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A partir da análise jurisprudencial, os estudos formam um diagnóstico de como o STF desempenha as                

suas atribuições na democracia brasileira contemporânea. Os artigos abordam não só o conteúdo de sua               

jurisprudência e a forma de argumentação dos ministros, mas também aspectos institucionais do STF,              

como o uso dos seus instrumentos processuais, as estratégias e técnicas decisórias usadas pelos              

ministros, o comportamento dos atores que acessam o tribunal.  
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