de 

controle de constitucionalidade concentrado, dentre essas a ADI. Visando a ampliar o caráter 

representativo destes mecanismos, trouxe consigo a possibilidade de audiências públicas e a 

implantação do amicus curiae durante a ação, previstas nos artigos 9º e 7º do referido diploma 

legislativo, respectivamente. 

No que diz respeito à fixação de audiência pública em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, referido mecanimo só deve ser utilizado em caso de necessidade de 

esclarecimento de matéria, circunstância de fato ou notória insuficiência das informações 

existentes nos autos, nos termos do artigo 9, §1º do referido diploma. Ademais, compete ao 

Presidente ou ao Relator a convocação para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e 

autoridade, sempre que entender necessário o esclarecimento da questão, conforme exposto 

no artigo 154, § único do Regimento Interno do STF, após a Emenda Regimental 29/2009. 

A ideia principal da audiência pública é trazer a população para o processo de 

interpretação constitucional, reafirmando o caráter democrático da Constituição e a relevância  

da inclusão social no processo decisório. Ou seja, resta confirmada a representação do povo 

durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, posto que pouco adianta o 

debate acerca da constitucionalidade se ater a tecnismos se não ter a participação do principal 

atingido desses decisórios, a sociedade. Sobre o tema, trata V. Exª Luiz Fux: 

 
“Em suma, o Supremo Tribunal Federal, órgão democrático e protetor das garantias 
fundamentais, abre suas portas à sociedade civil, observando a Constituição para 
além da sua dimensão técnico-jurídica. A Carta Magna foi escrita a partir da 
inclusão dos mais diversos segmentos sociais e é legitimada por sucessivas decisões 
políticas fundamentais oriundas do povo. Dessa forma, nada mais justo que garantir 
aos verdadeiros destinados desta Carta a possibilidade de participar na construção da 
interpretação constitucional do guardião da Coantituição. Mais do que isso, tais 
medidas estão em conformidade com o intuito de proferir decisões bem 
fundamentadas a par de todos os quesitos relevantes, a partir do diálogo da Suprema 
Corte com a sociedade, com os outros tribunais e com os especialistas dos temas 
abordados.”(MORAES, 2018) 
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A principal característica da fixação de audiência pública em sede de ADI é o 

intuito de aproximar o povo das instituições, reduzindo a carência de representatividade 

aduzida no tópico anterior. Ocorre que isso  acaba por prejudicar o elo partido-sociedade no 

campo da ADI, vez que, como argumentado pelo Ministro Celso de Mello, as agremiações 

possuem esse viés conectivo entre o Estado e a população.  

Apesar de prevista desde 1999 no ordenamento jurídico, sua utilização se deu 

somente em dezembro de 2006, quando o ministro Carlos Ayres Britto, diante da 

complexidade do tema, lançou mão de referido instituto. Dada a ausência de normas, utilizou 

a aplicação de parâmetros previstos no  Regimento Interno da  Câmara dos Deputado. Esse 

vácuo normativo fora solucionado dois anos depois, com a já mencionada Emenda 

Regimental 29/2009. 

A ideia de aproximação do STF com o povo por meio das audiências públicas tem 

como  objetivo formular o julgamento com base em questões de apelo social, moral, político e 

técnico, esse último se aproximando do instituto do amicus curiae. Obviamente, há a 

necessidade de se mesclar todos esses pontos para que se alcance uma melhor escolha à 

população, principalmente com enfoque na tese da “sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição”, elaborada por Peter Häberle e tida como chave para o elaborador do projeto da 

lei .9868/1999, o Ministro Gilmar Mendes. Sobre o tema, aduz V. Exª Luis Roberto Barroso: 

 

“Mas não há democracia sólida sem atividade política intensa e saudável, nem 
tampouco sem Congresso atuante e revestido de credibilidade. Um exemplo de 
como a agenda do país deslocou-se do Legislativo para o Judiciário: as audiências 
públicas e o julgamento  acerca das pesquisas com células-tronco embrionárias, pelo 
Supremo Tribunal Federal, tiveram muito mais visibilidade e debate público do que 
o processo legislativo que resultou na elaboração da lei.” (BARROSO, 2012) 

 
 

Como exposto anteriormente, a crise na representatividade política tem levado à 

seara judiciária decisões que normalmente terminariam no próprio campo legislativo. A perda 

da confiança nas instituições políticas é fundamental para o aumento da judicialização das 

políticas de governo, conforme será exposto posteriormente. 

O processo de formulação da decisão e sua fundamentação deve levar em conta as 

opiniões dadas nas audiências quando fixadas pelo relator, principalmente nas de caráter 

técnico-científico. Nessas, deve-se haver o respeito aos limites éticos e morais do debate. Há a 

necessidade de se separar opiniões realmente técnicas das enviesadas e deturpadas, 

demonstrando que reunir informações não necessariamente consiste numa vantagem para a 
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justificação das decisões, cabendo ao magistrado do Pretório Excelso realizar essa ponderação 

e separação. A audiência traz uma simbologia forte no que diz respeito à representação, visto 

que traz à baila vozes que não ressoariam com o mesmo impacto no debate público.   

Noutro giro, sabe-se que apesar da vedação de intervenção de terceiros em sede de 

ADI, conforme exposto pelo caput do artigo 7º da lei 9.868/1999, há a permissão da 

participação do amicus curiae, desde que órgão ou entidade, conforme jurisprudência da 

Suprema Corte. A presença ocorrerá desde que haja a relevância concreta da matéria e a 

representatividade da instituição como porta-voz legítima dos interesses a serem defendidos, 

ambas suscitadas pelo Relator, nos moldes do §2º do referido artigo. 

De acordo com o artigo 131, §3º  do RISTF, os amigos da Corte podem juntar 

memoriais e realizar sustentação oral. Diante dessas, configura-se um teor de legitimação 

democrática na decisão da mesma forma que o instituto das audiências públicas, posto que há 

a soma de informações relevantes para a conclusão de decisórios importantes no Supremo. 

Acerca do tema, aduz Beatriz Castilho: 

 

“Pode-se perceber que a figura do amicus curiae está ligada à democracia, pois 
permite “tirando um ou outro caso de nítido interesse particular, que terceiros 
penetrem no mundo fechado e subjetivo do processo para discutir objetivamente 
teses jurídicas que vão afetar toda a sociedade”. 2 Isso ocorre porque o amicus 
curiae traz visões e valores que podem não ter sido trazidos pelo requerente ou pela 
Advocacia-Geral da União, sendo uma forma de a sociedade de uma forma geral se 
manifestar acerca da constitucionalidade da norma impugnada. Além disso, é forma 
de acesso à justiça, uma vez que não está tal figura reclamando direito próprio em 
processo subjetivo; está buscando solucionar controvérsias constitucionais com a 
participação efetiva da população, diminuindo a distância entre esta e o Supremo 
Tribunal Federal.” (COSTA, 2012) 

 
 

Nota-se que a implantação realizada pela lei 9.868/1999 em relação ao amicus 

curiae foi essencial para a expansão da representatividade da sociedade em sede de ADI, visto 

que democratiza a celeuma no STF. A iniciativa visa à contribuição de terceiros para a 

qualidade da formação do convencimento do relator, em situação diversa da proibida pelo 

caput do artigo 7º. Quanto ao tempo, há o entendimento majoritário para que o amicus seja 

admitido a qualquer tempo, podendo se manifestar por escrito ou oralmente após seu ingresso 

na ADI. 

Em suma, esses dois instrumentos, apesar de terem alguns problemas quanto à sua 

aplicação, auxiliam bastante no processo de formação de voto por parte dos ministros, tanto 

de forma direta, com utilização de seus argumentos, como indiretamente, com a citação deles 



43 
 

Isso, por sua vez, é fundamental no avanço da participação da sociedade nas decisões que 

envolvem seu futuro. 

Ou seja, a audiência pública e o amicus curiae adviram com o intuito de expandir 

ainda mais a participação popular na formação da decisão do STF acerca do controle de 

constitucionalidade abstrato, conferindo legitimidade popular à decisão. Ainda que 

indiretamente, tal instituto enfraqueceu ainda mais a conexão entre os partidos políticos e a 

sociedade. Isso se explica no campo da argumentação que legitima a representatividade do 

povo por meio dos partidos em sede de ADI, vez que somou um fator a mais à crise de 

representatividade advinda do fim dos anos 90. 

Como visto nos tópicos anteriores, é notória a utilização deturpada da ADI pelos 

partidos políticos, tidos como legítimos representantes da vontade popular. Todavia, esse 

argumento de suposta representatividade para fundamentar a legitimidade se mostrou 

falacioso no capítulo anterior, visto que as agremiações possuem grande descrédito perante a 

sociedade, além de utilizarem desse mecanismo para obstruir a vontade do Legislativo e do 

Executivo em grande parte das ADI. 

A participação se mostra bem mais efetiva no que diz respeito às audiências 

públicas e ao amicus curiae, posto que quando há  a participação destes no controle 

concentrado de constitucionalidade os Ministros ao menos tentam legitimar os decisórios se 

fundamentando ou citando referidas figuras, ao passo que nas ADI propostas por partidos 

políticos, boa parte sequer chega ao julgamento do mérito por falta de zelo por parte das 

agremiações políticas legitimadas. A lei 9.868/1999 acertou ao introduzir de forma positivada 

a teoria de Häberle, dando mais legitimidade popular às decisões do Supremo, como aduz o 

Ministro Gilmar Mendes: 

 

“De mais a mais, o constitucionalismo brasileiro permite atualmente ampla 
participação de órgãos estatais, instituições públicas e privadas, cidadãos e grupos 
no processo de interpretação da Constituição. Trata-se da concretização do que o 
jurista alemão Peter Häberle define como Sociedade Aberta dos Intérpretes da 
Constituição.” (MENDES, 2018) 

 
 

Conforme exposto anteriormente, a legitimidade conferida a partidos políticos no 

que diz respeito à propositura das ADI restou infundada. De que adianta utilizar o argumento 

de “representante do povo” se os mesmos utilizam a ADI pautados em interesses que escapam 

à vontade popular, pautados em obstrução de pauta governamental e ganho de visibilidade 
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política? A legitimidade do povo e a democratização da ADI se encontram melhor alicerçadas 

e fundamentadas no campo das audiências públicas e do amicus curiae, vez que há a 

participação direta do povo nessas duas situações, em detrimento de agremiações partidárias 

que possuem a desconfiança de 73% da população e mesmo assim seguem tendo sua 

legitimidade para representar a sociedade acima de qualquer debate. 

São legitimidades distintas: a que diz respeito aos partidos toca o campo da 

propositura, ao passo que a das audiências e do amicus tratam da participação com pareceres e 

debates durante a ADI. Apesar disso, nota-se que a segunda legitimidade é mais efetiva, visto 

que há a participação direta (audiências públicas) ou a representação (amicus curiae)  por 

meio de uma entidade que entenda melhor as situações por serem credenciadas tanto pelos 

seus pares, visto se tratar quanto pelo próprio STF, este ao admitir seu ingresso na ação. 

 Com isso, há a chance de se ouvir vozes dissonantes que antigamente não 

chegariam ao debate na seara constitucional, o que parece mais atrativo que ter a chance de 

propor por meio de um representante no âmbito político com descrédito perante a sociedade. 

Mesmo que pareça  que ambas fazem parte de um projeto de democratização das decisões do 

Supremo, deve-se atentar ao exposto em capítulos anteriores, quando se demonstrou que as 

agremiações partidárias realizam mau uso da ADI. 

 

4.2. Judicialização da Política e Revanchismo Político 

 

A Constituição de 1988 trouxe em seu bojo diversas situações que devem ser 

observadas pelo Poder Público perante a sociedade. Todavia, o descumprimento dessas 

questões tem levado para o campo do Poder Judiciário o debate acerca de sua efetivação, que 

deveria estar em discussão nos âmbitos Executivo e Legislativo. A partir disso e de outros 

fatores, tem-se a judicialização da política, uma das principais características da já tratada 

expansão do Poder Judiciário como protagonista das relações sociopolíticas. Insta ressaltar 

que a abertura para este tamanho atual do Judiciário foi cedida e validada pelos demais 

Poderes, principalmente após meados dos anos noventa, conforme apresentado anteriormente. 

Não se trata de ativismo judicial, vez que neste há um aumento do tamanho do 

Judiciário com o intuito de englobar maiores ocasiões, ignoradas pelos preceitos 

constitucionais, ao passo que na judicialização há a entrega de capital político ao Judiciário, 
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passando este a atuar em esferas que anteriormente somente eram cobertas pelos outros 

Poderes. Acerca do tema, trata V. Ex.ª Luís Roberto Barroso: 

 

“Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou 
social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias 
políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito 
se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração pública 
em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para 
juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no 
modo de participação da sociedade.”  (BARROSO, 2012) 

 
 

Notoriamente, há outros fatores que contribuíram para o aumento da 

judicialização, como por exemplo o fortalecimento da democracia e a atuação de grupos civis 

organizados. Assim discorre sobre o Ministro Luis Roberto Barroso: 

 

“A primeira grande causa da judicialização foi a redemocratização do país, que teve 
como ponto culminante a promulgação da Constituição de 1988. Nas últimas 
décadas, com a recuperação das garantias da magistratura, o Judiciário deixou de ser 
um departamento técnico-especializado e se transformou em um verdadeiro poder 
político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em confronto com os 
outros Poderes. No Supremo Tribunal Federal, uma geração de novos Ministros já 
não deve seu título de investidura ao regime militar. Por outro lado, o ambiente 
democrático reavivou a cidadania, dando maior nível de informação e de 
consciência de direitos a amplos segmentos da população, que passaram a buscar a 
proteção de seus interesses perante juízes e tribunais. Nesse mesmo contexto, deu-se 
a expansão institucional do Ministério Público, com aumento da relevância de sua 
atuação fora da área estritamente penal, bem como a presença crescente da 
Defensoria Pública em diferentes partes do Brasil. Em suma: a redemocratização 
fortaleceu e expandiu o Poder Judiciário, bem como aumentou a demanda por 
justiça na sociedade brasileira.” (BARROSO, 2012) 

 
 

Ademais, como expõe Cunha Filho (2011), o surgimento de mecanismos 

constitucionais de revisão judicial é um dos fatores mais relevantes, vez que abriu aos grupos 

que não tiveram suas pautas contempladas pelos demais órgãos a possibilidade de recorrer ao 

judiciário. Dentre esses mecanismos, há a ADI, que pode e deve ser utilizada com esse intuito, 

mas desde que usada por proponentes legitimados que possuem a real intenção e interesse na 

situação debatida, não o intuito de obstruir ou atrapalhar agenda governamental, tumultuando 

o debate público, como os partidos políticos têm feito.   

No caso em questão não se discute o campo da legitimidade positivada, mas sim 

sobre algo que os partidos não possuem mais: a credibilidade perante a sociedade. A 
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existência de outros legitimados a propor a ADI democratiza o ingresso da sociedade ao STF 

por si só, desmantelando a argumentação acerca da legitimidade do partido em sede de ADI. 

Dentre estes, vale ressaltar as confederações sindicais e entidades de classe de 

âmbito nacional, legitimados dependentes de pertinência temática, de acordo com a 

jurisprudência do Pretório Excelso, como já demonstrado. Além de conhecerem do assunto 

abordado e representarem de forma mais pertinente os interesses das classes que teriam seus 

direitos atingidos pela norma/ato, possuem mais credibilidade perante toda a sociedade que as 

agremiações político-partidárias. Em pesquisa do Ibope anteriormente pontuada, nota-se que 

as organizações da sociedade civil possuíam, em 2019, 58% da confiança da população.  

 Ou seja, em nada se perde a entrada popular em pautas constitucionais se os 

partidos políticos deixassem de ser proponentes legítimos, dado o vasto rol de legitimados. 

Sobre o tema, assim trata o Ministro Gilmar Mendes: 

 

“A análise rigorosa do modelo brasileiro de controle abstrato de normas parece 
relevar que, se ele apdece de algum defeito, este não diz respeito a uma excessiva 
restrição ao direito de propositura. 

A outorga de ampla legitimação aos partidos políticos com representação no 
Congresso Nacional, aos Governadores de Estado, às Mesas das Assembleias 
Legislativas, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Procurador-Geral da República, 
dentre outros, já seria suficiente para colocar o nosso sistema entre os mais 
benevolentes ou liberais no que tange à possibilidade de instauração do controle 
abstrato de normas. 

Também de uma perspectiva rigorosamente prática, pode-se afirmar que 
dificilmente alguma questão constitucional relevante deixará de ser suscitada por um 
desses órgãos ou entes legitimados” (MENDES, 1994.) 

 
 

Diante desse extenso rol de fiscalizadores do controle de constitucionalidade e da 

facilidade em suscitar a constitucionalidade dado a quantidade de proponentes apresentados 

por V. Exª Gilmar Mendes, qual o motivo para se manter a legitimidade de uma classe que, 

quando utiliza dos mecanismos de controle, em boa parte das vezes o faz com intuito diverso 

do pretendido pela ADI? Não obstante, como manter a ideia de representação popular como 

argumento legitimador quando se tem somente a confiança ínfima da população? 

 De todos legitimados em sede de propositura de ADI, aquele tido como 

“representante do povo” possuía credibilidade de 27% perante a sociedade em 2019, 

conforme pesquisa do Ibope anteriormente apontada.  
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Loiane Prado Verbicaro(2008), inclusive, aponta como um dos fatores essenciais 

à judicialização a desproporcionalidade de representação política e a crescente ineficácia do 

sistema político-decisório. Ou seja, os grupos sociais recorrem ao Judiciário por deixar de crer 

no sistema, principalmente no Congresso e nos Partidos, muitas vezes se utilizando dos 

mecanismos de controle de constitucionalidade para reverter a ausência de representatividade. 

Sobre o tema, Ana Paula de Almeida Lopes: 

 

“(...) Ainda, o uso dos tribunais pelos grupos de interesse deve-se ao fato de que a 
judicialização da política é um processo que se alimenta de pressão de interesses 
econômicos e sociais. Assim, esses grupos utilizam a possibilidade de veto do 
tribunal na realização de seus objetivos. Carvalho ressalta que, até junho de 2003, 
das 2.813 ADIns impetradas, um total de 740 (26,31%) foram por entidades de 
classe ou confederações sindicais.” (LOPES, 2011) 

 
 

Nesses casos há a representação válida de grupos da sociedade, posto que as 

normas/atos suscitadas atacam diretamente os direitos e interesses desses grupos, que não 

conseguem ter sua representatividade vista no Congresso ou em Partidos, optando pela via 

judicial. A ineficiência das instituições acerca de situações sociais é um forte fator para a 

judicialização. Segundo Marcos Faro de Castro (2009), “a judicialização da política ocorre 

porque os tribunais são chamados a se pronunciar onde o funcionamento do Legislativo e do 

Executivo se mostra falho ou insatisfatório.” 

Não obstante, vale ressaltar que não há de se tratar na seara judicial a derrota no 

campo legislativo, muito menos medidas provisórias editadas pelo Executivo que ainda 

passarão por lá. Assim tem feito os partidos políticos de oposição, independente de quem seja 

situação. Percebe-se inconcebível que, mesmo com todos os procedimentos internos do 

Congresso acerca da averiguação de constitucionalidade, as agremiações partidárias tentem 

obstruir a agenda governamental de forma tão vil, objetivando adquirir visibilidade política ou 

tentar reverter algo logrado de forma democrática, maculando a qualquer custo o instituto da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Há também ligação entre o presidencialismo de coalizão adotado pela CRFB/88 e 

a judicialização crescente da política no Brasil. Os partidos, enfraquecidos dentro desse jogo 

de alianças proposto pela Carta Magna, optam pela via judicial para atingir seus interesses. 

Entretanto, vale pontuar novamente que a argumentação acerca de sua legitimidade como 

proponente objetivando a  representar o povo já se demonstrou falha e infundada. Sobre o 

tema, aponta Ana Paula de Almeida Lopes: 
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“(...) Com efeito, o sistema partidário brasileiro atual demonstra ser pouco 
institucionalizado com base em três critérios fundamentais: falta de estabilidade nos 
padrões de competição entre os partidos políticos; inexistência de raízes partidárias 
mais profundas na sociedade, e, por último, os partidos e eleições no Brasil não 
apresentam legitimidade pública, isto é, falta nesses institutos credibilidade perante 
o público.” (LOPES, 2011) 
  
 

Ademais, a hipertrofia do Executivo dada pela CRFB/1988 com base nesse 

presidencialismo de coalizão é fundamental para que se entenda o crescimento da 

judicialização pelas agremiações político partidárias e organizações da  sociedade civil. A 

agenda legislativa passou a ser centralizada nos interesses do Executivo, que por sua vez tem 

obtido grande índice de aprovação nos projetos desejados,  posto que os partidos aliados 

atuam de acordo com as trocas de cargos e recursos. 

Diante disso, os partidos passam a  utilizar o Poder Judiciário para concretizar 

interesses derrotados na seara legislativa. Com isso, o âmbito judiciário brasileiro, 

principalmente a Suprema Corte, passou a ser usado de forma que sejam contestadas projetos 

da pauta governamental e políticas públicas. Grupos da sociedade e por partidos de oposição 

usam os mecanismos constitucionais, dentre eles a ADI, para concretizar seus interesses.  

Todavia, as agremiações partidárias não possuem credibilidade nem legitimidade perante o 

povo, ao passo que as organizações são tidas como representantes legítimas dos interesses de 

seus filiados. Acerca da judicialização mediante organizações da sociedade civil, argumenta 

Werneck Vianna: 

 

“(...)as associações têm sido autoras assíduas de ADIns desde 1989, apresentando 
inclusive ligeiro crescimento nos últimos anos(...). Esse dado parece confirmar a 
hipótese apresentada em trabalho anterior, que indica que a sociedade civil 
organizada vinha sendo uma das principais protagonistas da animação da 
judicialização da política, ainda que sua atuação estivesse “restringida pela cláusula 
de pertinência temática e pela severa seleção imposta pelo STF na definição dos 
agentes dotados de legitimidade ativa no recurso às ADIns. “ (VIANNA, 2007) 
 
   

O intuito do debate na seara legislativa deveria ser embasado em agregar valor à 

sociedade, não dividir. A democracia não consiste em vontade da maioria imposta sobre a 

minoria, mas sim num consenso, ainda que mínimo, por meio de debates produtivos e 

verdadeiramente representativos da sociedade, sem interes escusos ou supressão de minorias. 

O modelo brasileiro respeita os decisórios da maioria, mas não exclui as minorias. Há 

competitividade dentro do âmbito legislativo mesmo sendo minoria, por meio de táticas que 

permitem a sobrevivência da oposição e custam algo para a pauta governista. 
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Diante disso, surgem os instrumentos de obstrução parlamentar no âmbito 

legislativo são legítimos, vez que permite barganhas com o governo, além de fazer parte do 

jogo parlamentar. O flibustering, que por sua vez consiste no uso de discursos de todos os 

parlamentares possíveis para protelar votações, nada mais é do que a tentativa de se propor 

um debate e de se evitar que a agenda do governo passe sem o toque da oposição nela. Há 

outras táticas, como o pedido de votações normais diretas, os requerimentos de destaque para 

a votação em separado, bem como os pedidos de questão de ordem, entre outros. São formas 

válidas de atuação, vez que constam no Regimento Interno da Câmara e do Senado e fazem 

parte do jogo político saudável, sendo aceitas por todos os figurantes da seara legislativa. 

O que não deveria existir é a possibilidade de o ambiente político influenciar na 

propositura das ADI, posto que o Supremo não deveria ser abarrotado por ações que não tem 

nenhum fundamento prático e objetivo. Isso só se mantém dada a inexistencia de 

constrangimentos institucionais para a utilização equivocada desse mecanismo. Sobre o tema, 

trata Gabriela Lima Bezerra: 

 

“As pesquisas, em geral, constatam que poucas são as ações que chegam ao 
julgamento de mérito, a maioria perde seu objeto antes do primeiro julgamento, 
tantas outras aguardam muito tempo para serem julgadas e quando há o julgamento, 
o que se vê é uma enxurrada de liminares. Teixeira faz uma analogia interessante. 
Para o autor, as liminares podem ser vistas como as MPs do STF. As duas são 
provisórias e fartamente utilizadas.(...) 
Em relação aos resultados e ao poder de interferência do judiciário no sistema 
político, o diagnóstico é o mesmo: o STF julga muito pouco a favor dos requerentes, 
sendo a taxa de fracasso do governo no máximo, 18%, com possibilidade de 
reversão no julgamento final. A pergunta que se faz é: por que os autores ainda 
recorrem com tanta frequência ao judiciário mesmo sendo a possibilidade de vitórias 
tão reduzida? Segundo essa literatura, as Adins servem como uma forma de 
desmerecer a política em questão ou o governo, para mostrar serviço e para retardar 
ou conturbar o processo.”(BEZERRA, 2012) 

 
 

Logo, nota-se que a atitude de judicializar o processo legislativo por parte de 

quem integra este campo serve para tumultuar o ambiente político e dividir ainda mais a 

população em situações maniqueístas, vez que o intuito principal da ADI em grande parte das 

vezes é deixado de lado, como visto nos tópicos anteriores. Ademais, por diversas vezes o 

Supremo foi utilizado pela oposição partidária como opção para inviabilizar mudanças em 

curso acerca de projetos governamentais, em situações às quais a oposição perderia por meio 

de processo legislativo comum. 

A animalização do debate público é fortalecida cada vez que uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade é impetrada por algum partido político com o intuito diverso daquele 
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dado pela Constituição ao mecanismo. A cada ADI proposta de forma desvirtuada pelas 

agremiações, aumenta-se a demonização das pautas governamentais perante a sociedade pelo 

simples fato destas não carregarem a ideologia de seus pares. Tal constatação, quando somada 

ao maniqueísmo fomentado pelo sistema eleitoral e político atual, afundam ainda mais o 

desenvolvimento democrático no Brasil. Ainda sobre o tema, aduz Gabriela Lima Bezerra: 

 

“Os recursos parlamentares cumprem diferentes objetivos. Alguns deles têm 
propósitos marcadamente sinalizadores, ou seja, não causam impacto efetivo na “Os 
“Os recursos parlamentares cumprem diferentes objetivos. Alguns deles têm 
propósito marcadamente sinalizadores, ou seja, não causam impacto na agenda 
executiva, não barram propostas majoritárias, mas tem o propósito de apresentar 
alternativas e indicar a posição do partido. Além disso, cumprem o propósito de 
tornar custosa a adesão dos deputados a certas propostas necessárias, mas 
impopulares. Há espaço para a construção de uma imagem partidária deslocada da 
participação no executivo.” (BEZERRA,2012) 

 
 

Não obstante, caso haja realmente a inconstitucionalidade manifesta da norma/ato, 

notoriamente a sociedade brasileira, por meio de seus representantes legítimos, arguirá em 

prol desta, dado o vasto rol de proponentes, como já ocorreu diversas vezes. Outrossim, a 

Suprema Corte impedirá consequências injustas e danosas aos direitos fundamentais e à 

sociedade, atuando dentro das possibilidades concedidas pelo direito brasileiro, como 

demonstra Luis Roberto Barroso: 

 

“Em suma: o Judiciário é o guardião da Constituição e deve fazê-la valer, em nome 
dos direitos fundamentais e dos valores e procedimentos democráticos, inclusive em 
face dos outros Poderes. Eventual atuação contramajoritária, nessas hipóteses, se 
dará a favor, e não contra a democracia. Nas demais situações, o Judiciário  e, 
notadamente, o Supremo Tribunal Federal deverão acatar escolhas legítimas feitas 
pelo legislador, ser deferentes para com o exercício razoável de discricionariedade 
técnica pelo administrador, bem como disseminar uma cultura de respeito aos 
precedentes, o que contribui  para a integridade, segurança jurídica, isonomia e 
eficiência do sistema. Por fim, suas decisões deverão respeitar sempre as fronteiras 
procedimentais e substantivas do Direito: racionalidade, motivação, correção e 
justiça.”  (BARROSO, 2012) 

 
 
A transformação das arenas jurídica e política em espetáculo midiático e social 

somente reforça a situação de revanchismo e animalização política vivenciada desde o 

começo da República, quando grupos que ascendiam ao poder destruíam pautas 

governamentais decorrentes de seus antecessores, tanto nos aspectos negativos quanto nos 

positivos. Deve-se evitar a segregação da sociedade em situações desnecessárias, respeitando-

se as diversas posições do espectro político, dentro dos limites morais, éticos e 
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constitucionais. Infelizmente isso segue acontecendo e vem sido potencializado pelo 

presidencialismo de coalizão e pela consequente judicialização da política por meio dos atores 

do Poder Legislativo, como bem exposto por Werneck Vianna (1999). 

Assim sendo, não há uma política de Estado, pautada na melhoria da sociedade, 

mas sim projetos de governo pautados em egocentrismo político e destruição do projeto 

anterior, acabando com um processo de continuidade que deveria existir e serviria para a 

expansão do progresso do Brasil como nação democrática. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante das informações coletadas, mostrou-se notório que a legitimidade de 

partido político em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade é mais danosa que 

necessária para o sistema democrático. Partindo dessa concepção, percebe-se que a história do 

controle de constitucionalidade abstrato no Brasil teve como ponto de partida os ideais de 

Hans Kelsen e do constitucionalismo europeu durante os anos 30 do século anterior. Dito isso, 

vale ressaltar a importância das Constituintes de 1934 e 1946, importantíssimas para o  

desenvolvimento dos ideais europeus acerca do direito constitucional no Brasil, com diversas  

inovações, dentre essas, a representação para intervenção, esta o embrião dos 

constitucionalismo abstrato no país. 

Faz-se mister ressaltar também a Emenda Constitucional nº 16/1965, fundamental 

para a criação vanguardista da representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato federal 

e estadual, ampliando o objeto da outrora nóvel representação para intervenção, dando ao 

Supremo Tribunal Federal o papel inédito de Corte Constitucional nos moldes europeus. 

Também foi trazido à baila como o período militar e sua posterior mitigação de liberdades 

colocou por terra a aparente legalidade trazida com a referida emenda, bem como a EC 

7/1977 trouxe a possibilidade de interpretação ds Suprema Corte acerca dos atos e normas 

atacadas, mediante provocação do Procurador-Geral da República. Não obstante, também 

trouxe em seu bojo a competência do Pretório Excelso para deferimento de cautelar em sede 

de representação contra a inconstitucionalidade. 

Após o regime ditatorial, mostrou-se necessária a importância de reafirmar os 

valores de liberdade de expressão perdidos durante os 24 anos de supressão de direitos. Dito 

isso, é necessário ressaltar a criação de mecanismos constitucionais para a consolidação desse 

novo momento, dentre eles, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, tida como evolução da 

representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato. O aperfeiçoamento do controle de 

constitucionalidade passa por essa evolução, vez que com a ADI houve a implantação de 

novos legitimados à propositura perante o STF.  

Esses novos legitimados surgiram com o intuito de preservar o regime 

democrático e ampliar a participação popular em assuntos importantes para o futuro da nação. 

Todavia, com o passsar dos anos esse rol se mostrou amplo demais, a ponto de a 
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jurisprudência do Supremo ter que colocar uma limitação de pertinência temática para 

Governadores, Mesas das Assembleias Legislativas, confederações sindicais e entidades de 

classe de âmbito nacional. 

Com isso, foram expostos dados acerca do crescimento exponencial das ADI em 

relação aos demais instrumentos de controle de constitucionalidade, principalmente devido à 

perda de confiança da população em relação ao Poder Legislativo na resolução de problemas 

da sociedade, contribuindo, assim, para a potencialização da judicialização da política. Não 

obstante, o alto acervo de processos em tramitação desses mecanismos de controle de 

constitucioonalidade demonstra uma crescente desconfiança dos diversos setores da sociedade 

na seara legislativa. A judicialização constante de situações acaba por ofuscar a presunção de 

legalidade e constitucionalidade de todos as leis e atos administrativos, princípio 

constitucional sólido no ordenamento brasileiro. 

Ademais, a criação de novas formas de se alcançar a instância superior guardiã da 

Constituição foi determinante para que se houvesse uma crise no sistema híbrido do controle 

de constitucionalidade brasileiro, posto que trouxe consigo o aumento exponencial da carga 

processual da Suprema Corte. Tal fato, somado à transferência de atribuições ao Pretório por 

parte do Executivo e Legislativo e à perda de credibilidade dos outros poderes foi essencial 

para que se tivesse uma nova concepção da corte, passando a atuar com mais afinco em 

relação aos demais Poderes, principalmente a partir do fim dos anos 90, tornando-se ator 

principal na seara política. 

Das ações de controle concentrado, as ADI representam cerca de 80%, reinando 

absoluta e se mostrando forte no controle de consitutcionalidade brasileiro. Entretanto, a crise 

acima exposta fica clarividente quando aproximadamente 99,5% das questões chegadas ao 

Supremo entre 1988 e 2009 são recursais e ordinárias. Ou seja, as ADI representam menos de 

0,5% de todo esse rol processual, número que parece pequeno até se observar o real 

quantitativo. Isso posto, deve-se compreender que há a necessidade de separação da Corte 

Constitucional das ordinária e recursal, vez que essa sobrecarga causada por essas duas outras 

cortes é preponderante para que se haja mora judicial em relação às ADI. Esse lapso de tempo 

não deveria ocorrer, posto que questões referentes à constitucionalidade ou não de um ato ou 

lei podem decidir o rumo de normas posteriores, atos e até relações futuras, de forma mais 

relevante que as outras atribuições. 
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Outrossim, também fora demonstrado, com a exposição de duas ADI sobre o 

mesmo diploma jurídico (1354-8 e 1351-3), a necesidade de se separar as Cortes, expondo a 

contaminação política tida pelo julgamento das duas ações, com resultados diametralmente 

diversos. Os momentos históricos políticos distintos afetaram nos julgamentos das duas ações, 

havendo clara instrumentalização da Suprema Corte nos dois decisórios, posto que em ambas 

as situações os partidos aliados aos governos se saíram vencedores. A nomeação de ministros 

pelo Executivo, apesar de fundamental para o sistema de freios e contrapesos trazido pelas 

ideias norte-americanas, atrapalha a posição do STF enquanto Corte Constitucional no 

julgamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade, desrespeitando os ideais 

europeus, demonstrando uma adoção do sistema de forma torta pelo Brasil.  

Em suma, esses dois fatores se mostram essenciais para que se respeite, mesmo 

que de forma mínima, as características mais marcantes de cada um dos sistemas de controle 

de constitucionalidade adotados pelo Brasil, o que não tem ocorrido. Nota-se a necessidade de 

reforma constitucional acerca das atribuições da Suprema Corte, dado o congestionamento 

processual e a contaminação política em situações às quais isso não deveria ocorrer. O uso das 

ADI de forma indiscriminada, principalmente pelos partidos, contribui para esse 

congestionamento indevido, que como fora exposto, em boa parte das vezes tem a intenção de 

extremar o debate e ganhar visibilidade política, pouco importando a constitucionalidade ou 

não dos atos e leis suscitados. 

 Além disso, vale trazer à baila os dados colhidos sobre as proposituras de ADI 

realizadas pelos partidos de oposição entre 1995 e 2010. Notou-se que tanto a esquerda 

quanto a direita, quando se encontram em situação de minoria perante o governo, lança mão 

indiscriminadamente das ações para ganho de visibilidade política e alimentação de sua base 

eleitoral, atacando mais o projeto goverrnamental em questão que a constitucionalidade dos 

atos. Isso se mostra notório com os inúmeros casos de ADI que não prosperaram pela perda 

superveniente de objeto, pela ausência de aditamento da inicial, além de algumas sequer 

cumprirem despacho que requeria a instrução da inicial com mandato. 

Evidencia-se o uso desrespeitoso e trivial do mecanismo de controle de 

constitucionalidade ora analisado, o que leva à conclusão inicial de que existe uma abertura 

indevida por parte da Lei Maior de 1988 em relação ao uso das ADI por partidos políticos, 

conforme demonstrado pelo aspecto estatístico da situação. 
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Quanto à legitimidade em sentido estrito, percebe-se que o entendimento trazido 

pelo Ministro Celso de Mello atualmente se mostra defasado, vez que os partidos não mais 

representam o elo entre o Estado e a sociedade, como afirmado por ele em sua relatoria na 

ADI 1.096-4, em 1996. Há uma grave crise de representatividade política, agravada 

principalmente com o fim dos anos 90, devido ao surgimento de esquemas de corrupção, à 

manutenção da desigualdade e ao pequeno desenvolvimento alcançado desde a 

redemocratização.  

Ademais, o personalismo dos representantes trazido pela mídia, o fisiologismo 

dos partidos quanto à ideologia, o surgimento de novos atores nas redes sociais e a 

aproximação dos partidos do Estado por meio de subsídios minaram de vez a confiabilidade 

do povo nas agremiações. Com a soma de todos esses fatores, a sociedade deixou de ver no 

partido um espelho representativo na seara política, isso sendo evidenciado com a pesquisa 

realizada em 2019 pelo Ibope, à qual mais de 73%  da população não confiava nas 

agremiações partidárias. Ou seja, a argumentação de legitimidade mediante representação 

outrora trazida por V. Exª se mostra infundada e desatualizada, havendo a necessidade de 

revisão acerca desse benefício dado aos partidos políticos. 

Diante disso, resta também infundada uma suposta perda de participação popular 

nos decisórios do Pretório Excelso em sede de ADI, posto que a lei 9.868/1999 trouxe em seu 

bojo as possibilidades de fixação de audiência  pública e participação de amicus curiae em 

casos de necessidade de esclarecimento da matéria por parte do relator ou presidente do 

Pretório Excelso, sendo considerados mecanismos de abertura do Supremo à sociedade civil. 

Apesar da existência de alguns problemas na prática, as inovações trazidas com o advento de 

referida lei foram fundamentais para a consolidação da inserção da sociedade no espaço 

jurídico da instância superior guardiã da Constituição e inclusive vem sido utilizadas de forma 

constante pelos Relatores das ADI. 

Não obstante, as organizações da sociedade civil, também legitimadas desde que 

preencham a pertinência temática, ocupam muito bem essa lacuna de representatividade 

deixada pelos partidos, tanto externamente, possuindo confiabilidade infinitamente maior 

perante a sociedade, quanto internamente, uma vez que propõem ADI em quantidade 

semelhante a dos partidos, mas com intenções reais de questionamento de constitucionalidade. 

Isso ocorre pois os direitos dos filiados a essas organizações correm risco de serem atacados 

caso haja uma real inconstitucionalidade das leis ou atos. 
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A proteção da Constituição é um pacto dentre todos os entes, sejam da sociedade 

civil ou da própria administração. Obviamente deve-se haver a preservação da supremacia da 

Constituição pelos partidos, mas desde que seja em âmbito exclusivamente legislativo, posto 

que a esta atividade já é exercida neste campo, não havendo a necessidade de extrapolação 

para outros âmbitos que não o seu de origem. 

Deve-se sim haver a judicialização da política, mas desde que realizada por quem 

realmente tem a confiança do povo e interesse legítimo na pauta em questão, o que, conforme 

demonstrado, não diz respeito às agremiações político partidárias. A judicialização por parte 

desses entes somente tumultua o já frágil ambiente político da sociedade, além de causar um 

dano desnecessário à imagem da Ação Direta de Inconstitucionalidade, mecanismo realmente 

necessário para a contenção de possíveis riscos ao regime democrático. 

Portanto, dada a análise dos fatos e dados, mostra-se perceptível que as 

agremiações agem pautadas em interesses próprios, estes raramente coincidindo com a 

vontade popular. Ademais, cabe a esses partidos realizarem alianças entre eles dentro do 

Congresso, devendo ter sua limitação de atuação aos âmbitos social e legislativo, visando a 

buscar sua ligação com a sociedade novamente, assim reencontrando seu papel na sociedade 

brasileira. Se houver ato ou norma algo manifestamente inconstitucional ou que ataque 

direitos constitucionalmente protegidos, claramente algum setor da sociedade civil, 

organizado e legitimado se insurgirá de forma realmente legitimada para ingressar com a 

ADI, dada a ampla quantidade de proponentes para tal. 

A manutenção da legitimidade para os entes partidários demonstrou causar mais 

contras que prós, vez que além do uso de má-fé em boa parte das situações, nota-se que atuam 

em prol da destruição da pauta governamental à qual fazem oposição, animalizando o debate 

público e aumentando a pressão na já ameaçada democracia brasileira. Com isso, acabam por 

atrapalhar a construção de uma continuidade positiva, destruindo todo o projeto de poder do 

governo ao qual se opõem, fato que desmobiliza um outrora plausível projeto de Estado e 

prejudica o progresso da nação. 

 

 

 



57 
 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AZEVEDO, Plauto Faraco de. Da politicidade do Poder Judiciário. Notícia do Direito 
Brasileiro, Brasília, n. 10, p. 49-60, janeiro/2005. 
  
 
BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 
2018. 
 
 
BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática 
Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433. 
2012. Acesso em 15/07/2020. 
 
 
BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constituvional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
 
BARBOSA, Leon Victor de Queiroz.; RÉGIS, André. Por que o Supremo Tribunal Federal 
é tão poderoso? Uma análise sobre a agenda Executivo-Legislativo. Anais do 8º Encontro 
da ABCP. Gramado/RS.2012. 
 
 
BEZERRA, Gabriella Maria Lima. A oposição nos governos FHC e Lula: um balanço da 
atuação parlamentar na Câmara dos Deputados. Dissertação aprovada no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Política pela UFRGS. Porto Alegre, 2012. 
 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade. Partido 
Socialista Brasileiro e Congresso Nacional. ADIn nº 1.096-4. Tribunal Pleno. Relator: 
Ministro Celso de Mello. Brasília, 16 de março de 1995. 
 
 
CASTRO, Marcos Faro.O Supremo Tribunal Federal e a Judicialização da Política. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais,vol.12. n.34. 2009.  
 
 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. O controle da constitucionalidade das leis e do poder 
de tributar na Constituição de 1988. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. 
 
 
COSTA, Beatriz Castilho. A influência exercida pelo amicus curiae nos votos dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal nos acórdãos das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade decididas majoritariamente. Dissertação aprovada pela FGV no 
Mestrado em Poder Judiciário. Março/2012. 
 
 



58 
 

CUNHA FILHO, M. C. Judiciário legislador? Análise da evolução da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal no tratamento de omissões constitucionais (1990-2011). Anais 
do 35º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS. GT17: Judiciário e Política: teorias e debates 
contemporâneos. 2011.  
 
 
DA ROS, L.; TAYLOR, M.  Os partidos dentro e fora do poder: a judicialização como 
resultado contigente de estratégia política. Dados. Rio de Janeiro, v.51, n.4, pp.825-864. 
2008. 
 
 
DUVERGER, Maurice. Os Partidos Políticos. Rio de Janeiro: Zahar/UnB, 1980. 
 
 
GALVÃO, Débora Gomes. Crise de Representatividade dos Partidos Políticos no Brasil 
(2000-2015). Dissertação aprovada no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política pela 
UFPI. Teresina, 2016. 
 
 
IBOPE. 81% dos brasileiros consideram os partidos políticos como corruptos ou muito 
corruptos. [s.l.],2013. Disponível em https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,partidos-
sao-corruptos-ou-muito-corruptos-para-81-dos-brasileiros,1051458. Acesso em 20/07/2020.  
 
 
IBOPE. 89% dos manifestantes não se sentem representados por partidos. [s.l.], 2013. 
Disponível em http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/veja-integra-da-pesquisa-do-ibope-
sobre-os-manifestantes.html. Acesso em 20/07/2020. 
 
 
IBOPE. Brasileiro está mais confiante nas instituições. [s.l.], 2019. Disponível em 
https://www.aberje.com.br/brasileiro-esta-mais-confiante-nas-instituicoes-diz-ics-do-ibope-
inteligencia/ . Acesso em 20/07/2020. 
 
 
LOPES, Ana Paula de Almeida. A judicialização do processo político e a politização do 
Poder Judiciário: uma análise da intervenção do Supremo Tribunal Federal no processo 
político partidário. Rev. Bras. de Políticas Públicas. Volume 1, n.2, pp. 149-177, jul/dez 
2011. 
 
 
MAIR, Peter. Os partidos políticos e a democracia. Análise Social: Revista do Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa, v. 38, n. 167, p. 277-293, 2003. 
 
 
MANIN, Bernard. A democracia do público reconsiderada. Revista Novos Estudos 

CEBRAP. São Paulo, n.97. Novembro/2013, pp.115-127. 

 

 



59 
 

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 13. ed. rev. e atual. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018.  
 
 
MENDES, Gilmar Ferreira. Caderno de Direito Tributário e Finanças Pública. vol.8/158, 
165-166, 1994. 
 
 
MORAES, A. et.al. Constituição Federal Comentada. Equipe Forense. - 1. ed. - Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. 
 
 
MORAES, Alexandre de. Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. 

Garantia Suprema Da Constituição. São Paulo: Atlas S.A., 2000.,  

 
 
HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte : Del Rey,1995.  
 
 
ZUCCOLOTTO, Vinicius Rodrigues. O Congresso Nacional e a Judicialização da Política: 
o uso das Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelos principais partidos de oposição 
no Brasil. Caderno Eletrônico de Ciências Sociais. Volume 4, n.1, pp 65-85. Vitória. 2015 
 
 
VERBICARO, Loiane Prado. Um estudo sobre as condições facilitadoras da 

judicialização da política no Brasil. Revista Direito GV. São Paulo, vol. 4, n. 8. 2008. 

 
 
 

 



 


