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RESUMO 

 

A análise dos efeitos indiretos externos dos precedentes do STF e STJ (1996 a 2011) 

acerca da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB-1996) parte do conteúdo e natureza 

do direito à educação que definem a posição jurídica dessa lei nacional materialmente 

constitucional, que tem promovido mutação universalizante-focalizante do direito à 

educação previsto na Constituição. Resultantes do caráter abstrativizado do precedente 

judicial das cortes superiores, os efeitos indiretos externos (indirect effect external) 

configuram o impacto político das decisões judiciais, no momento pós-decisões 

judiciais (the aftermath of judicial decisions), verificando-se “nos casos em que o 

governo generaliza uma decisão da corte, mediante a alteração da política pública” e, 

para alguns autores, têm a potencialidade de beneficiar aqueles que não têm recursos 

para litigar (GAURI; BRINKS). No ciclo de judicialização das políticas públicas (the 

life-cycle of public-policy litigation), a eficácia expansiva do precedente implica 

comandos que influenciam a ampliação do direito social àqueles potenciais 

demandantes. No contexto de “ativismo” judicial e “buraco negro” legislativo, a questão 

se o Judiciário prejudica ou contribui para a política democrática é analisada segundo os 

conceitos de accountability e responsividade diante dos impactos políticos dos 

precedentes judiciais a exigir o diálogo interinstitucional entre os poderes. 

Empiricamente, analisam-se os casos paradigmáticos das cotas raciais do STF de 2012 e 

os efeitos indiretos externos dessas decisões configurados na resposta política dada pela 

aprovação da Lei nº 12.711/12 e do Decreto nº 7.824/12. Metodologicamente, após o 

mapeamento temático dos acórdãos do STJ e do STF de 1996 a 2011 acerca da LDB-

1996 (obtidos através da pesquisa com o critério legislativo nos sites www.stf.jus.br e 

www.stj.jus.br), afere-se a potencialidade desses efeitos políticos nos casos 

paradigmáticos do STF e STJ a evidencisar como/se promove: restrição/ampliação de 

políticas públicas; (des)consideração dos recursos financeiros; “efeito multiplicador”; 

e/ou acesso ou qualidade do ensino.  

  

http://www.stf.jus.br/
http://www.stj.jus.br/
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ABSTRACT 

 

The analysis of indirect effect external of Supreme Federal Court – STF’s and Superior 

Court of Justice – STJ’s cases in the period of 1996-2011 about the 1996 National 

Education Law (LDB-1996) begins with the right to education content and nature that 

define the substantial constitutional position, which has promoted informal 

interpretation changes based on the focalization and universalization of the 

constitutional right to education. Resulting from the abstract character of higher court’s 

rulings and considering, the aftermath of judicial decisions, specifically its indirect 

effect external, shapes its political impact that and take place "where government 

generalizes a decision of the court, by changing public policy" and, for some authors, 

with the potential to benefit those who can not afford to litigate (GAURI; BRINKS). In 

the life-cycle of public-policy litigation the expansive compliance implies commands 

that influence the expansion of social rights to those potential plaintiffs. In the context 

of “judicial activism" and Congress "black hole", the question whether the judiciary 

contributes to democratic policy is analyzed with the accountability and responsiveness 

of those rulings that demand institutional dialogue between powers. Empirically, the 

2012 STF racial quotas cases illustrate the indirect effect external by the approval of the 

Law No. 12,711 and Decree No. 7,824 of 2012. Methodologically, after the thematic 

mapping of STF and STJ rulings from 1996 to 2011 about the LDB-1996 (legislative 

research criteria on www.stf.jus.br and www.stj.jus.br websites) it is assessed its 

potential political effects with the following questions: the ruling promotes a 

restriction/extension of public policies?; does/not considers of financial resources?; has 

demonstratate "multiplier effect"; or/and decides about education access/quality. 

 

http://www.stf.jus.br/
http://www.stj.jus.br/
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na fronteira entre o jurídico e o político, o círculo vicioso que vincula 

judicialização e hipertrofia de leis (quanto mais leis, maiores as possibilidades de 

judicialização e de controle de constitucionalidade - REBELL, 2009) (função 

hipertroficamente simbólica – NEVES, 2007), bem como que imbrica inércia
1
 

legislativa e “ativismo” judicial ultrapassa a realidade judicial ou mesmo jurídica. Em 

matéria de direitos sociais, a eficácia expansiva tendente à generalização das decisões 

judiciais paradigmáticas dos tribunais superiores demonstra nestas uma evidência para 

além delas mesmas: seus potenciais efeitos políticos.  

Esses efeitos decorrem da necessidade de generalização dessas decisões judiciais 

àqueles que não possuem acesso à justiça; da aplicação do decisão judicial a potenciais 

demandantes e em situações similares; da necessidade da concretização do princípio 

democrático da igualdade perante o Estado – rule of law; etc. Isso tudo induz a que o 

Executivo e o Legislativo produzam políticas públicas em resposta (seja para positivar, 

seja para deslegitimar) a jurisprudência ou leading cases dos tribunais superiores.  

A relevância política da atuação dos tribunais direciona-se, por isso, à 

investigação do pós-decisões judiciais (the aftermath of judicial decisions) - seus 

potenciais impactos políticos - efeitos indiretos externos (indirect effect external) – o 

que, aqui, é estudado na perspectiva do ciclo de judicialização de políticas públicas.  

O presente estudo tem por objeto a análise dos potenciais efeitos indiretos 

externos em políticas públicas dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do 

Supremo Tribunal Federal (STF) em matéria da da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (LDB-1996), no período de 1996 a 2011.  

A pesquisa insere-se no âmbito do projeto do Núcleo de Políticas Públicas da 

USP - NUPPs “Brasil, 25 anos de democracia - Balanço crítico: políticas públicas, 

instituições, sociedade civil e cultura política – 1988/2013”
2
. O Livro-Código Educação 

                                                 

1
 Aparente paradoxo hipertrofia de leis e sensíveis omissões legislativas.  

2
 Esse atual projeto do NUPPs tem como objetivo principal realizar um balanço crítico da democracia 

brasileira dos últimos 25 anos em três eixos temáticos de análise principais: as políticas públicas, as 

instituições democráticas, e as relações entre sociedade civil e cultura política. A perspectiva adotada é 
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a ser formulado pressupõe a análise do “impacto da experiência democrática sobre as 

políticas públicas de educação”, tendo como objeto a “consolidação do direito à 

educação produzido pela atividade normativa do sistema jurídico brasileiro”
 3

.
 4
 

Identificando o problema como interinstitucional e multidisciplinar, os impactos 

das decisões judiciais sobre o ambiente da formulação das políticas públicas revelam-se 

interessantes. 

A hipótese que se coloca é de que as atividades jurisprudencial e legislativa em 

certa medida se comunicam. Atualmente, no Brasil, o que ocorre é que o STF vem 

sendo provocado a se posicionar sobre temas controvertidos e tem ofertado algumas 

decisões mais liberais.
5
 Os órgãos legislativos, respondem-nas mediante a propositura 

ou aprovação de projetos de lei na mesma direção (mesmo que- raramente - em sentido 

oposto ao) dado pelas decisões judiciais tomadas. 

É que os chamados “ativismo” judicial e “buraco negro”
6
 legislativo revelam 

movimentos interinstitucionais que, justamente porque opostos, se atraem. De um lado, 

os tribunais superiores brasileiros demonstram certo protagonismo resolução de 

conflitos polêmicos envolvendo os políticas públicas, até mesmo independentemente da 

                                                                                                                                               

aquela proposta pela abordagem da qualidade da democracia (Diamond e Morlino, 2005), que possui foco 

na análise nas relações entre princípios democráticos, procedimentos institucionais, participação política e 

os resultados do funcionamento da democracia, tendo ênfase as questões da responsividade 

(responsiveness) e accountability dos governos democráticos. (NUPPs, 2010, p. 3) 
3
 Conferir o inteiro teor do projeto do NUPPs em < http://nupps.usp.br/images/projeto.pdf >  

4
 A pesquisa do NUPPs possui maior amplitude. Não só jurisprudencial, como também da atividade 

legislativa do Congresso Nacional; não só da LDB-1996, mas de todos os acórdãos e projetos de lei que 

trataram do direito à educação, entre os anos 2000 e 2010. Neste particular, inova o NUPPs ao se dedicar 

a algo não estudado anteriormente, quais sejam, os projetos de lei educacionais. 
5
 “Dentre os diversos temas de grande relevância política e social decididos pelo STF na última década, 

podem ser destacados a fixação do “número de vereadores” (ADI 3345/DF, j. 25/08/2005; ADI 4307-

REF-MC, j. 11/11/2009), a “verticalização” das coligações partidárias (ADI 3685/DF, j. 22/03/2006), o 

afastamento da “Cláusula de barreira” (ADI 1351/DF, j. 07/12/2006), a vedação de “nepotismo” (ADC 

12/DF, j. 20/08/2008; Súmula Vinculante n. 13, de 21/08/2008), a “fidelidade partidária” (ADI 3.999/DF 

e ADI 4.086/DF; j. 12/11/2008), a “Lei de Biossegurança” (ADI 3.510/DF; j. 29/05/2008), a demarcação 

da reserva indígena “Raposa Serra do Sol” (PET 3.388/RR; j. 19/03/2009), a “Lei de imprensa” (ADPF 

130/DF, j. 30/04/2009), a extradição de Cesare Battisti (Ext. 1.085; j. 16/12/2009), a “Lei da Anistia” 

(ADPF 153/DF; j. 29/04/2010), a “Lei da Ficha-Limpa” (RE 633.703/MG, j. 23/03/2011; ADC 29 e 

30/DF e ADI 4578/DF, j. 09/11/2011), as “uniões homoafetivas” (ADI 4.277/DF, j. 05/05/2011), a 

“Marcha da Maconha” (ADI 4274/DF, j. 23/11/2011), a extensão da competência disciplinar do CNJ 

(ADI 4.638/DF, j. 09/02/2012), o “aborto de fetos anencéfalos” (ADPF 54/DF, j. 12/04/2012), o “sistema 

de cotas” em universidades públicas (ADPF 186/DF, j. 26/04/2012) além, é claro, do “julgamento do 

mensalão” (AP 470/DF).” (NOVELINO, 2013, p. 265)  
6
 Dedica-se o NUPPs, no estudo da atividade legislativa do Congresso Nacional, ao fenômeno que se 

denomina “buraco negro” que coloca em questão a descontinuidade da tramitação de projetos de lei, que 

ou sequer são submetidos à votação nominal ou, submetidos, não são aprovados nas respectiva comissões 

ou mesmo no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 

http://nupps.usp.br/images/projeto.pdf
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existência de lei. De outro, observa-se que o Congresso Nacional, inerte, promove o 

“engavetamento” de inúmeros projetos de lei importantes para a implementação de 

políticas sociais. Segundo Niklas Luhmann, “os tribunais, apesar de excluídos da 

participação na ação política são, por isso mesmo, favorecidos na sua participação na 

transformação do direito, sobretudo em áreas nas quais o legislador demonstra ser 

relativamente inativo.” (LUHMANN, 1990, p. 160) 

A judicialização é um sinal de democracia. Evidencia inclusão social, difusão da 

informação e consciência dos direitos. Só há independência do Judiciário em uma 

democracia, que tem sua qualidade incrementada com o devido controle judiciário, que 

promove accountability dos demais poderes pelos checks and balances, exigindo-lhes 

responsividade aos interesses do povo, compensando a indefinição das normas e 

debilidades e inécia do Legislativo e Executivo.  

Se a judicialização é vista pela maioria dos autores como negativa, há autores 

que defendem que falta ao direito à saúde a carga normativa e exigibilidade-

judicialização equivalentes ao do direito à educação. Há, segundo eles, maior 

estabilidade do financiamento da política pública de educação – e controle da fuga ao 

dever de financiamento mínimo - do que o estágio alcançado para a área da saúde
7
, 

devido ao nível de judicialização e à distribuição de responsabilidades federativas e 

mais clara regra de equilíbrio entre receitas disponíveis e despesas. A judicialização 

mais intensa no âmbito da saúde seria uma consequência disso: “trata-se de fenômeno, 

em alguma medida, vinculado à instabilidade de financiamento do SUS.” (FLEURY; 

PINTO, 2012, p. 68) Deposita-se, em verdade, na atuação do Judiciário a esperança da 

minimização ou correção das distorções causadas pela “privatização” do SUS pela 

inserção da lógica do mercado na gestão dos serviços, com os desvios das Organizações 

Sociais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e de Parceria 

Público-Privada (PPP).  

Diante da não responsividade aos interesses dos cidadãos pelos demais poderes, 

esse ativismo acaba por configurar aos cidadãos uma atrativa via dentre as possíveis 

(venue seeking de Matthew Taylor) para a concretização de direitos sociais. A via 

                                                 

7
 “Diferentemente da força autoexecutória, plenamente eficaz e operativa do sistema constitucional de fi 

nanciamento mínimo das ações estatais de manutenção e desenvolvimento do ensino, a política pública de 

saúde claramente está condicionada e contida pela carência de lei complementar regulamentadora”, 

mencionada no parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição. (FLEURY; PINTO, 2012, p. 61) 
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judicial não está isolada, pois cria, em verdade, a expectativa de que se produzam 

políticas públicas que generalizem o conteúdo dos provimentos judiciais. 

No Brasil, recentes exemplos em matéria educacional são as decisões do STF 

relativas à constitucionalidade políticas afirmativas raciais voltadas para o ensino 

superior (ADPF 186/DF, RE 597.285/RS, ADI 3330/DF). Os efeitos destas decisões se 

mostraram nítidos na acelerada tramitação e aprovação do Projeto de Lei nº 180 de 

2008, que originou a Lei nº 12.711/12, que dispõe sobre a distribuição das vagas nas 

instituições de ensino superior federais, regulamentada, dois meses após, pelo Decreto 

nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. 

Outro exemplo decorreu da intensidade da judicialização das demandas por 

ensino infantil (vaga em creche e pré-escola), que atingiu fortemente os tribunais 

superiores, resultando, posteriormente, na aprovação da Emenda Constitucional nº 

59/2009. Esta norma, ao generalizar inúmeras decisões dos tribunais superiores, 

positivou como obrigatória e gratuita também a educação pré-escolar, que inclusive 

passou a ser integrada ao conceito de ensino básico (artigo 4º, inciso I, LDB-1996). 

Os mapeamentos temáticos demonstraram o desafio que foi inovar no tratamento 

sitemático das decisões dos tribunais superiores, principalmente do STJ, sobre 

educação. Buscou-se minimizar a falta do devido apreço dos estudos jurídicos
8
 a LDB-

1996. A análise desta Lei permitiu desenvolver-se a ideia de mutação constitucional 

legislativa promovida pela LDB-1996. Isso porque conferiu ao direito à educação, de 

um lado, mutação constitucional pelo caráter universalizante e difuso, sob a ideia de 

liberdade e solidariedade de viés socializante voltada para as práticas sociais. E, de 

outro, mutação pela focalização da educação afirmativa, minimizadora da desigualdade 

de grupos desprivilegiados, com políticas afirmativas para estudantes desprivilegiados 

(raça, deficiência etc.). Estes dois paradigmas hermenêuticos não se encontravam no 

texto constitucional originário de 1988, nem nas emendas que o reformaram, razão pela 

qual a LDB-1996 promoveu mutação constitucional na noção de direito à educação.  

Um dos campos em que as decisões judiciais se colocam mais paradigmáticas é 

hoje o âmbito do direito à educação, não só perante o STF mas também perante o STJ, 

razão pela qual não houve dificuldades na escolha desse objeto de pesquisa no presente 

                                                 

8
 À exceção da obra de Nina Beatriz Stocco Ranieri, que cuidou especificamente do ensino superior, em 

Educação Superior, Direito e Estado na Lei de Diretrizes e Bases (Lei n 9.394/96), São Paulo: Edusp, 

Fapesp, 2000.  
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estudo. A principal dificuldade empírica consistiu em sistematizar o excessivo número 

de casos julgados e as diversas temáticas educacionais abordadas por essas cortes 

superiores.  

Mas a análise dos efeitos indiretos externos
9
 das decisões permite captar possível 

interseção entre esses inúmeros julgados: a potencialidade das decisões judiciais 

influenciarem políticas educacionais, compreendida na noção de ciclo de judicialização 

das políticas públicas (the life-cycle of public-policy litigation oferecido por GAURI; 

BRINKS, 2008) comparativamente à de ciclo de políticas públicas.  

Esses pressupostos e dificuldades infirmam críticas, comuns aos estudos 

empíricos do direito no Brasil, de carecerem de modelos e substrato teórico por detrás 

dos dados jurisprudenciais. Buscou-se captar os efeitos políticos de uma gama de 

decisões judiciais e posicioná-los em um modelo cíclico de judicialização, desafio 

teórico-multidisciplinar e empírico para além de análises meramente quantitativas. 

Essa multidisciplinaridade deflui naturalmente do objeto interinstitucional do 

estudo que abarca as interações entre Judiciário e Legislativo – altamente propícia em 

sede do NUPPs – e que requer necessários aportes de estudos da ciência política. 

Outra dificuldade prática, aqui enfrentada, consistiu em desenvolver critério 

metodológico
10

 que espelhasse numericamente os acórdãos do Superior Tribunal de 

Justiça em relação aos do Supremo Tribunal Federal. Por conta das inerentes distinções 

de competências e funções constitucionais dessas cortes, a pesquisa dos acórdãos 

segundo o critério “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996” evidencia 

número de acórdãos bastante desigual (298 acórdãos do STJ e 38 do STF). Por isso que, 

                                                 

9
 A distinção conceitual entre as noções de efeitos e de impactos das decisões configurou outra 

dificuldade. Em que pese não se identifiquem na literatura internacional autores que cuidem dessa 

específica distinção, percebe-se que, sob o enfoque jurídico, os autores tendem a empregar o termo 

“efeito” partindo de pressupostos e institutos jurídicos contidos nas decisões para analisar a 

potencialidade dos efeitos destas. (e.g. GAURI; BRINKS, 2008) Já os autores sob o prisma da ciência 

política utilizam predominantemente o termo “impacto” em análises que lidam com as respostas 

legislativas às decisões dos tribunais superiores. (e.g. VANBERG, 2001) 
10

 A propósito de explicitar a metodologia aqui adotada, os acórdãos do STJ foram pesquisados no 

website www.stj.jus.br (última pesquisa realizada em 05.01.2012), no campo “Legislação”, com o critério 

de busca “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996”. Foram acusados 303 acórdãos e uma 

súmula. Dos 303 acórdãos, 298 foram escolhidos, mapeados e dispostos tematicamente, como se afere do 

Anexo I. Da mesma forma se deu quanto ao STF, cujos acórdãos foram buscados no website 

www.stf.jus.br (última pesquisa realizada em 05.01.2012) de acordo com a pesquisa legislativa acima 

explicitada, tendo sido acusados 38 acórdãos, que foram igualmente mapeados tematicamente, conforme 

se verifica da tabela constantes do Anexo II. Ressalta-se que, como a busca no sítio do STJ com o critério 

“Legislação” não acusa quaisquer decisões monocráticas, para se manter a simetria da pesquisa, as do 

STF também não foram consideradas. 

http://www.stj.jus.br/
http://www.stf.jus.br/
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estritamente quanto à LDB-1996, a análise quantitativa dos acórdãos do STJ enfrentaria 

desvios-padrão gigantescos na mesma análise quantitativa do STF (como se explicitará 

em momento oportuno). 

No primeiro capítulo, investiga-se de que forma ocorreu a transição da atividade 

judicial do Estado liberal ao Estado social e o giro provocado pelos paradigmas dos 

direitos sociais e das políticas públicas. O fato de o Judiciário passar de prestador de 

serviço público e efetivamente exercer poder de Estado implica compreender, nessa 

transição, os dois modelos de adjudicação de direitos: justiça comutativa vs. justiça 

distributiva. A noção dos efeitos indiretos externos traz à judicialização das políticas 

públicas outra perspectiva. O ciclo de judicialização das políticas públicas constitui um 

modelo que insere o Judiciário no contexto da prática das políticas públicas (formulação 

e avaliação do ciclo das políticas públicas), considerando a tendência de que as decisões 

judiciais influenciarem as políticas públicas formuladas e implementadas pelo 

Legislativo e Executivo (“legalização” da políticas pública no follow-up).  

No segundo capítulo, afirma-se a educação como direito de natureza múltipla e 

tendo como objeto tornar-se acceptability, availability, accessibility e adaptability (4-A 

scheme de Tomasevski). Verifica-se a posição jurídica da LDB-1996, identificando a 

mutação constitucional universalizante-focalizante do direito à educação proporcionada 

pela interpretação que esta lei conferiu ao texto constitucional. Após demonstrada a 

concretude e aplicação da teoria dos efeitos indiretos externos no ciclo de judicialização 

em que se inseriram os casos paradigmáticos das cotas raciais do STF (a rápida resposta 

do Legislativo e do Executivo na Lei nº 12.711/12 e do Decreto nº 7.824/12), apresenta-

se a pesquisa empírica envolvendo a judicialização das políticas educacionais pelo 

mapeamento temático dos acórdãos do STJ e do STF de 1996 a 2011 sobre a LDB-

1996, sendo analisados alguns casos paradigmáticos.  

Por fim, no terceiro capítulo, considerando a mútua implicação entre a atividade 

do Judiciário e a qualidade da democracia, questiona-se se realmente Judiciário 

prejudica ou contribui para a política democrática. Accountability e responsividade são 

conceitos centrais a se avaliarem como os impactos políticos dos precedentes judiciais e 

o diálogo interinstitucional são cruciais a se afirmar a noção de qualidade da 

democracia.  
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CAPÍTULO 1 – A ATIVIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NA 

PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI – JUSTIÇA 

DISTRIBUTIVA, EFEITOS INDIRETOS EXTERNOS E O CICLO 

DE JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1.1. De prestador de serviço público a poder de Estado: a evolução da atividade 

judicial do Estado liberal ao Estado social e a mudança provocada pelos 

paradigmas dos direitos sociais e das políticas públicas 

 

 

Identificam-se duas faces na atuação do Poder Judiciário: uma na qualidade de 

órgão prestador de serviços públicos e outra, de poder de Estado (SADEK, 2004, p. 79), 

conforme o quadro abaixo que será explicado a seguir: 

 

Judiciário prestador de serviços públicos Judiciário poder de Estado 

Séculos XVIII e XIX Século XIX em diante (a partir da Revolução 

Industrial) 

Típico do Estado Liberal (e liberalismo 

econômico). Obrigações estatais abstencionistas 

(obrigações de não-fazer) 

Típico do Estado Social, com a presença do 

Estado no domínio econômico. Obrigações 

estatais intervencionais (obrigações de fazer) 

Adjudicação da conflituosidade interindividual Adjudicação de conflitos individuais, coletivos e 

difusos 

Controle formal de legalidade  Controle de constitucionalidade de normas e 

políticas públicas 

Subsunção da norma ao fato Ponderação entre princípios 

Predominante nos sistemas parlamentaristas, 

devido a rigidez na separação de poderes 

É mais visível em sistemas presidencialistas, 

dado o choque entre os poderes 

“Poder fraco” (Alexander Hamilton) Exercício do checks and balances (freios e 

contrapesos). Poder fiscalizador do Executivo 

em um Estado intervencionista 

Ideologia do juiz imparcial subordinado à lei 

(bouche de la loi) 

Hermenêutica constitucional que exige 

criatividade do juiz na garantia dos direitos 

fundamentais. Funcionalização do direito. 
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No Estado liberal
11

, o exercício de um serviço público pelo Judiciário delineia-se 

na forma de simples adjudicação da conflituosidade interindividual. Sem exercer poder 

de Estado, a atuação desse Judiciário restringe-se ao controle formal de legalidade, 

procedendo à silogística subsunção da norma ao fato. Tal face é característica do 

sistema parlamentarista, em que a menor rigidez da separação de poderes implica 

restrição do espaço reservado ao Judiciário, pois na esfera pública a palavra final fica 

com o parlamento (doutrina inglesa da supremacia do parlamento). (SADEK, 2011, p. 

6)  

Até o século XIX, o Judiciário era visto como o poder mais fraco. Alexander 

Hamilton, no Federalista nº 78, mencionava que era o poder que menos exercia 

influência sobre os demais, dependendo “do auxílio do braço executivo, mesmo para a 

eficácia de suas sentenças” (HAMILTON, 1788 – trad. livre)
12

. Apenas aos poucos é 

que o Judiciário passou a se colocar como instrumento de limitação do poder arbitrário 

pelo exercício do checks and balances, de fiscalização dos demais poderes; em outras 

palavras, como poder de Estado. 

Isto se deu em um processo histórico caracterizado pelos impactos da Revolução 

Industrial no século XIX. Paulatinamente, surgiram reinvindicações pela implementação 

dos direitos sociais a exigir um perfil intervencionista do Estado, também chamado de 

Welfare State (Estado de Bem-Estar Social), em que o Executivo passou a se posicionar 

como ator na efetivação dos objetivos do legislador. São marcos importantes as 

constituições do México de 1917 e alemã de Weimar de 1919.  

A era das codificações dá lugar à das constituições e esse iter histórico reflete-se 

no complexo trânsito do Estado liberal para o Estado social. Revelam-se, 

constantemente, os limites da “ideologia” da fidelidade à lei e a complicada convivência 

                                                 

11
 Reflexo das relações de poder no Ancien Régime caracterizadas pela influência da magistratura pela 

monarquia, esse modelo é típico do Estado e constitucionalismo liberais, que remonta ao Judiciário tal 

qual Montesquieu indicou como la bouche de la loi, expressão que derivou da total desconfiança da 

insurgente burguesia em relação a essa magistratura real. Celso Fernandes Campilongo observa aí a 

imagem de um juiz técnico, esterilizado politicamente e que faz da adjudicação um silogismo capaz de 

garantir dogmaticamente suposta certeza do direito. Isso porque o sistema de valores inerente à função 

judiciária do Estado liberal é marcado pela fidelidade à lei. (CAMPILONGO, 1994, p. 123-124) 
12

 “O Poder Judiciário, ao contrário, não tem qualquer influência sobre a espada ou a “bolsa”, sem 

direção, força ou riqueza da sociedade, e não pode tomar qualquer resolução ativa. Pode-se dizer que não 

têm nem força, nem vontade, mas apenas juízo, e deve, finalmente, depender do auxílio do braço 

executivo, mesmo para a eficácia de suas sentenças.” (grifamos) (tradução livre) (HAMILTON, 1788) 
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do Estado de Direito com o chamado Estado de Bem-Estar-Social. (ZANETI, 2010, p. 

53) 

Diante do necessário recurso a novas categorias cognitivas pelo intérprete, a 

força persuasiva da ideologia do juiz subordinado à lei torna-se questionável com a 

difusão de uma cultura sociológica que, de modo sutil, vem se incorporando à tradição 

legalista. Corporifica-se aos poucos uma hermenêutica constitucional que exige um alto 

grau de criatividade do juiz na garantia dos direitos fundamentais contra o arbítrio e a 

omissão estatais, sem que isso, de per se, torne-o um “legislador” (KRELL, 1999, p. 

242).  

Ao contrário do constitucionalismo no Estado liberal que forjava a limitação do 

poder do monarca pela rígida separação de poderes, as constituições programáticas 

oriundas da concepção de Estado social enfatizam, através de valores democráticos e 

direitos sociais, objetivos direcionados à promoção da justiça social. Passam a ser foco 

“questões concretas, de natureza social, política e econômica, fortalecendo a inclinação 

do Direito de tornar-se pragmático, embaçando as fronteiras entre o Direito e a política” 

(SADEK, 2004, p. 80) 

Daí que, na qualidade de poder de Estado, a função política do Judiciário 

evidencia-se diante de certas condições – intensificadas pela forma de governo 

presidencialista - que permitam o questionamento das funções dos poderes Executivo e 

Legislativo.
13

 Tal se dá, principalmente, quando exerce o controle de 

constitucionalidade de leis (legislador negativo, “terceira casa legislativa”) e de políticas 

públicas. Nesta qualidade, o Judiciário fortaleceu-se sobremaneira no presidencialismo 

norte-americano, desenhado peos founding fathers nos Artigos Federalistas. Desse 

mesmo presidencialismo norte-americano surge o controle de constitucionalidade nos 

EUA no caso Marbury v. Madison (1803) por consequência da conduta abusiva do 

presidente John Adams de nomear diversos cargos públicos no último dia do mandato. 

Ao mesmo tempo em que o presidencialismo confere ênfase à separação de 

funções, esta forma de governo estimula mais o conflito do que a cooperação entre eles: 

a maior independência entre eles leva a mais choques interpoderes. Prova disso é o 

modelo institucional desenhado pela Constituição de 1988 (e Emendas), que fortaleceu 

                                                 

13
 Interessante observar que esse papel político se concretize na forma de prestação jurisdicional de forma 

politicamente independente, imparcial, não suspeita e despolitizada 
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o Legislativo, ampliando sua capacidade de fiscalizar e controlar o Executivo; mas, de 

outro, concedeu ao Executivo a possibilidade de legislar por meio de medidas 

provisórias. Essas ingerências incrementaram a responsabilidade do Judiciário no 

exercício da mediação política entre os poderes, atuando via controle constitucional dos 

atos legislativos e de governo. (SADEK, 2004, p. 80) 

O Judiciário passa a exercer efetivamente poder quando presentes as estruturas 

normativas do Estado social, que são teleológicas e hierarquizadas axiológica e 

funcionalmente. A presença do Estado no domínio econômico confere à ordem jurídica 

um caráter indisfarçavelmente político. O modelo jurídico do Estado social é 

compensatório dos déficits e desvantagens que o próprio ordenamento provoca. É que 

os direitos sociais agregam ao estado de direito um considerável aumento de 

complexidade. Daí novos papeis do juiz surgirem concomitantemente à ideia de 

“funcionalização do direito”, pois, sem abandonar a tradicional função de adjudicação 

da conflituosidade interindividual, o magistrado atua, no Estado social, como um 

garantidor dos objetivos constitucionais. (CAMPILONGO, 1994, p. 124) 

Segundo Elival da Silva Ramos, é nesse sentido que o modelo de Estado-

providência (Estado-Social) constitui força impulsionadora do ativismo judicial. Como 

destaca Gerald Rosenberg, o Poder Judiciário, não podendo incorrer no non liquet
14

, 

acaba por suprimir etapas determinadas pela burocracia estatal para que formule uma 

prestação jurisdicional líquida e eficaz que entregue o bem jurídico constitucionalmente 

garantido. E mais: a complexidade desse Estado Social pós-Revolução Industrial 

evidencia a seguinte relação: quanto maior número de leis, maiores as possibilidades de 

controle de constitucionalidade. (RAMOS, 2010, p. 269-274) 

Ponto de inflexão e de mudança substancial no perfil do Poder Judiciário, a 

Constituição de 1988 levou ao extremo as potencialidades desse constitucionalismo 

pós-liberal, característico na América Latina dos processos de redemocratização. Seu 

                                                 

14
 Não podendo escapar do dever de decidir (vedação do non liquet) por suposta lacuna no direito, os 

tribunais acabam por serem obrigados a manifestar sua competência jurisdicional e oferecer uma resposta 

à demanda que veicula o interesse social. Gerald Rosenberg observa, a partir de diálogos entre um juiz da 

Suprema Corte dos EUA e um advogado no caso Briggs v. Elliott, a seguinte situação: “se a Corte 

devolver ao Congresso a cada momento a questão de decidir sobre o que deve ser decidido sobre os 

direitos, as partes diante desse procedimento da Corte seriam privadas de conseguir seus direitos.” 

(ROSENBERG, 2008, p. 1 – trad. livre) Diante da inconstitucionalidade da não oferta da jurisdição, o 

Judiciário, ao contrário do Legislativo, está obrigado a decidir e isto contribui para que aquele, segundo 

Rosenberg, tome contornos políticos.  
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texto programático e detalhista, incrementa as possibilidades de exigibilidade dos 

direitos individuais, típicos do liberalismo, e principalmente da, agora ampliada, gama 

de direitos sociais e coletivos, implicando igualmente a sindicabilidade das políticas 

públicas necessários a concretizá-los. (SADEK, 2004, p. 80) 

Na transição do Estado liberal para o Estado social, segundo Fábio Konder 

Comparato, é que se concebe a noção de política pública como programa de ação 

voltada para as finalidades do Estado. Isso era desimportante antes da Revolução 

Industrial e só recentemente passou a fazer parte das cogitações da teoria jurídica 

(COMPARATO, 1998, p. 39-48).  

A crise econômica de 1929 foi o estopim a justificar a intervenção do Estado na 

economia, delineando o insurgente Welfare State. Juridicamente, intensificou-se a 

afirmação dos direitos sociais, que impulsionaram a mudança de paradigma jurídico do 

Estado liberal. A postura abstencionista (obrigações de não-fazer), em matéria dos 

direitos sociais, passou a dar lugar ao enfoque prestacional (obrigações de fazer) do 

Estado. A exigência de ação estatal programada, racionalmente direcionada, a certas 

finalidades permitiu a concepção da política pública como categoria jurídica voltada à 

concretização dos direitos humanos sociais.  

No contexto dessa mudança paradigmática, consolida-se o governo por políticas 

públicas (government by policies) em detrimento do governo da lei (government by 

law), definidas juridicamente como “programa de ação governamental que resulta de 

um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados visando coordenar os 

meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados.” (BUCCI, 2006, p. 39) É nesse 

contexto que surge a definição de plano, planejamento e políticas de ação do governo
15

,
 

com vistas a determinados objetivos do Estado (artigo 3º da Constituição). 

Tal como o próprio Estado telocrático social em que surgem, as políticas 

públicas também se direcionam a certas finalidades (COMPARATO, 2008), definindo-

as Dworkin como “aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, 

                                                 

15
 Bucci traça um paralelo entre plano, planejamento e política pública. Planejamento diz com a doutrina 

do direito econômico, tal como previsto caput do artigo 174 da Constituição Federal de 1988, sendo 

determinante para o poder público e meramente indicativo para a iniciativa privada. Política pública não é 

plano, porque nem sempre é veiculada por meio de lei. A política pública é mais ampla que o plano e 

refere-se ao processo de escolha dos meios de atingir os fins do governo, com a participação possível dos 

agentes privados. (BUCCI, 2006, p. 135) 
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em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade 

(ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem algum estado atual 

deve ser protegido contra mudanças adversas)”. (DWORKIN, 2002, p. 36) Trata-se pois 

de uma nova categoria jurídica que não se adequa nos padrões positivistas tradicionais, 

nem mesmo à dualidade recentemente construída entre regras e princípios
16

. 

Não é difícil concluir que países não desenvolvidos como o Brasil nunca 

chegaram a implantar quer o modelo liberal, quer o modelo social. Implantou-se aqui, 

segundo Zaneti, um paradoxo entre uma Constituição idealizadora de direitos sociais e a 

realidade de um Executivo ineficaz na sua efetivação. (ZANETI JR., 2010, 54)  

Segundo Luis Roberto Barroso, o Estado brasileiro ultrapassou sua fase pré-

moderna (ou Estado liberal) e a moderna (ou Estado social), caminhando, em certa 

medida, à pós-modernidade (ou Estado neo-liberal). Entende esse autor que o 

paradigma jurídico que passa da lei para o juiz; que se transfere do geral para o caso 

concreto; que se direciona da separação de poderes para a sindicabilidade das políticas 

públicas; etc. não deixa de ser um recurso à supressão de etapas, à pressa de se 

conseguirem os objetivos começando pelo fim, e não pelos meios. Nas palavras de 

Barroso, 

A constatação inevitável, desconcertante, é que o Brasil chega à pós-modernidade sem 

ter conseguido ser liberal nem moderno. Herdeiros de uma tradição autoritária e 

populista, elitizada e excludente, seletiva entre amigos e inimigos – e não entre certo e 

errado, justo ou injusto – , mansa com os ricos e dura com os pobres, chegamos ao 

terceiro milênio atrasados e com pressa. (BARROSO, 2001, p. 4) 

 

1.2. Dois modelos de adjudicação de direitos: justiça comutativa vs. justiça 

distributiva 

 

 

                                                 

16
 Dworkin busca afastar as confusões entre os conceitos de princípio e política. “Denomino ‘princípio’ 

um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, 

política ou social considerada desejável [que é o que define a política], mas porque é uma exigência de 

justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão que estabelece que os 

acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem 

deve beneficiar-se de seus próprios delitos é um princípio. A distinção pode ruir se interpretarmos um 

princípio como uma expressão de objetivo social (isto é, o objetivo de uma sociedade na qual nenhum 

homem beneficia-se de seu próprio delito) ou interpretarmos uma política como expressando um princípio 

(isto é, o princípio de que o objetivo que a contém é meritório) ou, ainda, se adotarmos a tese utilitarista 

segundo a qual os princípios de justiça são declarações disfarçadas de objetivos (assegurar a maior 

felicidade para o maior número). ” (DWORKIN, 2002, p. 36) 
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Por garantir o respeito aos direitos fundamentais, não se coloca dúvida sobre a 

possibilidade de o Judiciário adjudicar direitos sociais, mas sim se é capaz de lançar 

mão de um modelo adequado, de justiça distributiva, compatível com a natureza 

plurilateral (não bipolar) desses direitos.  

De um lado, os conflitos bipolares, individuais, típicos de direito civil ou penal 

(modelo do “direito privado clássico”), são solucionáveis pelo sistema do “tudo ou 

nada” (“jogos de soma zero”) e configuram controvérsias retrospectivas (disputa 

comutativa ou retributiva) cujos fatos encontram-se consumados no passado e cujos 

impactos são restritos às partes (um ganha e o outro perde). Este é o modelo do “direito 

privado clássico”, que pressupõe o ser humano como ator individual em uma sociedade 

e em um mercado equilibrados, que não sofrem a intervenção de um Estado mínimo, 

realidade que é traduzida para o ordenamento jurídico em conceitos como de direitos e 

processos individuais, igualdade formal, autonomia da vontade. (LIMA LOPES, 2006, 

p. 191-192.)  

De outro, os conflitos plurilaterais (de interesse público), típicos dos direitos 

sociais, configuram controvérsias prospectivas (disputa distributiva), cujos resultados 

(“jogos de soma não zero”
 17

) conferem perda para todos ou ganho para todos, porque 

estão em jogo interesses indivisos de estrutura amorfa, em constante alteração, a exigir 

uma solução por compromisso, como transação, conciliação ou mediação.
 
A melhor 

solução é frequentemente aquela que torna possível a continuidade das relações entre as 

partes, ou seja, a continuidade do serviço público, de sorte que não se negue 

completamente um bem jurídico/princípio em nome de outro, bem como que não se 

promova um avanço às custas de um retrocesso social. Este é o modelo do “direito 

social” que visualiza o ser humano como ator coletivo em uma sociedade de conflitos 

permanentes que busca a igualdade e equidade em um Estado interventor hipertrofiado, 

realidade que é traduzida juridicamente por direito e processo coletivos e princípios 

sociológicos que pressupõem desigualdades materiais. (LIMA LOPES, 2006, p. 191-

192) 

                                                 

17
 “A diferença consiste exatamente no fato de os conflitos distributivos serem jogos de soma não zero, ao 

passo que os conflitos comutativos são jogos de soma zero. Os jogos de soma não zero, esclarece-nos a 

ciência política, são aqueles em que todas as partes perdem ou ganham proporcionalmente alguma coisa. 

E justamente por causa disto a autoridade chamada a arbitrar um conflito assim (sobre bens indivisíveis e 

de soma não zero) vê-se impelida ou mesmo constrangida a servir de mediador ou conciliador.” (LIMA 

LOPES, 2006, p. 168) 
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Caracterizado pela correspondência previamente determinada entre a violação 

do direito e a medida judicial oferecida, o modelo liberal, subordinado a um “direito 

privado clássico” de justiça estática, retributiva, comutativa, passou a ser colocado em 

cheque pela justiça distributiva dinâmica, negociada dos direitos sociais, no contexto 

atual, em que “a atividade jurisdicional é chamada a dar respostas ad hoc, não extraídas 

de um elenco de medidas tradicionais predeterminadas.” (SALLES, 2009, p. 792) 

Pode-se qualificar a justiça distributiva como aquela que busca a resolução de 

conflitos de forma legítima, não violenta e que tende a afastar a apropriação individual 

de recursos comuns, porque “um sistema jurídico e político incapaz de prover uma 

distribuição justa e justificável perde legitimidade”. (LOPES, 2006, p. 122) O direito é 

distributivamente justo quando se configura como uma solução razoável para alocação 

de bens essencialmente comuns e que precisam ser apropriadas por indivíduos, mas em 

nome do bem comum. 

A adjudicação dos direitos sociais põe em jogo as instituições básicas da 

sociedade e é atravessado por demandas de justiça dinâmica que visam à alteração das 

regras e reforma da sociedade: recolocação de riqueza e autoridade. Litígios sobre 

discriminação, patrimônio da humanidade, participação dos pobres no fundo econômico 

comum etc. não possuem parte contrária, senão toda a sociedade, porque lidam com a 

própria estrutura e organização social. (LIMA LOPES, 2006, p. 191-192) 

Uma política pública não pode ser compreendida senão em referência a uma 

plurilateralidade, o que desafia o Judiciário a se tornar um fórum de discussão pública 

sobre questões que o sistema representativo não tem conseguido resolver. Implementar 

esse fórum implica o desafio de o Judiciário se tornar representante da sociedade, o que 

pressupõe a ampliação do acesso à justiça e concessão de voz aos marginalizados. 

Em que posição se coloca o Judiciário em relação às políticas públicas: como um 

ator interno ou externo às políticas educacionais? Um ator que possuiria ou não a 

capacidade institucional de participar qualitativamente dos contextos das políticas 

públicas?  

De um lado, constata-se que Judiciário brasileiro não possui suficiente 

capacidade institucional, porque presentes diversas limitações para decidir conflitos 

educacionais e as diversos conflitos sociais, tais como: (i) a incapacidade (falta de 

informação e instrumentos negociativos) de lidar com a realidade prática e 

funcionamento das instituições de ensino; (ii) a desconsideração da estrutura e fontes de 
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financiamento à educação; (iii) a desconsideração das políticas educacionais existentes 

na solução de controvérsias; (iv) a redução dos problemas sociais a estreitas e pontuais 

lides pela simples verificação abstrata do direito constitucional; (v) redução da 

plurilateralidade dos direitos sociais à bilateralidade, típica do modelo jurídico liberal; 

(vi) a auto restrição e a autocontenção do Poder Judiciário frente a questões políticas e 

técnicas; (vii) a escassa tradição do controle judicial na matéria dos direitos sociais; 

(viii) certa tradição e cultura jurídicas que demonstram desinteresse pela justiça 

dinâmica e pela meios alternativos de solução de controvérsias. (LIMA LOPES, 2006, 

p. 134-138 e 167-172; ABRAMOVICH; COURTIS, 2002, p. 121-132) 

Sofrendo tais limitações, de que forma a atuação do Judiciário poderia contribuir 

para a implementação e distribuição direitos sociais? 

Destaca-se que o Judiciário quando julga demandas referentes a direitos sociais, 

segundo os postulados da justiça distributiva, pode: (i) remover “obstáculos políticos” 

em sistemas “imunes a correções políticas”; (ii) emitir “alarme de fogo” quando o 

Executivo e o Legislativo não atendem as reivindicações ou quando a política pública se 

mostra insuficiente; (iii) revelar informações ofuscadas ou negadas; (iv) impulsionar 

criação de tribunais especializados; (v) promover o acesso à justiça aos pobres; (vi) 

conhecer juridicamente dos interesses e concepções político-jurídicos das partes, 

garantindo que os arranjos e as disputas se façam sob o crivo da legalidade; (vii) 

explicitar os bloqueios institucionais e refletir os conflitos básicos da sociedade; e (viii) 

conhecer e possibilitar visibilidade às diferentes reivindicações sociais. (GAURI; 

BRINKS, 2008; LIMA LOPES, 2006, p. 138-166) 

 

1.3. A noção dos efeitos indiretos externos 

 

 

Considerando essa distinção entre conflitos bipolares-individuais e conflitos 

plurilaterais típicos dos direitos sociais, faz-se necessária uma primeira distinção. Os 

efeitos indiretos não se confundem com efeitos de demandas transindividuais (interesses 

coletivos latu senso).  

De um lado, temos como efeitos transindividuais aqueles emanados diretamente 

da coisa julgada em demandas coletivas, em que se discutem interesses difusos, 
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coletivos stricto sensu e/ou individuais homogêneos (MAZZILLI, 2007, p. 55), que 

podem gerar efeitos diretos em não litigantes
18

 (GAURI; BRINKS, 2008, p. 22). 

De outro, temos como efeitos indiretos os atinentes à eficácia reflexa dos 

fundamentos do precedente judicial em situações jurídico-sociais para além dos limites 

subjetivos ou objetivos da coisa julgada. Aqui há ainda uma distinção: os efeitos 

indiretos internos restringem-se ao sistema judicial (binding effect em cortes inferiores); 

enquanto que os efeitos indiretos externos extrapolam-no. (GAURI; BRINKS, 2008, p. 

23) 
19

 
20

 

O presente trabalho visa colher subsídios empíricos jurisprudenciais para a 

definição dos impactos externos de demandas judiciais sobre as políticas públicas. 

Pouco tratado pela literatura jurídica e raro, mesmo na literatura estrangeira, em matéria 

de políticas públicas, este tipo de efeito sequer possui terminologia jurídica assentada 

[“eficácia expandida” (SALLES, 2010, p.150), extra autos (MANCUSO, 2007, p. 542), 

“eficácia persuasiva” (TUCCI, 2004, p. 296), “efeitos indiretos externos” (GAURI; 

BRINKS, 2008, p. 22)]. Preferimos adotar este último termo, utilizado por Varun Gauri, 

que verifica o indirect effect external “nos casos em que o governo generaliza uma 

                                                 

18 “Efeitos diretos em não litigantes (Direct Effects on Nonlitigants). Em alguns casos tanto o 

demandante, como o remédio, é coletivo em sua própria natureza e naturalmente beneficiam não 

litigantes. Criando-se uma nova escola ou instalando uma rampa em uma escola existente beneficia-se 

inteiramente uma comunidade, litigantes ou não. Ações diretas de constitucionalidade, demandas 

coletivas (class actions) e demandas que envolvem interesse coletivo beneficiam aqueles que não teriam 

legitimidade para demandar por si sós em uma ação individual.” (tradução livre) (GAURI; BRINKS, 

2008, p. 22.). 
19

 Em nossas cortes superiores os exemplos desses efeitos são inúmeros. Tomemos o RMS 21138/MS, em 

que o STJ decidiu que o procedimento de “conclusão antecipada de curso”, utilizado por uma instituição 

de ensino privada, por si só não desprestigia a qualidade do ensino. Consta como parte na demanda 

apenas a instituição de ensino, razão pela qual a coisa julgada tem seus efeitos a ela restritos. Contudo, 

esta beneficia diretamente a coletividade dos alunos que não terão, por isso, frustrada sua expectativa de 

reclassificação e aceleração do curso (efeitos diretos em não litigantes). Externamente, a ratio decidendi 

aplica-se às demais instituições de ensino, que, para atrair mais alunos, terão um forte precedente de uma 

corte superior a favor da implementação desse procedimento. Por fim, em matéria de políticas públicas, 

esse precedente passa a exigir do Estado accountability mais acurada, pois atribui ao Poder Público dever 

de maior fiscalização e o ônus da prova da “ineficiência dos meios empregados [pela instituição de 

ensino] para processo de reclassificação e conclusão antecipada do ensino médio”.  

20 A eficácia das decisões judiciais não está, contudo, imune ao efeito inverso. Não é incomum que as 

políticas públicas, principalmente pelo Legislativo, sejam concebidas inclusive para afastar a 

jurisprudência assentada, principalmente em temas controversos. Temos como exemplos os casos 

relativos ao direito do aluno cursar dois cursos superiores na mesma universidade pública, sobre o que o 

STJ houvera pacificado pela sua legalidade, em caso de compatibilidade de horários, ante a inexistência 

de vedação do artigo 53 da LDB-1996 (REsp 948.173/MG, REsp 925.987/DF. REsp 886.434/MG, AgRg 

no REsp 847.532/MG). Todavia, para afastar esse entendimento jurisprudencial o Congresso aprovou a 

Lei nº 12.089/09, que “visa a proibir que uma mesma pessoa ocupe, na condição de estudante, 2 (duas) 

vagas, simultaneamente, no curso de graduação, em instituições públicas de ensino superior em todo o 

território nacional.” (artigo 1º).  
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decisão da corte, mediante a alteração da política pública”
21

, o que está intimamente 

relacionada com a “legalização” da política pública supramencionada. 

A noção de efeitos indiretos vai além da coisa julgada coletiva, conferindo-se 

importância também aos efeitos decorrentes de demandas “individuais”, uma vez que as 

pesquisas, como de Lima Lopes (2006, p. 252) e Dragone Silveira (2010, p. 209), 

demonstram que os tribunais brasileiros muito dificilmente exercem ativismo judicial 

em demandas como ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo 

etc., por comumente se entender suposta afronta à separação de poderes e à 

discricionariedade administrativa. De modo que, na falta de resultados efetivamente 

abrangentes e vinculantes, ocorre a chamada “atomização da apreciação judicial difusa”. 

(TAYLOR, 2007) 

Qual a principal consequência desses efeitos indiretos sobre políticas públicas 

em direitos sociais? Responde Varun Gauri que, com o perfazimento do ciclo de 

judicialização e ocorrida a “legalização” da política pública, “os efeitos indiretos de 

processos judiciais têm maior potencial de beneficiar os pobres, que geralmente não têm 

os recursos para litigar.”
22

  

Argumenta-se que “muitas vezes é difícil para certos segmentos da população 

pobre influenciar a formação das políticas. Considerando que os tribunais podem ajudar 

a aplicar as determinações constitucionais de proteção igual perante a lei e de defesa dos 

direitos civis e sociais, eles podem dar voz aos grupos marginalizados e representar um 

canal alternativo de representação da sociedade.” (BID/Harvard, 2007, p. 82). 

Dado que as pessoas pobres carecem de canais institucionais para veicularem 

seus problemas sociais, explorar sistematicamente o potencial da litigância dos direitos 

sociais pode valer a pena. Por isso, crescentemente, a judicialização do interesse público 

(public interest litigation) torna-se uma estratégia para influenciar a política social. 

“Ativistas veem isto como um canal através do qual as vozes dos pobres podem ser 

                                                 

21 “An example of direct effects on litigants includes medications for mostly middle-class litigants in 

Brazil. An example of direct effects for non-litigants includes a new school policy that may benefit not 

only litigants but also other families enrolled in the school. An example of an indirect effect internal to 

the legal system includes the early AIDS cases in Brazil which facilitated future cases on other diseases. 

Finally, an example of an indirect effect external to the legal system includes cases where the government 

generalizes a court decision by changing policy.” (grifamos) (Varun Gauri. Courting Social Justice in 

Health and Education. Research at the World Bank - A brief from the Development Research Group. 

(tradução livre) 

22 GAURI, Varun. Courting Social Justice in Health and Education. Research at the World Bank - A 

brief from the Development Research Group. (tradução livre). 
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articuladas no sistema político e jurídico e como um mecanismo de fazer o Estado mais 

responsivo e accountable aos direitos deles.” (GLOPPEN, 2008, p. 343 – trad. livre)  

Essa judicialização do interesse público vai em defesa dos mais pobres mesmo 

em países em desenvolvimento ou em transição onde as desigualdades sociais são fortes 

e os sistemas judiciais são fracos, algumas vezes com sucesso. (GLOPPEN, 2008, p. 

344) Mas a maioria dos autores defende que o exercício desse papel de representação da 

sociedade ocorre quando o Judiciário é forte
23

 
24

, de sorte a conseguir fazer frente ao 

poder do Executivo. “Em países com Judiciários fortes, os grupos marginalizados 

representantes de interesses específicos podem ser introduzidos no jogo politico via 

tribunais, com significantes repercussões políticas sobre as maiorias.” (TAYLOR; 

KAPIZEWSKI, 2008, p. 756 – trad. livre) 

Os primórdios do entendimento desses impactos políticos encontram-se já em 

Alexis de Tocqueville, em sua obra “Democracia na América” de 1835, que, dedicando-

se ao tema “O Poder Judiciário nos Estados Unidos e sua influência na política social”, 

destaca que “quando um juiz em um dado caso ataca uma norma relativa ao caso 

concreto, ele estende o círculo de suas atribuições, sem contudo ir além delas; isso 

porque ele está em alguma medida obrigado a decidir contra a norma a fim de que 

decida o caso.” (grifo nosso) (TOCQUEVILLE, 2002, p. 117 – trad. livre)  

Os efeitos expansivos das decisões judiciais endossam a legalização da política 

pública, o que deriva não somente do caráter transcendente típico dos direitos humanos 

sociais, como também reside na natureza do precedente como “indício de uma solução 

racional e socialmente adequada.” (TUCCI, 2004, p. 12) É que “da solução de um caso 

                                                 

23
 Interessante a classificação das cortes constitucionais por Taylor e Kapizewski na América Latina. Há 

três principais grupos: no primeiro grupo, Brasil, Colômbia, Costa Rica e, crescentemente, México, são 

países com cortes que dispõem de considerável poder, exercendo influência nas deliberações políticas 

nacionais; o segundo, composto por Argentina e Chile, possui cortes com poderes formais significantes, 

mas por diversos motivos não conseguem exercê-los consistentemente; o terceiro, Guatemala, Peru e 

Venezuela, dos países cujas cortes superiores raramente exercem poder e seu envolvimento na política 

nacional é raro e imprevisível. (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 746)  
24

 Neste sentido é o que argumenta Gerald Rosenberg: “Para muitos autores, parte daquilo que faz a 

democracia americana excepcional é que inclui o sistema judiciário mais forte do mundo, protegendo as 

minorias e defendendo a liberdade em face da oposição dos agentes politicamente eleitos.” 

(ROSENBERG, 2008, p. 2 – trad. livre) Em sentido contrário é a obra de Mark Tushnet intitulada Weak 

courts, strong rights: Judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law. Este 

autor é cético quanto aos direitos constitucionais e em particular as virtudes da supremacia judicial e tal 

como Jeremy Waldron (2006), filia-se à doutrina do “constitucionalismo popular”, defendendo que o 

eleitorado e os legisladores deveriam ter autoridade sobre a interpretação judicial dos direitos 

constitucionais.  
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concreto (particular) extrai-se uma regra de direito que pode ser generalizada” (DIDIER 

et al., 2008, p. 351). Trata-se da norma jurídica individual criada pelo magistrado na 

forma de ratio decidendi (holding), fundamentação judicial, que, ao contrário da parte 

dispositiva da decisão, possui aptidão para ser universalizada. (DIDIER et al., 2008, p. 

350-351)  

Como já observava Hans Kelsen, isto não ocorre apenas em países de common 

law
25

 (KELSEN, 1998, p. 174). Gauri e Brinks notam que “mesmo em sistema legal que 

não oficialmente adota o stare decisis e o binding precedent, a jurisprudência de cortes 

superiores tem um efeito disciplinador em decisões de cortes inferiores.” (GAURI; 

BRINKS, 2008, p. 23 - trad. livre)  

Por conta da necessidade de tratamento isonômico dos jurisdicionados, é que, no 

ordenamento brasileiro, a generalização do precedente judicial encontra espaço cada vez 

maior na chamada teoria da “abstrativização” do controle concreto de 

constitucionalidade
26

 em sede do STF, caracterizada, consoante Gilmar Ferreira 

Mendes, pela “evolução no sistema de controle de constitucionalidade que passa a 

praticamente equiparar os efeitos das decisões proferidas nos processos de controle 

abstrato e concreto” (MENDES et al., 2011, p. 1161).  

Esta teoria foi incorporada no requisito da repercussão geral, que exige para a 

admissibilidade do recurso extraordinário a discussão de “questões relevantes do ponto 

de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos 

da causa” (artigo 543-A, §1º, CPC). Acresce-se que o fato de as súmulas vinculantes 

(tal como as ações em controle concentrado de constitucionalidade) possuírem efeito 

vinculante em relação a toda a Administração Pública denota a tendência de que o 

                                                 

25 Segundo Hans Kelsen, um precedente denota a função criativa do Poder Judiciário quando, ao criar 

uma norma que vincula o caso sub judice, possibilita, no sentido de uniformização da jurisprudência de 

um tribunal superior, a generalização da norma individual, em especial nos casos tidos como idênticos. 

Essa generalização possibilita inclusive a vinculação dos tribunais inferiores. (KELSEN, 1998, p. 174.) 

Sobre os tribunais inferiores há o binding effect ou efeito vertical, enquanto que nos processos repetitivos 

há o efeito horizontal. 

26 Esta teoria foi aplicada pelo Pleno do STF em dois leading cases em controle difuso de 

constitucionalidade com efeitos abstratos: o RE 197.917/SP (julgado em 06/06/2002) - o “caso Mira 

Estrela” relativo ao número máximo de vereadores por câmaras municipais - e HC 82.959/SP 

(23/02/2006) - inconstitucionalidade da vedação de progressão do regime na lei dos crimes hediondos. 

Ressalte-se que a ambos o Congresso Nacional, responsivo a referidos precedentes do STF, apresentou 

nova política de administração eleitoral e política criminal. Quanto ao número de vereadores, foi 

promulgada a Emenda Constitucional nº 58 de 2008, discriminando-se 24 faixas proporcionais de número 

de vereadores por habitantes. Quanto à progressão de regime, a Lei nº 11.464/07 regulamentou o seu 

cabimento para crimes hediondos.  
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precedente judicial tenha seu fundamento jurídico (sua ratio decidendi) generalizada e 

positivada em políticas públicas pelo Executivo e Legislativo. 

Em suma, este é o cerne da questão dos efeitos indiretos externos que aqui se 

coloca: a força abstrativizada de um precedente, social e adequadamente formulado para 

a solução de conflitos sociais, impele a que os Poderes Executivo e Legislativo 

cumpram o dever de tratamento isonômico entre os cidadãos, o que influencia a 

promoção expansiva das políticas públicas (expansive compliance
27

) (GAURI; 

BRINKS, 2008, p. 24) aos demais administrados, conferindo direitos sociais àqueles 

que não têm acesso à justiça.  

Kellogg, tratando especificamente das demandas educacionais, observa que 

“cortes com grande autoridade institucional são capazes de estender, com inovadoras 

teorias, a solução desses conflitos aos litigantes que formalmente não teriam condições 

de acesso ao Judiciário.” (tradução livre) (KELLOGG, 2007, p. 144)  

Daí Carlos Alberto Salles defender que, “quando um direito constitucional é 

reconhecido judicialmente, ainda que na esfera de uma demanda individual, a prestação 

por ele garantida deve ser prestada a todos que estejam na mesma situação, sob pena de 

a Administração Pública, por força da decisão judicial, afrontar os princípios 

constitucionais da igualdade e impessoalidade da Administração.” Sendo que “o 

reconhecimento dessa característica dos julgados em matéria constitucional permitiria 

afirmar a existência de uma verdadeira eficácia expandida da sentença, no sentido de 

estender a coisa julgada individual aos demais sujeitos colocados em situação de 

igualdade.” (SALLES, 2010, p. 150)  

Fato é que processos multitudinários (inúmeras partes) e demandas repetitivas 

(milhares de demandas com causas de pedir similares) expressam, assim, 

reinvindicações do povo, que exige posição ativista e independente do Judiciário na 

representação da sociedade (BID/Harvard, 2007, p. 82), e influenciam o Poder Público a 

ser-lhes responsivo. Isto porque, segundo observa o jurista norte-americano Thomas 

Kellogg, “a responsividade judicial tem como fundamento a independência do juiz ao 

mesmo em que permite a criação de maior espaço legítimo a esta independência. É um 

processo recíproco.” (KELLOGG, 2007, p. 181) 

                                                 

27 “Geralmente, isso ocorre quando o objetivo da demanda judicial gera uma decisão subsequente – por 

meio de legislação ou rule making corporativa ou burocrática – que estenda os benefícios da demanda 

inicial a todos que estão em uma mesma situação” (tradução livre) (GAURI; BRINKS, 2008, p. 24.)  
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Como observa Kellogg, os julgados educacionais oferecem uma excelente 

oportunidade para os tribunais promoverem a inovação no ordenamento jurídico. Nas 

lides judiciais sobre o direito à educação os tribunais tendem a ser mais simpáticos à 

tutela do direito dos alunos, por veicular direitos fundamentais. Demandas formuladas 

de forma criativa por advogados podem atrair a cobertura da mídia, que confere 

publicidade e pressão sobre o conteúdo das decisões dos tribunais. Como escolas e 

universidades não são réus com grande força política, os tribunais tendem a colocar em 

segundo plano os aspectos burocráticos das instituições de ensino para ampliar a 

política educacional. (KELLOGG, 2007, p. 142) Isso se dá inclusive por meio de 

demandas “individuais”, que para o autor significam uma estratégia judicial na 

adjudicação de complexos casos na China, a fim de que não recaiam sobre o Judiciário 

tensões político-sociais
28

. 

 

1.4. Judicialização das políticas públicas em outra perspectiva 

 

 

Diante do que denomina “jurisdicialização da política”, destaca Ada Pellegrini 

Grinover que o juiz torna-se coautor das políticas públicas. O fundamento é que, quando 

os demais Poderes comprometem a integridade e eficácia dos fins do Estado, o 

Judiciário deve atuar na função de controle. (GRINOVER, 2008, p. 3) Com base na 

ADPF nº 45-9 (decisão monocrática do Min. Celso de Mello, em 29/04/2004), a autora 

oferece os seguintes requisitos para o exercício dessa função de controle: (i) o limite 

fixado pelo mínimo existencial a ser garantido ao cidadão
29

; (ii) a razoabilidade da 

pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público, e (iii) a existência de 

disponibilidade financeira do Estado para tornar efetiva as prestações positivas dele 

reclamadas. (GRINOVER, 2008, p. 17) 

                                                 

28 Kellogg extrai essa constatação da análise dos casos levados às cortes chinesas: “A noção de que a 

autoridade da decisão e autonomia do juiz no sistema jurídico chinês pode se intensificar na medida em 

que os juízes respondam a cada complexo conflito educacional de litigantes individuais merece maior 

contemplação. É possível que as cortes chinesas demonstrem-se capazes de solucionar esses conflitos sem 

diretamente desafiar o governo, sem provocar tensões sociais, o que aumenta o espaço político das cortes 

em todo o sistema.” (tradução livre) (KELLOGG, 2007, p. 181) 

29 Kazuo Watanabe acresce neste ponto os direitos fundamentais “que, embora não estejam referidos ao 

mínimo existencial, estão previstos em normas constitucionais de densidade suficiente e por isso não são 

dependentes, para a judicialização, de prévia ponderação do Legislativo ou do Executivo por meio de 

política pública específica” (WATANABE, 2011, p. 224.) 
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É preciso ir, contudo, além de uma visão da judicialização da política em que o 

Judiciário atua na função de “controle” (impondo decisões) e que ignora o necessário 

diálogo interinstitucional entre os poderes. Faz-se necessário direcionamento inovador 

que não restrinja a análise aos processos judiciais em si, mas que verifique seus 

impactos sobre o ambiente da formulação dessas políticas.
30

  

Por isso, o termo judicialização da política ganha aqui não o sentido 

propriamente de controle das políticas públicas, mas de “infusão de cortes nas arenas 

políticas e a adoção de processos judicializados ou legalizados em âmbito não judicial.” 

(TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 748 – trad. livre) 

Cientistas políticos constatam a tendência segundo a qual “o Congresso e o 

Presidente propõem políticas públicas na linha do que coletivamente decidem os 

tribunais” (BAIRD; HURWITZ, 2002 - trad livre). Isso porque as cortes superiores são 

instituições que desejam que suas decisões sejam implementadas em forma de políticas 

públicas pelas outras instituições, cuja eficácia depende, contudo, do “braço executivo” 

do Poder Público (BAIRD; HURWITZ, 2002, p. 3), o que denota a necessidade de 

amplo diálogo entre as instituições. 

Vanberg, investigando as reações legislativas às decisões judiciais e as 

implicações do comportamento judicial, “demonstra que o ambiente político em que 

uma corte atua é crucialmente importante para a maneira com que utiliza seus poderes.” 

(VANBERG, 2001, p. 346 – trad. livre) Parte do pressuposto de que “o objetivo 

primário de uma corte constitucional é prever e constranger o poder político exercido 

pelas maiorias legislativas e pelo governo.” (VANBERG, 2001, p. 347 – trad. livre) 

Revela que a mídia e o apoio público (public support) é importante nessa constrição
31

 

32
, assim como o monitoramento das respostas e evasões legislativas, o que requer 

essencialmente a transparência do ambiente político.
33

 
34

 De sorte que “é provável que 

                                                 

30
 Tal como enfatizam os pesquisadores do Banco Mundial Varun Gauri e Daniel M. Brinks (2008) e o 

cientista político Georg Vanberg (2001).  
31

 “Uma corte se torna menos deferente e mais poderosa na medida em que aumenta o suporte do público 

em detrimento do Legislativo.” (tradução livre) (VANBERG, 2001, p. 353)  
32

 “Em democracias onde um tribunal superior goza de um alto grau de apoio público, uma decisão 

legislativa que não atenda determinações judiciais pode resultar em uma reação pública negativa. O medo 

de uma tal reação pode ser um incentivo poderoso para as maiorias legislativas respeitar as decisões 

judiciais, bem como a integridade institucional de um tribunal.” (tradução livre) (VANBERG, 2001, p. 

347) 
33

 “Quanto mais transparente é um ambiente político, mais fácil é para os cidadãos monitorarem as 

respostas legislativas às decisões judiciais.” (tradução livre) (VANBERG, 2001, p. 348) “Um ambiente 
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uma corte constitucional declare nula uma lei quanto mais transparente for o ambiente 

político no qual atue.” (VANBERG, 2001, p. 355 – trad. livre) Assim, para Vanberg, o 

nível de apoio público em geral e a transparência política representam os pilares do 

Poder Judiciário, cuja força, nas decisões de (in)constitucionalidade, deriva da 

facilidade com que os cidadãos possuem em monitorar as reações legislativas às 

decisões judiciais, ou seja, a possibilidade de societal accountability.
35

 

Os impactos da judicialização estão no fato de que decisões tipicamente 

majoritárias das políticas públicas, ao serem transpostas e disputadas em âmbito 

judicial, são submetidas a um consenso judicializado. Isso para Matthew Taylor 

confirma o real funcionamento do sistema, que é altamente majoritário
36

 quando se trata 

do processo de deliberação de políticas públicas, mas tende para a forma consensual 

quando são implementadas. (TAYLOR, 2007)  

Colabora para essa forma consensual o fato de que, depois de serem aprovadas 

por amplas maiorias legislativas, os tribunais ampliam o leque de atores influentes nesse 

processo, haja vista que incrementa a chamada venue-seeking, conceito que sugere que 

os atores procuram as vias, instâncias institucionais, que mais lhes convêm - 

administrativa, legislativa ou judiciária (TAYLOR, 2007).  

Novos papéis vêm sendo extraídos da via judicial, sendo que, hoje, já se fala no 

Judiciário como policy-maker, dados os efeitos de suas decisões em políticas públicas. 

(TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 743)  

Segundo o Relatório BID/Harvard, a depender do seu grau de ativismo e 

independência funcional, o Poder Judiciário exerce quatro potenciais papéis, na 

qualidade de (a) ator com poder de veto (controle de constitucionalidade e processo 

coletivo), (b) ator com poder de decisão (interpretação legislativa), (c) árbitro imparcial 

                                                                                                                                               

político não transparente é aquele em que a manobra evasiva do legislativo permanece não detectada e, 

por conseguinte, não punível pela reação do público.” (tradução livre) (VANBERG, 2001, p. 348) 
34

 “Os poderes de barganha entre si de uma corte constitucional e do legislativo dependem da 

transparência do ambiente em que atuam.” (tradução livre) (VANBERG, 2001, p. 353) 
35

 Isso é importante porque, segundo alguns autores, “a democracia constitucional brasileira passou a ser 

mais constitucional que democrática” (VIEIRA, 1994, p. 76), na medida em que “as decisões majoritárias 

são limitadas em um alto grau pelo Judiciário ao exercitar sua atribuição de controle da 

constitucionalidade.” (SADEK, 2004, p. 81) 
36

 São majoritárias as políticas públicas determinadas pelas maiorias no Congresso (um partido pode ter 

sozinho a maioria legislativa) ou a política adotada pelo chefe do Executivo (um partido sozinho pode 

definir as políticas públicas do Executivo). 
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(fiscalização de conflitos e facilitação de acordos políticos) e (d) representante da 

sociedade (concessão de voz aos marginalizados). (BID/Harvard, 2007, p. 81)  

Como representante da sociedade, contribui para que as políticas públicas 

considerem o interesse público. Como árbitro imparcial, garante o cumprimento e 

aplicação das políticas públicas e auxilia a intermediação de transações políticas 

intertemporais, o que amplia a estabilidade das políticas. Tal estabilidade também 

decorre de seu poder de veto, pelo controle de constitucionalidade, uma vez que as 

mudanças nas políticas tornam-se condizentes com as preferências de mais um ator 

institucional. Dependendo de como essas preferências se conjugam as políticas podem 

eventualmente se tornar mais voláteis, contudo, a tendência é a maior adaptabilidade das 

políticas públicas.
 
(BID/Harvard, 2007, p. 81-82) 

 

1.5. O ciclo das políticas públicas: onde atua o Judiciário? 

 

 

Há diversos fatores que dificultam teorizar sobre o processo de concepção e 

efetividade das políticas públicas, dentre os quais: um imenso número de atores 

envolvidos, que defendem interesses diversos; um grande espaço temporal que percorre 

desde sua idealização à sua avaliação; relações com outras políticas dentro e fora do 

mesmo domínio de atuação do Estado; bem como as divergências quanto aos problemas 

prioritários. (MOTA, 2010, p. 16)  

Teorias e modelos diversos pretendem explicar o funcionamento das políticas 

públicas (policy making). Os aqui tratados serão o modelo sistêmico (David Easton), o 

policy cycle (Howlett e Ramesh) e o contexts of policy making (Bowe e Ball). São 

modelos ideais que demonstram, em sua aplicação prática, a perspectiva cíclica da 

compreensão desse processo.  

David Easton
37

 elaborou o modelo sistêmico com base em inputs-outputs, sendo 

que causas (pré-compromissos, constrangimentos, conflitos etc.) dão origem às políticas 

públicas, que, por sua vez, geram efeitos (impactos) sobre aquelas causas (feedback). 

Interpretando-se essa dinâmica como um sistema de interação entre instituições e 

funções, segundo o autor, o sistema político traduz as demandas (demands) e apoios 

                                                 

37
 EASTON, David. A System’s Analysis of Political Life. New York: John Wiley, 1965.  
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(support) em decisões (ações ou omissões) dos atores e instituições
38

 que podem dar 

origem a políticas públicas, que, por sua vez, surtem efeitos sobre aquelas demandas.
39

 

Além de seu caráter mecânico e causalista, a principal crítica apontada a este modelo é 

que omite o que se passa dentro do sistema, por isso, apelidado de black box. Ou seja, 

sua falha é não se dedicar a perceber de que forma os diversos atores interagem de 

modo a promoverem ou impedirem a produção de políticas. (MOTA, 2010, p. 19) 

Primeiramente apresentado por Lasswell (1956)
40

, retomado por Brewer 

(1974)
41

 e atualmente definido por Howlett e Ramesh (2003)
42

 o modelo do policy cycle 

tornou-se o mais aplicado nos dias atuais, pelos seguintes fatores: (i) concebe fases no 

processo da política pública; (ii) rompe com o causalismo e linearidade do modelo 

sistêmico; (iii) introduz o feedback (efeito das políticas sobre os problemas-causas que 

as originaram) em uma perspectiva cíclica; (iv) pressupõe a multidisciplinaridade para a 

solução de problemas; e (v) permite o efeito contínuo que vários atores individuais e 

institucionais têm no processo de produção e nos efeitos dele decorrentes. Este modelo 

é composto pelas seguintes fases
43

: identificação do problema e agendamento (agenda-

setting)
44

; formulação (policy formulation)
45

; legitimação da política (public policy 

                                                 

38
 A função das instituições é filtrar as demandas (ofertadas pela opinião pública, mídia, eleições ou 

grupos de interesse) e formar uma agenda política, que pode resultar em um output, consistente em 

políticas públicas na forma de leis ou regulamentos que acarretam benefícios ou encargos para os 

cidadãos e que requerem implementação pelas instituições. 
39

 Essas políticas visam, assim, a resultados que geram impactos responsivos às demandas originárias. 

Imprevisíveis (podendo ser inclusive adversos à intenção originária), esses impactos são percebidos em 

forma de novas demandas, sendo incorporados no sistema político como feedbacks. São esses feedbacks 

que costumam compor a maior parte agenda, pois a maioria das decisões constituem apenas modificações 

e reconfigurações de políticas públicas anteriores (policy succession). (HAYES, 2009) 
40

  LASSWELL, H.D.. The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. College Park: 

University of Maryland Press, 1956. 
41

 BREWER, Garry D.. “The Policy Sciences Emerge: To Nurture and Structure a Discipline”. Policy 

Sciences, Vol. 5 (3), 1974, pp. 239-244. Disponível em: < 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P5206.pdf > 
42

 HOWLETT, M.; RAMESH, M.. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. 

Oxford University Press, 1995. 
43

 Ao contrário do modelo sistêmico, o modelo cíclico não pressupõe que se percorram todas as fases do 

processo da política pública, que pode ocorrer em diferentes sequências/ordens. 
44

 A fase da definição da agenda (Agenda-setting) consiste em identificar problemas e definir objetivos. 

Ou seja, realiza-se o reconhecimento de condições sociais, definição social de problemas, construção da 

agenda política, procedendo-se à escolha dos temas a serem tratados. (MOTA, 2010, p. 20; PNUMA, 

2009, p. 17) 
45

 A fase da formulação (Policy formulation) consiste no diálogo com os diversos atores sociais e 

diagnóstico ex ante referente à área e modo de intervenção: análise custo-benefício. Em suma, consiste 

em desenvolver opções políticas realizáveis que vão atingir as causas dos problemas. (MOTA, 2010, p. 

20; PNUMA, 2009, p. 17) 
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decision-making)
46

; implementação da política (policy implementation)
47

; e avaliação da 

política (policy evaluation)
48

.  

Por fim, a teoria cíclica denominada contexts of policy making. Surgiu da crítica 

à exclusão dos professores da produção do texto das políticas públicas do Reform Act of 

1988 inglês; em suma, da contraditória separação entre os policy-makers e os policy 

implementers, da separação entre teoria e prática.  

Concebida pelos ingleses Bowe, Ball e Gold, consiste em uma reformulação 

daquela concepção das fases agenda-setting, policy formulation, public policy decision-

making, policy implementation e policy evaluation do ciclo de políticas públicas. 

Criticam o fato de aquele policy cycle constituir uma perspectiva burocrática 

(“managerial perpective”) e não verdadeiramente uma teoria voltada para os 

destinatários das políticas educacionais. Apontam que o modelo do policy cycle ignora 

que as fases de formulação e de implementação da política pública fazem parte de um 

mesmo contexto. Isto é, distanciar estas duas fases significa conferir permeabilidade a 

influências de atores que apenas remotamente participam da cena educacional
49

, o que 

incrementa a indesejável fragmentariedade das políticas. (BOWE et alii, 1992, p. 7) 

Concebendo um modelo que escapa da fragmentação dessas políticas e que 

critica a linearidade e simplicidade da teoria do ciclo de políticas, os autores revisam 

essa teoria de forma contextualizada. Identificam três contextos políticos primários: o 

contexto de influência
50

, o contexto da produção do texto da política pública
51

 e o 

contexto da prática
52

: 
53

 

                                                 

46
 A fase da legitimação da política (Public policy decision-making) consiste na adoção e seleção de 

opções políticas aceitáveis aos atores interessados, ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário. (MOTA, 

2010, p. 20; PNUMA, 2009, p. 17) 
47

 A fase da implementação (Policy implementation) consiste em colocar a política adotada em prática na 

capacidade esperada, mobilizando recursos e pessoal. Aqui ocorre a mobilização de atores, definição das 

estratégias e modo de intervenção e disponibilização de recursos institucionais junto dos implementadores 

de forma a colocar em ação os programas. (MOTA, 2010, p. 20; PNUMA, 2009, p. 17) 
48

 A última fase é a avaliação da política (policy evaluation) em que se monitoram os resultados, 

contrastando a implementação das políticas adotadas em face dos objetivos pré-selecionados. Aqui ocorre 

a descrição e caracterização dos efeitos da política pública, aferindo-se o grau de consecução dos 

objetivos iniciais e solução dos problemas que a motivaram. (MOTA, 2010, p. 20; PNUMA, 2009, p. 17) 
49

 A crítica de Bowe e Ball aqui colocada é que o 1988 Education Act inglês promoveu uma desconexão 

entre burocratas (oficiais do Departament of Education and Science), políticos (ministros e consultores 

políticos) e os destinatários das políticas educacionais (autoridades educacionais locais, escolas, 

professores e alunos). 
50

 O contexto de influência descreve o momento em que as políticas são iniciadas e os discursos 

construídos no debate ideológico, em razão da disputa entre grupos de interesse. Aqui se mostra 

importante identificar quais os atores envolvidos no processo da influência da política pública. Os autores 
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Fonte: Bowe et alii, 1992, p. 20 

 

Passível de diversos exemplos de aplicação prática à realidade normativa da 

LDB-1996
54

, o modelo acima proposto do contexts of policy making tende 

                                                                                                                                               

descrevem que ocorre uma disseminação de ideias pela circulação internacional de ideias, empréstimo de 

políticas e adoção pelos governos e organizações internacionais. Esta fase desta matriz difere do mero 

agendamento de políticas públicas, porque no agenda-setting quem escolhe a política raramente é aquele 

que a implementa, carecendo aquele modelo de uma visão global do ciclo de política.  
51

 O contexto da produção do texto político. Aqui há o controle das representações da política. Os textos 

políticos são o resultado de disputas e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos diferentes lugares da 

produção de textos competem para controlar as representações da política. Assim, os textos representam 

as políticas em jogo, mas não são a política. São apenas manifestações desse jogo e carecem 

propriamente de uma unidade, pois raramente são coerentes e claros, sendo comumente contraditórios. A 

política pública não se esgota no momento de produção do texto, pois será lido, interpretado e aplicado no 

ambiente da arena política e na prática. (MAINARDES, 2006, p. 52)   
52

 O contexto da prática é onde a política está sujeita à interpretação e recriação e onde a política produz 

efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações significativas na política 

original. Para os autores, o ponto chave é que as políticas não são simplesmente “implementadas” dentro 

desta arena (contexto da prática), mas estão sujeitas à interpretação e recriação. Nesta arena da prática, é 

onde o Judiciário mais se insere no contexto da judicialização das políticas públicas, tal como acima 

observado no tocante ao enforcement. 
53

 Os autores Bowe, Ball e Gold posteriormente reelaborando esse modelo de compreensão das políticas 

educacionais, incrementaram o contexto das políticas educacionais com outros contextos: contexto da 

estratégia política e contexto de efeitos.  

O contexto de estratégia política envolve a identificação de um conjunto de atividades sociais e políticas 

que seriam necessárias para lidar com as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política investigada.  

No contexto de efeitos, constata-se que as políticas, ao invés de simples resultados (programados), geram 

efeitos (muitas vezes inesperados). As políticas deveriam ser analisadas em termos do seu impacto e das 

interações com desigualdades existentes. Os efeitos específicos ou de primeira ordem referem-se a 

mudanças na prática ou na estrutura e são evidentes em lugares específicos ou no sistema como um todo. 

Os efeitos gerais ou de segunda ordem referem-se ao impacto dessas mudanças nos padrões de acesso 

social, oportunidade e justiça social. Tomemos como exemplo a questão das cotas raciais em 

universidades públicas. Os efeitos gerais ou de segunda ordem seriam o impacto na sociedade em geral 

em matéria de redução das desigualdades raciais. Já os efeitos específicos consistiriam no incremento do 

acesso dos negros ao ensino superior e da consciência negra.  
54

 A principal função do contexto da prática é, na realidade brasileira, mostrar a inaplicabilidade/não-

aplicação da norma na realidade educacional. Cite-se um exemplo. Objeto de pauta e luta política 

(contexto de influência), desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, a noção de gestão 

democrática e autonomia administrativa e financeira das escolas públicas em prol de uma educação da 

qualidade do ensino foi positivado (contexto da produção do texto) no artigo 15 da LDB-1996. Este 

Context of 

practice 

Context of 

policy text 

production 

Context of influence 
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adesfragmentar (a despeito das contradições
55

 que permeiam os processos de políticas 

educacionais) das visões ideológicas com vistas à construção de uma visão global da 

política pública. Isso porque propõe uma análise crítica da trajetória de programas e 

políticas educacionais desde sua formulação inicial até a sua avaliação, sendo maleável 

à inserção de outros atores na arena política, ampliando a legitimidade da hermenêutica 

dos textos das políticas educacionais.  

A política pública tendo natureza de discurso insere-se na nova hermenêutica das 

políticas públicas, o que vem ao encontro da teoria de Roland Barthes, que distingue 

dois tipos de texto: scriptible (writerly) e lisible (readerly). Um texto lisible (“passível 

apenas de leitura” ou prescritivo) limita o envolvimento do leitor a um “consumidor 

inerte” (observador não participante). Ao passo que um texto scriptible (“passível de 

escrita”) convida e encoraja o leitor a se tornar intérprete criativo e coautor do texto 

(observador participante).
56

 

No mesmo sentido da interpretação criativa de textos é a teoria da “sociedade 

aberta de intérpretes da Constituição” de Peter Häberle. Para este autor, “qualquer 

intérprete é orientado pela teoria e pela práxis [mesmo que] essa práxis não [seja], 

essencialmente, conformada pelos intérpretes oficiais da Constituição.” (HÄBERLE, 

                                                                                                                                               

dispositivo prevê que “os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 

básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público.” Esse texto legal, contudo, nunca 

foi aplicado no contexto da prática, pois a autonomia administrativa e financeira ainda figura distante da 

realidade das escolas públicas brasileiras. Isso porque quase sempre são carecedoras de um projeto 

pedagógico concreto e, principalmente, de uma gestão dinâmica caracterizada por uma administração 

gerencial, não patrimonialista e menos burocrática, que se adapte às necessidades da comunidade local – 

principalmente em termos de qualificação profissional e redução da criminalidade. (MEC, 2006, pp. 48-

50) 
55

 A implementação de uma política pode inibir ou contrariar outra, pois a política educacional interage 

com outros campos. No campo da interpretação, “os textos são frequentemente contraditórios. Por isso, 

devem ser lidos em relação ao tempo e particular contexto em que  foram  produzidos  e  também  devem  

ser  confrontados  a  outros  do mesmo período e local” (SHIROMA et alii, 2005, p. 431) Os autores dos 

textos políticos não podem controlar os significados de seus textos, que podem ser rejeitados ou mesmo 

deliberadamente mal entendidas. A interpretação é uma questão de disputa. (Bowe et alii, 1992, p. 22) 
56

 Em âmbito educacional, essa distinção amolda-se à argumentação de Bowe e Ball no sentido de que os 

profissionais que atuam nas escolas não devem ser excluídos dos processos de formulação ou 

implementação de políticas. O foco dessa análise é unir a política à prática. A formação do discurso da 

política deve confundir-se com a interpretação ativa e realidade dos profissionais da educação. Isso 

implica identificar processos de resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo dentro da arena 

profissional, bem como o delineamento de conflitos e disparidades entre os discursos nessa arena política. 

(MAINARDES, 2006, p. 50) Esse raciocínio pode ser transposto para a prática judicial, por se 

configurarem os mesmos pressupostos. Tendo o Judiciário poder de veto e de decisão e sendo um árbitro 

imparcial e representante da sociedade (BID/Harvard, 2007, p. 81), insere-se, como acima argumentado, 

como ator nos processos de formulação ou implementação das políticas públicas. 
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1997, p. 31) Para Häberle, “não há normas jurídicas, só normas jurídicas 

interpretadas”
57

. A interpretação é um processo aberto que conhece possibilidades e 

alternativas e não um processo passivo de submissão. (HÄBERLE, 1997, p. 30) 

Considerando que a interpretação constitucional legítima é exclusividade do Estado, 

estando franqueada a todas as forças da comunidade política, “o cidadão que formula 

um recurso constitucional é intérprete da Constituição tal como o partido político que 

propõe um conflito entre órgãos” (HÄBERLE, 1997, p. 23) 

Assim, a principal inovação da teoria dos contexts of policy making é, no 

contexto prático, unir os processos de formulação e implementação. Curiosamente, 

como se verá no tópico a seguir, essas fases são as que Judiciário mais atua no controle 

de legalidade e constitucionalidade das políticas públicas. Isso porque o locus da 

judicialização da política pública – onde se performa o seu ciclo - é o contexto da 

prática, visando contrastar, e até aproximar, a política pública formulada da política 

implementada, pois a função jurisdicional averigua a compatibilidade do ato 

administrativo/política pública com os direitos e deveres estabelecidos na Constituição. 

Provocado pelos destinatários/autores da política pública/ação judicial, o Judiciário 

confere carga de exigibilidade às políticas públicas formuladas pelo legislador, 

obrigando o executivo a implementá-las. 

 

1.6. O ciclo de judicialização das políticas públicas 

 

 

Apesar da escassa produção bibliográfica sobre a judicialização de políticas 

públicas em uma perspectiva cíclica, os autores Gauri e Brinks construíram, na obra 

Courting Social Justice (2008)
58

, um modelo de ciclo de judicialização das políticas 

públicas (the life-cycle of public-policy litigation) que correlaciona a judicialização com 

a formulação da política pública.  

Este modelo é decomposto pelos autores em 4 fases: (1.) propositura da 

demanda (que também pode ser denominada de legal mobilization); (2.) decisão 

                                                 

57
 No alemâo, segundo Peter Häberle Es gibt keinen Rechtsnormen, es gibt nur interpretierte 

Rechtsnormen.  
58

 Em estudo comparado envolvendo cortes do Brasil, Índia, Indonésia, África do Sul e Nigéria. 
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judicial; (3.) resposta a esta decisão por agentes políticos e partidos políticos; e, em 

alguns casos, (4.) follow-up. Confira-se o diagrama abaixo: 

 

Ciclo de judicialização  

da política pública de GAURI e BRINKS 

 

Fonte: Elaborado com base em GAURI, BRINKS, 2008, p. 4. 

 

Merece destaque a criativa concepção teórica da última fase, follow-up (do 

inglês, “dar seguimento”), em que a expectativa é que ocorra a chamada “legalização” 

da política pública, processo contínuo em que os diversos atores judiciais, legislativos e 

executivos interagem entre si e as decisões judiciais tendem a converter-se em políticas 

públicas. Atingida a legalização da política pública, “cortes e advogados, incluindo 

promotores, tornam-se atores relevantes (...) para a implementação de uma política 

pública.” (GAURI; BRINKS, 2008, p. 4 – trad. livre)  

Os tribunais passam a contribuir, segundo Gauri e Brinks, para a política 

democrática, porque (a) tendem a ser mais eficazes porque atuam em um quadro de 

apoio social e político amplo; (b) as decisões judiciais tornam-se “mais propensas a ser 

respeitadas com o apoio de agentes da sociedade política, burocrática ou civil”; (c) 

passam a se enquadrar no mainstream da cultura política e jurídica, porque eles são 

resultado dessa cultura; e (d), ao final, o processo de “legalização” são reduzidas as 

dicotomias entre o Judiciário e o Legislativo. (GAURI; BRINKS, 2008, p. 25)
 

Esses fatores que convergem o judiciário e a política, contudo, não afrontam a 

separação de funções, nem a independência do Judiciário. A natureza contramajoritária 
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Decisão 
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da declaração de inconstitucionalidade por vezes está política e socialmente limitada à 

impossibilidade dos tribunais com jurisdição constitucional compensarem a fraqueza do 

Estado. O apoio da opinião pública e a aceitabilidade dos órgãos estatais podem ter um 

efeito significativo sobre “a disposição das autoridades públicas de cumprir as decisões, 

incentivando-as a agir de forma rápida e decisiva na implementação das políticas 

definidas judicialmente.” (NOVELINO, 2013, p. 291) 

Referida teoria de Gauri e Brinks encontra semelhança com o que Siri Gloppen 

denomina de litigation process, que cuida especificamente das demandas propostas por 

grupos marginalizados. Confira-se o diagrama abaixo:  

 

As principais componentes  

do processo de judicialização segundo SIRI GLOPPEN 

 
A - Direitos sociais são trazidos ao tribunal 

B - Casos aceitos nas cortes 

C - Julgamentos conferem efeitos aos direitos sociais 

D - Efeito transformador (efeito em direitos sociais e inclusão de grupos marginalizados) 

 

Fonte: GLOPPEN, 2008, p. 345 – trad. livre
59

 

 

Para Gloppen, os grupos marginalizados exercem seu direito de voz, levando aos 

tribunais os casos envolvendo os direitos sociais (componente A). Em seguida, o 

tribunal demonstra o seu grau de responsividade, aceitando a demanda e formulando 
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uma resposta jurisdicional (componente B). Após, o tribunal evidencia sua capability, 

conferindo efeitos à decisão referentes aos direitos sociais (componente C). Por fim, 

quando as autoridades políticas observam e implementam a decisão judicial 

(compliance and implementation), esses efeitos ganham a forma de política social com 

efeito transformador em matéria de direitos sociais, com a inclusão de grupos 

marginalizados, provocando uma mudança sistêmica (componente D). (GLOPPEN, 

2008, p. 345). 

O conceito de legalização da política pública concebido por Gauri e Brinks 

aproxima-se essencialmente do que Gloppen denomina “impactos sociais”, mas ambos 

não se confundem. Segundo este autor, “para que os julgamentos tenham impacto 

social, eles devem ser aceitos, observados, implementados e traduzidos em mudança 

sistêmica por meio de políticas sociais e prática política.” (GLOPPEN, 2008, p. 345 – 

trad. livre) Os “impactos sociais” consistiriam no “efeito transformador”, efeito em 

direitos sociais e inclusão dos grupos marginalizados.  

Já Gauri e Brinks tomam a legalização da política pública no plano judicial e 

político, sem abordar mudanças sistêmicas ou transformações sociais. Para eles, os 

efeitos indiretos externos dos julgados sobre as políticas públicas apenas potencialmente 

beneficiam os pobres. Por esta razão, Gloppen se mostra mais otimista.  

Gloppen não diz expressamente que há um ciclo de judicialização. Seu esquema, 

tal como acima exposto, não demonstra a ligação, o fechamento dos efeitos das decisões 

(componente D) com os potenciais demandantes (componente A). Diferentemente, 

Gauri e Brinks inovam ao observar os efeitos das decisões judiciais em uma perspectiva 

cíclica, percebendo que a “legalização” da política pública possui impactos também nas 

potenciais demandas judiciais.  

Quando uma decisão judicial envolvendo direitos sociais é “legalizada” pelo 

Legislativo e Executivo na forma de políticas públicas, a tendência é que as demandas 

judiciais percam o objeto pela satisfação do bem jurídico pretendido.
60

  

                                                 

60
 Do contrário, (1.) quando os juízos sequer demonstram responsividade, a tendência é ou (a) a 

litigiosidade se tornar contida na origem; ou (b), o mais provável, crescer o número de recursos. Ainda, 

(2.) quando os demais Poderes não “legalizam” a decisão judicial, (a) tende a crescer a pressão do 

Judiciário contra o Executivo pela implementação de suas decisões judiciais, com provável aumento do 

número de condenações ou multas cominatórias; contra o Legislativo, tende o Judiciário, diante de 

omissões inconstitucionais, a decidir mesmo sem a interpositio legislatoris, o que no STF se tornou mais 

evidente em mandados de injunção (nos diversos Mandados de Injunção que foram julgados em 2009 e 

que trataram da aposentadoria Especial do Art. 40, § 4º, da CF, bem como do direito de greve do servidor 
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Cada fase desse processo de legalização envolve escolhas por um ou mais atores 

estratégicos. Constatam Gauri e Brinks que os litigantes, quando se mobilizam para 

propor demandas perante o Judiciário (fase 1.), já anteveem certo grau de receptividade 

judicial (fase 2.), esperando, com certo grau, a observância (compliance) pelo Poder 

Público (fase 3.). A fase seguinte consiste no follow up (fase 4.), que está inserido no 

processo de cumprimento das decisões judiciais por parte do Poder Público e o 

Legislativo
61

, em que há participação dos litigantes no monitoramento (GAURI; 

BRINKS, 2008, p. 4). Ressalta-se que, no follow up, o ideal é que ocorra referida 

legalização da política pública, fenômeno este que independe da estrita vontade dos 

atores judiciais, porque se coloca no âmbito do diálogo interinstitucional do Judiciário 

com os demais poderes.   

A presente teoria do ciclo de judicialização da política pública tem o mérito de 

reconhecer o caráter aberto, indefinido, constante e interativo dos efeitos da decisão 

judicial, constatando-se que o policy-making judicial não constitui um jogo de “soma 

zero” em face das políticas do Poder Público. Promovendo a abertura do debate político 

e inserindo-se nele, os tribunais demonstram adicionar atores e temas relevantes à arena 

política. Por isso, a judicialização da política, assim como a “legalização” da política 

pública constituem um fenômeno contínuo interinstitucional não restrito ao Judiciário. 

(GAURI; BRINKS, 2008, p. 5) 

Embora os tribunais possam repriorizar reivindicações de direitos sociais e 

econômicos, somente com o perfazimento do ciclo e com o referido fenômeno da 

“legalização” da política pública é que ações judiciais podem realmente beneficiar, em 

larga escala, aqueles que não têm recursos para litigar.  

Por exemplo, se o Judiciário brasileiro é objeto de infindáveis demandas, e. g., 

por medicamentos e vaga em creche (fase 1.), isso se deve, imediatamente, ao fato de o 

Poder Público não ser responsivo aos interesses mínimos do povo e, mediatamente, ao 

                                                                                                                                               

público), e, mais recentemente, em ações por descumprimento de preceito fundamental [cotas raciais 

(ADPF 186, ADI 3330 e RE 597285 julgados em 2012), descriminalização do aborto de feto anencéfalo 

(ADPF 54 julgada em 2012), união homoafetiva (ADI 4277 e a ADPF 132 julgadas em 2011), a “marcha 

da maconha” (ADPF 187, julgada em 2011) etc.].  
61

 É que as decisões judiciais não se implementam por si sós e, no que tocam políticas públicas, 

dependem do “braço” do executivo, como já lembrava Alexander Hamilton, no Federalista nº 78. A 

propósito, narram Canon e Johnson uma anedota. “O Presidente Andrew Jackson, infeliz com a decisão 

da Suprema Corte, é tido por ter dito a seguinte frase: ‘John Marshall tomou sua decisão, agora deixem-

no executá-la.’” (tradução livre) (CANON; JOHNSON, 1988, p. 1) 
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fato de que ainda não ocorre suficiente harmonia entre os poderes na forma da 

“legalização” da política pública (fase 4.), o que evidencia o descompasso das 

instituições em relação lógica circular da judicialização das políticas públicas.  

Este descompasso possui duas faces: de um lado, sem mecanismos de 

autocontenção, o ativismo desafia a capacidade institucional, não somente do próprio 

Judiciário, como também dos demais Poderes. De outro, são descumpridos os princípios 

previstos no artigo 37 do Texto Constitucional, quando a Administração Pública não 

atua com eficiência na implementação de políticas públicas, nem trata com 

impessoalidade os administrados que não têm acesso ao Judiciário. (SALLES, 2010, p. 

150)  

A efetivação dessa noção de eficiência-efetividade e impessoalidade permitiria 

que o início e fim do ciclo se encontrassem para atender às reivindicações desses 

potenciais demandantes, exigindo-se o mínimo de responsividade do Poder Público. 

Nas diversas fases, no contexto da prática (Bowe, Ball e Gold), os efeitos das 

decisões judiciais tendem a promover aquilo que acima se indicou como a remoção de 

“obstáculos políticos” em sistemas “imunes a correções políticas”. Isso se dá pela 

emissão do chamado “alarme de fogo” de problemas objeto de intensa litigância em 

face do Executivo omisso-ineficiente quanto às reivindicações.  

No contexto da produção do texto da política (context of policy text production), 

que se aproxima das fases do agenda-setting, do policy formulation e do public policy 

decision-making, é rara a atuação do Judiciário, que se dá preventivamente (discussão 

abstrata da política pública). Buscando amparar suas escolhas na jurisprudência dos 

tribunais superiores, de modo a evitar desgaste político com o questionamento judicial 

futuro, espera-se que o Executivo (i) universalize os resultados das ações judiciais em 

forma de política pública a todos os destinatários em semelhantes situações; (ii) traga os 

atores litigantes não politicamente influentes à definição da agenda política em 

audiências públicas; (iii) selecione as políticas que se refiram àquelas áreas de onde são 

mais intensas os litígios e as condenações judiciais; etc. 

No contexto da prática (fase do policy implementation), a resposta do Executivo 

é mais intensa e de cunho repressivo, porque a política pública está em curso ou 

implementada. A atuação do Judiciário tende a ser mais pontual, principalmente quando 

a política envolve uma teia de fatores e integra diversos atores.  



 

 

42 

 

 

Por vezes, o provimento do Judiciário inclui na política pública certos 

beneficiários demandantes (geralmente em sede de mandado de segurança). Mas há 

casos, contudo, em cognição mais aprofundada, em que o provimento pode envolver a 

determinação da construção de hospitais, escolas etc. O ponto é que, se nas fases 

anteriores partia da Administração Pública a percepção da jurisprudência dos tribunais, 

na fase da implementação da política pública, é mais intensa a intervenção do 

Judiciário, que tende a conhecer do mérito do ato administrativo, porque aqui se 

exterioriza mais claramente as prestações públicas (in)efetivas, ou seja, 

inconstitucionais, ilegais. 

Por fim, também no contexto da influência (fase da policy evaluation), a 

Administração Pública certamente incluirá, dentre os critérios de avaliação da 

efetividade da política pública na consecução dos fins almejados, o graude interferência 

ocorrido e a intensidade dos questionamentos judiciais, assim como o montante e a 

quantidade das condenações judiciais. 

 

1.7. Conclusões preliminares 

 

 

Na passagem do Estado liberal ao Estado social, - em que o Judiciário deixa de 

exercer atividade meramente de prestação de serviço público e passa a exercer 

efetivamente poder -, ocorre, concomitantemente, o giro paradigmático da concepção 

dos direitos sociais constitucionais e das políticas públicas como objeto de proteção 

jurídica. Essa proteção foi – diante de lesões aos direitos fundamentais - 

progressivamente ofertada pelo Judiciário, e intensificou-se a tal ponto que 

recentemente passou se caracterizar “ativismo judicial” a atividade de garantia dos 

direitos humanos e princípios fundamentais, reconhecendo-se seu caráter normativo 

independentemente de lei, através da supressão de etapas da burocracia estatal pela 

formulação da prestação jurisdicional que desfaça ou minimize a omissão ou a 

ineficiência inconstitucionais dos demais poderes.  

Diante da inafastabilidade e vedação do non liquet dessa prestação jurisdicional, 

a questão que se coloca é se o Judiciário se utiliza do modelo adequado de justiça 

distributiva na adjudicação dinâmica dos conflitos plurilaterais: se oferta respostas 
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novas a uma teia de problemas-políticas interconectados ou se soluciona-os como se 

fossem de “direito privado clássico”.  

Isso tem repercussões práticas importantes no presente trabalho. Busca-se 

verificar se os tribunais superiores diante de cada lide desconsideram as políticas 

educacionais existentes, se distinguem questões relativas ao acesso e à qualidade do 

ensino, e/ou se solucionam e resumem as demandas a estreitas e pontuais lides.  

A qualidade das partes litigantes e os limites da coisa julgada constituem, 

contudo, apenas a faceta jurídica da chamada “judicialização da política”. O problema é 

maior. É político e social e não pode ser reduzido a soluções judiciais, sob pena de 

ignorar-se uma rede de relações interinstitucionais necessária para a consecução dos 

objetivos do Estado. 

Identificando o problema como interinstitucional e multidisciplinar, os impactos 

das decisões judiciais sobre o ambiente da formulação das políticas públicas revelam-se 

interessantes. Isso porque se identifica a tendência de que o Legislativo e o Executivo 

proponham políticas públicas na linha do que coletivamente decidem os tribunais, o que 

se intensifica, por exemplo, quando a mídia e os cidadãos não enfrentam óbices de 

monitorar as respostas legislativas às decisões judiciais.  

Se, de um lado, a solução de demandas individuais ou setorizadas é recurso que 

resulta na fragmentação das políticas públicas em sentido contrário ao de se atingir uma 

política geral de desenvolvimento. De outro, a generalização das decisões judiciais em 

forma de políticas públicas pode minimizar essa fragmentação. 

O presente trabalho visa colher subsídios empíricos jurisprudenciais para a 

definição dos efeitos indiretos externos (indirect effect external) de demandas judiciais 

sobre as políticas públicas, verificado “nos casos em que o governo generaliza uma 

decisão da corte, mediante a alteração da política pública”, o que está intimamente 

relacionada com a “legalização” da política pública. Com o perfazimento do ciclo de 

judicialização e ocorrida a “legalização” da política pública, os efeitos indiretos de 

processos judiciais têm maior potencial de beneficiar os pobres, que geralmente não têm 

os recursos para litigar.  

Os efeitos expansivos das decisões judiciais endossam a legalização da política 

pública, pois estas configuram-se como “indício de uma solução racional e socialmente 

adequada.” (TUCCI, 2004, p. 12) Em que pese voltada à solução de um caso concreto, a 

decisão judicial cria uma norma jurídica potencialmente generalizável. Esta norma é a 
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ratio decidendi (holding), mais conhecida como fundamentação jurídica da decisão, 

que, ao contrário da parte dispositiva, possui aptidão para ser universalizada. (DIDIER 

et al., 2008, p. 350-351)  

Em suma, o cerne da questão dos efeitos indiretos externos consiste na força 

abstrativizante de um precedente, social e adequadamente formulado para a solução de 

conflitos sociais, o que impele a que os Poderes Executivo e Legislativo cumpram o 

dever de tratamento isonômico entre os cidadãos, ou seja, o cumprimento expansivo na 

forma de políticas públicas (expansive compliance). Em outras palavras, evidencia a 

necessidade do tratamento isonômico a todos que estejam na mesma situação, sob pena 

de a Administração Pública, mesmo que por força da decisão judicial, afrontar os 

princípios constitucionais da igualdade e impessoalidade. (SALLES, 2010, p. 150)  

Essa necessidade do tratamento isonômico a todos que estejam na mesma 

situação é uma forma de desfragmentar políticas públicas. O que no âmbito das políticas 

educacionais educação é o desafio da teoria do context of policy making. Este modelo 

une no contexto da prática das fases da formulação e da implementação, de forma a 

evitar a permeabilidade a influências de atores que apenas remotamente participam da 

cena educacional. Neste contexto, interpretação judicial adequada constitucionalmente é 

relevante para a implementação da política pública. E, nisto, a aplicação às políticas 

educacionais da teoria de Roland Barthes - segundo a qual os textos das políticas 

públicas devem ser scriptibles (writerly) a permitir a interpretação criativa e não apenas 

uma leitura passiva imposta por textos lisibles (readerly) – vai ao encontro da teoria de 

Peter Häberle que propugna uma “sociedade aberta de intérpretes da Constituição”.  

A relação entre os modelos das políticas públicas e o ciclo de sua judicialização 

é natural. Os dois ciclos inevitavelmente entrecruzam-se, interseccionam-se. As 

interferências judiciais, alterando a configuração dos pontos da “teia” das políticas 

públicas, implicam, politicamente, a criação ou o redimensionamento e a readaptação 

das políticas existentes, bem como a extensão isonômica dos direitos pelo Executivo e 

Legislativo.  

A teoria do the life-cycle of public-policy litigation não se contenta com os 

impactos das decisões sobre as políticas (follow-up). Identifica a necessidade de 

“legalização” da política pública (public policy “legalization”), como forma de 

generalização do conteúdo de decisões judiciais e de tratamento isonômico daqueles que 

possuem dificuldades para o acesso à justiça. Essa lógica circular da judicialização da 
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política pública reconhece o caráter aberto, indefinido, constante e interativo dos efeitos 

da decisão judicial, pois o policy-making judicial não constitui um jogo de “soma zero” 

em face das políticas do Poder Público. Referida legalização constitui um fenômeno 

contínuo e não restrito ao Judiciário, merecendo apreciação multidisciplinar de um 

problema que é antes de tudo um objeto político e social.   
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CAPÍTULO 2 – A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO 

CAMPO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO – LDB-1996: 

MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E IMPACTOS POLÍTICOS DOS 

PRECEDENTES 

 

 

2.1. Natureza e objeto do direito à educação 

 

 

Juntamente com o suicídio, o principal fato social objeto da precursora 

sociologia de Émile Durkheim foi a educação, definida por ele como instituição social 

que obsta a expressão das vontades do indivíduo submetendo-as, desde a mais tenra 

idade, às crenças e valores da consciência coletiva
62

.  

Contemporaneamente, a essa visão opressora e pessimista da educação foi 

conferida, com o triunfo do liberalismo individualista, carga ideológica otimista
63

 e 

neutra
64

, na medida em que o “conceito de educação como ‘direito de todos’ neutraliza 

a variedade de sentidos e de concepções que nos oferecem a história e a filosofia da 

educação” (RANIERI, 2009a, p. 278-279).  

Na Constituição de 1988, o emprego do termo “educação” isoladamente, parece 

indicar a ação de educar em sua ampla acepção – familiar, escolar, privada, pública, 

                                                 

62
 “A influência das coisas sobre os homens, já pelos processos, já pelos resultados, é diversa daquela que 

provém dos próprios homens; e a ação dos membros de uma mesma geração, uns sobre outros, difere da 

que os adultos exercem sobre as crianças e adolescentes. É unicamente esta última que aqui nos interessa 

e, por conseqüência, é para ela que convém reservar o nome de educação.”(DURKHEIM, 1955, p. 25) 
63

 A educação tal como apreendida na atualidade é permeada por um otimismo verificado nos seguintes 

quatro pilares definidos pela UNESCO: “aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim 

de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via 

essencial que integra as três precedentes.” (UNESCO, 1996, p. 89-90) Esse otimismo, compensatório de 

avanços frágeis, um “pré-requisito essencial e incurável para o funcionamento dos direitos humanos e que 

é necessário em largas doses para lidar com o direito à educação. Avanços são poucos e distanciados 

entre si, além de frágeis.” (TOMASEVSKI, 2001, p. 5 – trad. livre)   
64

 Não é incomum deparar-se com um conceito “neutro” de educação no sentido de transmissão de 

conhecimento e formação intelectual. (Tribunal Europeu de Direitos Humanos, caso Campbell and 

Cosans v. UK, 1983) (RANIERI, 2009, p. 280)   
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formal, informal etc.. (RANIERI, 2009a, p. 284) “Ensino”, por sua vez, seria espécie do 

gênero “educação”, referindo-se aos processos formativos desenvolvidos estritamente 

em instituições escolares.
65

 

Embora temerário engessar conceitos em textos legais, a LDB-1996 teve o 

mérito de definir e captar a complexa dimensão educacional nos seguintes termos “Art. 

1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” A 

ampla abrangência conceitual nesta definição foi útil ao legislador, nem que para, logo 

em seguida, restringir o âmbito de aplicação da LDB-1996, qual seja, regulamentar a 

educação estritamente escolar, formal, nos termos do artigo 1º, § 1º
66

. 

Em que pese a educação seja um direito, não se confunde com o direito à 

educação. 

O enfoque jurídico a esse direito humano – amparado por textos normativos 

internacionais e nacionais – busca conceituar o direito à educação com standards 

mínimos à sua definição, dentre os quais: o acesso universal à educação primária 

gratuita e obrigatória; a disponibilidade universal (availability)/acessibilidade 

(accessibility) ao ensino secundário progressivamente gratuito; igualdade de acesso ao 

ensino superior com base no mérito. (RIGHT TO EDUCATION PROJECT
67

) 

O direito à educação guia-se por metas estabelecidas em tratados 

internacionais
68

, consistindo, basicamente, em: acesso e permanência
69

, qualidade do 

ensino
70

 e igualdade de tratamento
71

. (UNESCO, 2006, p. 5)  

                                                 

65
 Os processos que envolvem o ensino estão englobados no conceito de educação, mas nem todos os 

processos educacionais são ensino. Consequentemente, sustenta-se que a educação informal seria 

educação, mas não propriamente ensino com base no artigo 1º, § 1º da LDB-1996. (RANIERI, 2009, p. 

284) 
66

 “§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 

ensino, em instituições próprias.” 
67

 RIGHT TO EDUCATION PROJECT. “Defining the right to education”. Disponível em < 

http://www.right-to-education.org/node/233  > 
68

 Os principais diplomas internacionais que positivam essas obrigações são: Declaração Universal de 

Direitos Humanos de 1948 (artigo 26); Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC 1966) (artigo 13); Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Protocolo de São Salvador 1988) (artigo 13).   
69

 PIDESC Artigo 13 “a) O ensino primário deve ser obrigatório e acessível gratuitamente a todos; b) O 

ensino secundário, nas suas diferentes formas, incluindo o ensino secundário técnico e profissional, deve 

ser generalizado e tornado acessível a todos por todos os meios apropriados e nomeadamente pela 

instauração progressiva da educação gratuita; c) O ensino superior deve ser tornado acessível a todos em 

plena igualdade, em função das capacidades de cada um, por todos os meios apropriados e nomeadamente 

http://www.right-to-education.org/node/233


 

 

48 

 

 

No plano interno de cada ordem jurídica nacional, independentemente da 

ideologia aderente às políticas de governo (programas de ação governamental 

temporários), estas submetem-se – no que tange à educação - às políticas de Estado 

constitucionais (horizonte temporal duradouro), não passíveis de retrocesso, cuja 

implementação requer a identificação de prioridades e cumprimento dos objetivos 

internacionalmente estabelecidos, sopesados com os valores nacionais.  

Como se já não bastasse a natureza existencial do direito à educação, a sua 

exigibilidade no Brasil precisou não só de extensa disciplina constitucional, mas 

também de exercício hermenêutico.  

A interpretação sistemática da Constituição de 1988 permite extrair do direito à 

educação, previsto na norma matriz do artigo 205 da Constituição e densificado pela 

LDB-1996, sua natureza múltipla, tendo (i) titularidade universalizadora (direito de 

todos), social (artigo 6º) e individual (artigo 205); (ii) fundamentalidade implícita 

(cláusula pétrea – artigo 60, § 4º, inciso IV – unidade fundamental dos direitos 

humanos
72

); (iii) objetividade – direito objetivo - prevista nas normas internacionais, 

constitucionais e infraconstitucionais, e subjetividade – direito subjetivo aferível no 

caso concreto; (iv) exigibilidade contra a sociedade (o artigo 205 da Constituição de 

1988 prevê a “colaboração da sociedade”, consoante o princípio da solidariedade, que 

imprime a eficácia horizontal-privada dos direitos fundamentais), contra a família e 

contra o Estado (artigo 205 da Constituição de 1988); (v) finalidade voltada para o 

                                                                                                                                               

pela instauração progressiva da educação gratuita;” Cf. artigo 3º, inciso I, da LDB-1996; “Art. 3º (...) I - 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;”. 
70

 Trado de Lisboa “Artigo 165.º 1. A  União  contribuirá  para  o  desenvolvimento  de  uma  educação  

de  qualidade, incentivando  a  cooperação  entre  Estados-Membros  e,  se  necessário,  apoiando  e 

completando  a  sua  acção,  respeitando  integralmente  a  responsabilidade  dos  Estados-Membros pelo 

conteúdo do ensino e pela organização do sistema educativo, bem como a sua diversidade cultural e 

linguística. ” Cf. artigo 3º, inciso IX, da LDB-1996: “Art. 3º (...) IX - garantia de padrão de qualidade;”.  
71

 PIDESC “Artigo 3.º Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar o direito igual 

que têm o homem e a mulher ao gozo de todos os direitos econômicos, sociais e culturais enumerados no 

presente Pacto.” Cf. artigo 3º, inciso I da LDB-1996: “Art. 3º (...) I - igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola;”.  
72

 Segundo Antônio Augusto Cançado Trindade, “as propostas 'categorias' de direitos (individuais e 

sociais ou coletivos), complementares e não concorrentes, com variações em sua formulação, podem ser 

propriamente examinadas à luz da unidade fundamental da concepção dos direitos humanos. Logo 

tornou-se patente que tal unidade conceitual - e indivisibilidade - dos direitos humanos, todos inerentes à 

pessoa humana, na qual encontram seu ponto último de convergência, transcendia as formulações 

distintas dos direitos reconhecidos em diferentes instrumentos, assim como nos respectivos e múltiplos 

mecanismos ou procedimentos de implementação.” (TRINDADE, 1991, p. 41-42) 
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desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania (relação indivíduo - sociedade 

civil - Estado) e sua qualificação para o trabalho
73

.  

No plano internacional
74

, o direito à educação afirmou-se historicamente como 

um direito humano
75

 de múltiplas faces: social, econômica e cultural (PIERRE 

CLAUDE, 2005). O direito à educação incumbe precipuamente ao Estado e tem como 

objeto prestações (obrigações) que podem ser sintetizadas em um 4-A scheme, sob o 

enfoque do direito à educação enquanto acceptable
76

, available
77

, accessible
78

 e 

adaptable
79

. (TOMASEVSKI, 2001c, pp. 13-14)  

Como direito fundamental social de segunda dimensão (direito à prestação) 

(artigo 6º da Constituição), destaca-se a ideia de igualdade substancial de oportunidades 

educacionais
80

 (substantially equal educational opportunity). (RUCKDESCHEL et al., 

2008, p. 26) 

Tendo em seu núcleo o valor do mínimo existencial, o direito à educação 

constitui um software democrático (RANIERI, 2009a), instrumento de acesso a outros 

direitos fundamentais, que proporciona qualificação para o exercício de trabalho digno, 

a emancipação da pobreza e da marginalização, bem como a preparação da pessoa para 

o exercício da cidadania em um Estado Democrático (artigo 205 da Constituição).
81

 

                                                 

73
 “As escolas públicas nos Estados Unidos, que são braços dos estados, são incumbidas do dever de 

preparar as crianças para serem membros produtivos da sociedade.” (tradução livre) (RUSSO, 2009, p.1) 
74

 Neste plano, o direito educacional pode ser analisado segundo obrigações estatais de dois níveis: um 

em que os Estados agem singularmente e outro, em que os governos agem coletivamente no âmbito das 

estruturas globais e regionais-intergovernamentais. (TOMASEVSKI, 2001a, p. 9) 
75

 Os direitos humanos nascem quando devem e podem nascer. Não nascem todos de uma vez e nem de 

uma vez por todas, porque constituem invenção humana em constante processo de construção e 

reconstrução (PIOVESAN, 2006, p. 12).   

76 O ensino deve ser oferecido em níveis mínimos aceitáveis (acceptable), quanto à adequação da 

escolha parental do ensino, aos requisitos da formação profissional de professores pelo governo, à 

ausência de censura, à linguagem do ensino e aos mínimos padrões de qualidade, segurança, saúde etc.   

77 A noção de availability encerra duas obrigações: que o Estado permita o estabelecimento de 

instituições educacionais por atores não estatais, e que o próprio Estado estabeleça e efetive o direito à 

educação pela combinação desses ou outros meios que assegurem sua disponibilidade (available). 
78

 O Estado é obrigado não somente a assegurar o acesso (accessible) à educação gratuita a todas as 

crianças na idade compulsória, mas também, em todos os níveis de ensino, eliminar barreiras legais, 

administrativas, financeiras, discriminatórias etc. 

79 Por fim, enfatiza-se o maior interesse da criança no conceito de adaptabilidade (adaptable), pelo 

respeito às deficiências físicas e mentais, diferenças étnicas e culturais e pela eliminação do trabalho, 

casamento, “soldadização” infantis etc. 
80

 Cf. Art. 3º, inciso I, da LDB-1996: “Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;”  

81 Pinto Ferreira nota que a noção do direito à educação é recente nos textos constitucionais, mas que 

revela a clara opção em favor de um Estado social que tem como valor-fim a justiça social e a cultura 

(FERREIRA, 1986, p. 171-173), o que, no ordenamento fundado pela Constituição da República de 1988, 
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Sem educação não há qualidade da democracia, sendo o pluralismo de ideias na 

educação (artigo 206, III, da Constituição) pressuposto do pluralismo político do Estado 

Democrático de Direito (artigo 1º, V, da Constituição).  

Relacionar o direito à educação à ideia de cidadania, de pluralismo de ideias, de 

liberdade de expressão etc. é posicioná-lo como liberdade positiva (FARIA, 2002, p. 

343). Isto significa reconhecer não somente sua essencialidade ao direito a uma vida 

digna (estratégia de exigibilidade utilizada por advogados), mas também desfazer a 

suposta diferenciação teórica entre direitos de liberdade e de prestação. Isso porque 

“todos os direitos humanos requerem uma combinação de condutas positivas e 

negativas e variados níveis de obrigações.” (NOLAN; PORTER; LANGFORD, 2007, p. 

09 – trad. livre)  

Por isto, defendem Abramovich e Courtis que tanto direito civis e políticos, 

como sociais, econômicos e culturais, tal como o direito à educação, possuem quatro 

níveis obrigacionais comuns: (i) obrigações de respeitar, (ii) obrigações de proteger, 

(iii) obrigações de garantir e (iv) obrigações de promover o direito. As obrigações 

estatais de respeitar consistem em não obstaculizar ou impedir o acesso ao bem. As de 

proteger residem em impedir que terceiros prejudiquem o acesso ao bem. As de 

garantir supõem assegurar que o titular desfrute do bem quando por si só não o consiga. 

Por fim, as de promover caracterizam-se pelo dever de desenvolver condições para que 

os titulares tenham acesso ao bem. (ABRAMOVICH; COURTIS, 2002, p. 28-29) 

Os direitos sociais (culturais e econômicos) possuem uma nota diferenciadora 

em relação aos civis e políticos: sua natureza plurilateral; e isso tem implicações 

imensas nos modelos adequados de adjudicação.  

Lima Lopes observa que essa natureza deriva do fato de que as relações dos 

sujeitos sobre esse objeto plurilateral são indivisíveis ou estão indivisas, tendo como 

característica o fato de virem a afetar cada um diante de todos e todos diante de cada 

um. O resultado de uma decisão judicial em um conflito plurilateral afeta eventualmente 

outros que não participam da demanda, mas cujos interesses são diretamente atingidos. 

                                                                                                                                               

caracterizou um “regime jurídico singular que se caracteriza por intensa determinação de conteúdo e 

densidade de proteção.
”
 (RANIERI, 2009a, p. 334)  
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É também chamado de “conflito de teia de aranha”, pois mexer em um ponto é 

diretamente mexer em todos os pontos. (LIMA LOPES, 2006, p. 171-172.) 

Porém, mais do que saber da natureza dos direitos, hoje é necessário protegê-los. 

(BOBBIO, 1992, p. 23) Dessa estrutura dos direitos humanos sociais, culturais e 

econômicos extrai-se que não basta simplesmente constitucionalizar
82

 o direito à 

educação. É necessário enfrentar os principais óbices à efetivação desse direito humano 

que podem derivar (i) da polêmica em torno da sua forma de positivação (seriam 

princípios mas nem todos os direitos educacionais configurariam direitos subjetivos); 

(ii) da exigência de elaboração e implementação de políticas públicas, categoria 

extremamente complexa do ponto de vista jurídico, pelo fato de demandar ações em 

concurso dos poderes Executivo e Legislativo; e (iii) da imprescindibilidade de que os 

mecanismos de justiciabilidade do direito humano à educação sejam complementados 

por ações executivas concretas, para além do reconhecimento formal em documentos 

internacionais e nacionais (DUARTE, 2006, p. 127-129; MUÑOZ, 2006, p. 44). 

 

2.2. Posição jurídica da LDB-1996 e mutação constitucional 

 

 

Os debates educacionais da Constituinte de 1988 refletiram-se e tiveram 

continuidade ao longo da tramitação da LDB-1996, cujo primeiro anteprojeto é anterior 

à Constituição. Essa norma infraconstitucional é o produto de oito anos de tramitação 

no Congresso Nacional, de grande quantidade de projetos substitutivos, de uma série de 

audiências públicas, de projetos educacionais com visões divergentes quanto à noção de 

privado e público, bem como de marchas e contramarchas que simbolizaram os diversos 

interesses em jogo pela definição e consolidação dos aspectos gerais referentes à 

educação nacional. (MORAIS, 2000, p. 102) Trata-se de um verdadeiro pacto para a 

definição de um projeto de país
83

. (MATURANA, 1998, p. 12). 

                                                 

82
 Pesquisa do Banco Mundial quantificou a previsão dos direitos à educação e à saúde nas constituições 

de diversos países. De 165 constituições escritas disponíveis, 116 faziam referência ao direito à educação 

e 73 ao direito à saúde. 97 estipulavam o direito à educação gratuita e 29 à saúde gratuita a pelo menos 

alguns grupos. (GAURI, 2003)  

83 “O que queremos com a educação? O que é educar? Para que queremos educar? E, em última 

instância, a grande pergunta: Que país queremos? Penso que não se pode refletir sobre a educação sem 

antes, ou simultaneamente, refletir sobre essa coisa tão fundamental no viver cotidiano que é o projeto de 
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Definindo prioridades nacionais de um Estado com forma federativa, uma das 

funções que incumbe a uma lei nacional é distribuir as competências definidas pela 

Constituição de forma igual e para além das divisões subnacionais. No que diz respeito 

à LDB-1996, foram estabelecidas formas de organização da educação nacional, 

incluindo as competências administrativas e de financiamento, regulamentação dos 

diversos níveis e modalidades de ensino. Ou seja, estabelecer uma sintonia entre os 

entes federativos nesse objetivo nacional, com suas drásticas discrepâncias regionais e 

entre os próprios entes, pois no Brasil, os que menos possuem recursos financeiros, os 

Municípios, é que são os principais responsáveis pelo ensino fundamental obrigatório. 

Aos Estados incumbe o grande problema do ensino médio. À União, a fiscalização do 

ensino privado e o ensino superior, onde se mostram mais evidentes os problemas 

causados nas etapas anteriores.  

Constitui-se a LDB-1996 principal política educacional brasileira, encerrando 

exemplos diversos dos quatro tipos de políticas segundo a teoria de Theodor Lowi.
84

 

Dentre suas diversas políticas distributivas estão as metas universalizantes, como as 

previstas no artigo 4º, em que se desconsidera a escassez de recursos. Dentre políticas 

redistributivas está, por exemplo, a instituição não isenta de conflituosidade da 

obrigatoriedade da disciplina de história e cultura afro-brasileira e indígena. A LDB-

1996, em si, também é uma política regulatória, porque define a base da organização da 

educação nacional. As regras do jogo são instituídas por essa lei na forma de políticas 

                                                                                                                                               

país no qual estão inseridas nossas reflexões sobre a educação. Temos um projeto de país? Talvez nossa 

grande tragédia atual é que não temos um projeto de país.” (MATURANA, 1998, p. 11) 
84

 Segundo a tradicional tipologia de Theodor Lowi, as políticas públicas encontrar quatro principais 

tipos: distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas. As políticas distributivas consubstanciam 

decisões tomadas pelo governo que desconsideram a escassez de recursos, privilegiando certas metas e 

grandes parcelas de sociais ou regiões, em detrimento do todo. As políticas distributivas possuem baixa 

carga de conflituosidade porque transparecem apenas a distribuição dos recursos e não as consequências 

de suas escolhas, os custos de oportunidade. Em regra, as políticas educacionais são distributivas, pois é 

senso comum que um país se desenvolve com educação de qualidade (teoria do “consenso e indiferença 

amigável”). Já as políticas redistributivas implicam alta conflituosidade, porque evidenciam no curto 

prazo perda para certos grupos sociais e, no longo prazo, ganhos incertos e futuro para outros. São 

exemplos as políticas afirmativas educacionais que são simbólicas e explícitas em suas preferências, que 

implicam perdas diretas a certas pessoas. As políticas regulatórias são mais visíveis, porque envolvem 

burocracia, políticos e grupos de interesse no estabelecimento de normas, que trabalham com ordens e 

proibições mais gerais. Por fim, as políticas constitutivas (ou estruturadoras) lidam com procedimentos, 

definindo as “regras do jogo”, ou seja, estruturam a forma como se devem dar os conflitos e negociações 

das políticas distributivas, redistributivas e regulatórias. Um exemplo, dois exemplos claros de política 

constitutiva em nosso ordenamento é a Constituição da República de 1988 e a LDB-1996, porque 

definem como devem dar as regras do jogo entre os entes da federação e entre os poderes, na produção e 

implementação das políticas públicas. (FREY, 2000, pp. 223-224; SOUZA, 2006, p. 28) 
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constitutivas (ou estruturadoras), por exemplo, quando se estabelecem os limites de 

competências entre os entes da federação, bem como nas formas do cidadão contestar a 

violação do direito à educação (art. 5º, caput, LDB-1996). 

A redistribuição e a regulação propostas pela LDB-1996 buscam reduzir amarras 

institucionais burocráticas, privilegiando a liberdade de conteúdo e forma
85

, sendo uma 

norma que se direciona à reforma da sociedade, porque cria “contextos de relações 

estruturais de transformação, de reforma e inovação educacional como parte do 

processo de ‘regulação social’”. (PINO, 1998, p. 20) Não é por outra razão que a LDB-

1996, ao buscar definir a abrangência (conceito) de educação, prevê que esta abarca 

também a atividade dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil 

(artigo 1º, caput), impondo, ademais, um dever: vincular-se à prática social e ao mundo 

do trabalho (artigo 1º, §1º).  

Esse caráter de reforma social afasta a crença no direito à educação como 

ideologicamente neutro. (RANIERI, 2009a, p. 359) A realidade mostra que se cuida de 

um problema que se resolve no contexto
86

 do jogo político democrático do embate entre 

ideologias, mediante políticas públicas. Mesmo que para transcender as próprias 

divisões políticas.  

Pesquisas que examinaram os fatores internos dos juízes nos EUA não 

comprovaram qualquer relação entre filiação partidária dos juízes e os resultados de 

lides educacionais. Segundo Bauries, “isso pode ser explicado pelo fato de que a 

política educacional tende a transcender as divisões políticas – um republicano não deve 

tender menos que um democrata em apoiar financiamento ou reforma da política 

educacional em geral.” (tradução livre) (BAURIES, 2010, p. 718) 

É dizer, mesmo diante de escolhas ideológicas opostas, não podem os programas 

políticos – muito menos as decisões judiciais - se furtarem aos mandamentos 

constitucionais: a implementação de políticas públicas que assegurem o acesso 

                                                 

85
 Distribuindo essas competências, a LDB-1996 assinala um marco inovador e modernizador em termos 

de organização, oferecimento e controle das atividades públicas e privadas na área da educação. 

(RANIERI, 2000, p. 142) 
86

 As políticas educacionais ligam-se às noções de influência, política e poder, (LALL, 2007, p. 1) e 

constituem-se não só de texto – positivação normativa ou não da política pública –, mas principalmente 

de contexto, dado pelas relações de poder em sua produção e formulação, que permeiam tanto a 

articulação entre o Estado e a sociedade (AZEVEDO, 2004, p. 7), quanto as interações diretas ou 

indiretas entre os Poderes do Estado. “A política educacional deve ser vista e explicada dentro de um 

contexto maior de ação governamental segundo um conjunto de políticas econômicas e sociais 

determinadas interna e internacionalmente.” (LALL, 2007, p. 1 – trad. livre)  
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universal e qualidade da educação é uma obrigação diante da força normativa 

constitucional. (RANIERI, 1994, p. 127) 

A LDB-1996 concretiza, adensa juridicamente, capilariza e inova a interpretação 

dos preceitos constitucionais. Isso evidencia o amplo domínio político do legislador 

para ponderar, valorar e comparar os objetivos visados pelo Constituinte. Por isso, em 

que pese seja uma lei formalmente ordinária, é nítida sua natureza materialmente 

complementar e materialmente constitucional. (RANIERI, 2000, p. 143) 

Afere-se a natureza materialmente complementar da LDB-1996 também no fato 

de que os parágrafos
87

 do artigo 208 da Constituição ganharam nos artigos 5º e 6º. Estes 

dispositivos conferem substrato à propositura de mandado de segurança, ação civil 

pública (individual ou coletiva), ação penal (crime de abandono intelectual previsto no 

artigo 246 do Código Penal
88

).  

Na redação dada pela Lei nº 12.796/13, o artigo 5º da LDB-1996 passou a 

consagrar, abarcando no conceito de educação básica a pré-escola (além do ensino 

fundamental e do ensino médio), a ampliação da noção do direito subjetivo à educação 

escolar, o que teve certas implicações
89

. Contudo, a alteração da LDB-1996 não veio 

acompanhada da necessária definição de políticas públicas voltadas para a qualidade do 

ensino regulamentando planos como contrapartida à ampliação constitucional da 

obrigatoriedade e do ensino básico. O Legislador, além de ignorar a necessidade de 

recursos financeiros aos Estados e Municípios, entendeu suficiente apenas definir o 

conceito de formação mínima
90

 e genéricas cláusulas que autorizariam o incentivo à 

qualificação dos professores.
 91 92 
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 “Art. 208 (...) § 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e 

zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.” 
88

 “Abandono intellectual Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em 

idade escolar: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.” 
89

 Isso, contudo, não implicou novatio legis in pejus de referido tipo penal (norma penal em branco 

heterogênea), porque o conceito antigo de “instrução primária” não se alterou. Se, por um lado, não 

implicou inovação penal, por outro, durante dois anos da idade da criança– dos quatro aos seis anos -, 

desde a pré-escola, a obrigação dos pais seria apenas civil, mas que se transmuta em penal, a partir dos 

seis anos, nos termos do artigo 246 do Código Penal, combinado com o artigo 6º da LDB-1996, na 

redação dada pela Lei nº 12.796/13. “Art. 6
o
  É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das 

crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013)” 
90

 Dedicou-se a nova lei à formação mínima dos docentes da educação básica, definindo que deverá ser: 

(i) a partir do ensino médio, para os professores da educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Essa matéria - formação de professores – é, ademais, exemplar para demonstrar 

que os projetos de lei, no anseio de alterar a LDB-1996, não dialogam entre si, nem 

buscam dar efetividade um ao outro, caso aprovados.
93

  

Essas constantes alterações da LDB-1996 demonstram que não se forja um fio 

condutor de políticas públicas para assuntos centrais da educação nacional, do que 

resultam alterações legislativas, frequentemente pontuais, que promovem constantes 

retalhos que não minimizam os problemas do tecido educacional relativos à qualidade 

do ensino.  

 

2.2.1. Mutação constitucional universalizante-focalizante do direito à educação 

 

 

Mutação constitucional é conceito que se refere à mudança informal da 

hermenêutica do texto constitucional pelos seus intérpretes, dentre os quais o Legislador 

(no caso da LDB-1996), quando regula, por meio de leis materialmente constitucionais, 

elementos centrais do Estado não previstos ou previstos de maneira colateral pela 

Constituição.  

Seu fundamento está no fato de que “uma Constituição não é jamais idêntica a si 

própria, estando constantemente submetida ao pantha rei heraclitiano de todo ser vivo.” 

                                                                                                                                               

fundamental; ou (ii) de nível superior em curso de licenciatura a partir do sexto ano do ensino 

fundamental. (artigo 62, caput) 
91

 O único incentivo financeiro em contrapartida a essa qualificação obrigatória do professor consistiria 

na mera possibilidade de concessão de bolsas de iniciação à docência aos alunos de licenciatura (artigo 

62, §5º) ou ainda na genérica cláusula “mecanismos facilitadores” para o acesso a cursos de formação de 

docentes (artigo 62, §4º). Verifica-se neste particular que a Lei nº 12.796/13 perdeu a oportunidade de 

regulamentar outros assuntos relevantes que já foram objeto das leis anteriores que alteraram a LDB-

1996. Por exemplo, especificar um norte à colaboração entre os entes federativos, prevista no artigo 62, 

§1º, para a política de formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. 
92

 Percebe-se que a Lei nº 12.796/13 preocupou-se com a ampliação da noção de educação básica, seu 

consectário direito subjetivo constitucional, além da inclusão dos alunos com superdotação; em suma, a 

preocupação é com o acesso ao ensino. Mas as contrapartidas financeiras, curriculares e institucionais são 

ridículas. 

93 Foram aprovadas, no mesmo ano de 2009, duas leis sobre essa matéria (Lei nº 12.014 de 2009 e Lei nº 

12.056, de 2009), e três anos após já vemos as mudanças pontuais da Lei nº 12.796 de 2013. É louvável o 

intento dessas leis em definir quem são os profissionais da educação e quais os objetivos dessa categoria, 

e, agora, a escolaridade mínima paro magistério (que há anos vem sendo decidido pelo STF e STJ). Mas a 

questão de fundo dessa matéria reside na vinculação e fiscalização do financiamento. Não se pensou, por 

exemplo, em conferir mínima vinculação dos recursos financeiros já disponibilizados para a educação 

(por exemplo, no FUNDEB) que raramente ganham destinação específica para a formação de professores. 

O problema da educação brasileira passa pelo legislador: a questão não é só prever recursos, mas 

melhorar e avaliar a forma como o gasto financeiro educacional é realizado. 
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(LÖWENSTEIN, 1970, p. 164-165 – trad. livre) E, sendo esse fenômeno constante, não 

necessariamente se dá formalmente, pela reforma
94

 do texto. Em suma, uma 

constituição é mais que aquilo que está literalmente em seu texto
95

, dando relevo à 

alteração do sentido do texto pelos seus intérpretes. Sejam estes os experts (doutrina) ou 

os demandantes (“sociedade aberta aos intérpretes”). Sejam guardiães de sua 

efetividade, tribunais; seja ele o próprio Legislativo ao promulgar leis. Paul Laband já 

reconhecia a possibilidade de mudança informal da Constituição por meio de leis que 

regulam elementos centrais do Estado não previstos ou previstos de maneira colateral 

pela Constituição. (VECCHI, 2006, p. 52) 

Um exemplo específico é a referida previsão no artigo 5º da LDB-1996 de ação 

gratuita de rito sumário de legitimidade universal. Uma espécie de writ para garantir 

efetividade normativa com o instrumental coercitivo delineado, que legitima “qualquer 

cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de 

classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder 

público” para exigir o acesso à educação como direito subjetivo público (artigo 5º, 

caput). Qualquer dessas partes tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na 

hipótese do não (ou irregular) oferecimento do ensino obrigatório.  

Essa inovação – que não se encaixa nas ações já definidas pelo legislador 

processualista – pode ser entendida como nova espécie de writ. É o que o professor 

Carlos Ratis definiu como habeas educationem, em obra homônima.
96

 O fato de ser 

gratuita e de rito sumário equipara-a a um habeas corpus, visto que mesmo quem não é 

advogado pode peticionar e não há qualquer custo. É uma ampliação legal do instituto 

do habeas “corpus” voltado para educação, algo que não se extrai do texto 

constitucional.  

                                                 

94
 Não se confundem os conceitos de reforma e mutação constitucionais. Jellinek lecionava que “por 

reforma da Constituição entendo a modificação dos textos constitucionais produzida por ações voluntárias 

ou intencionais. E por mutação da Constituição entendo a modificação que deixe indene seu texto, sem 

alterá-lo formalmente, o que se produz por fatos que não devem ser acompanhados da intenção, ou 

consciência, de tal mutação” (JELLINEK, 1991, p.7 – trad. livre)  
95

 O termo “mutação constitucional” foi primeiramente empregado por Paul Laband, tendo em referência 

à Constituição do Reich de 1871. O autor foi o primeiro a diferenciar as noções de reforma constitucional 

(Verfassungsänderung – literalmente “alteração constitucional”) e de mutação constitucional 

(Verfassungswandlung ou verfassungswandel– literalmente “mudança constitucional”), sendo este último 

termo aquele a designar a mudança, informal, do significado dos dispositivos da Constituição. (BULOS, 

1996, p. 26)  
96

 RATIS, Carlos Eduardo Behrmann. Habeas educationem: em busca da proteção judicial ao acesso ao 

ensino fundamental de qualidade. Salvador: Juspodivm, 2009. 
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Mas o cerne da mutação promovida pela LDB-1996 não é específica ou pontual. 

A noção de educação prevista no texto da Constituição de 1988 passou a incorporar 

outros sentidos que configuram pela interpretação legislativa da LDB-1996 mutação 

constitucional universalizante-focalizante. Esta lei conferiu ao direito à educação, de um 

lado, caráter universalizante e difuso sob a ideia de liberdade e solidariedade de viés 

socializante voltada para as práticas sociais. E, de outro, mutação pela focalização da 

educação afirmativa, minimizadora da desigualdade de grupos desprivilegiados, com 

políticas afirmativas para estudantes desprivilegiados (raça, deficiência etc.). Estes 

delineamentos hermenêuticos não se encontravam no texto constitucional originário de 

1988, nem nas emendas que o reformaram.  

Essas duas vertentes mutacionais refletem o sentido atual das políticas 

educacionais brasileiras que buscam, segundo estudos, um movimento articulado de 

universalização-focalização
97

. Indica-se que a tendência é de generalização e 

socialização do conteúdo de políticas públicas, mas também focalização do público alvo 

por ações comumente de cunho compensatório (por exemplo, Bolsa-Escola, Prouni, 

cotas, voltados para estudantes desprivilegiados). (OLIVEIRA; FERREIRA, 2008, p. 

35)  

Prevista no artigo 205 da Constituição, a finalidade – a função social - do direito 

à educação foi esclarecida no artigo 2º da LDB-1996 
98

, incrementando, em relação ao 

Texto Constitucional, a inspiração nos ideais universais de liberdade e de solidariedade 

humana.  

Aos princípios do artigo 206 da Constituição foram aderidos os princípios 

educacionais basilares, dispostos no artigo 3º da LDB-1996, (a) universalizantes: do 

respeito à liberdade e apreço à tolerância (inciso IV), sua vinculação as práticas sociais 

                                                 

97 Observam Oliveira e Ferreira que, no Brasil, a assistência na política educacional, vem ganhando lugar 

com os programas de renda mínima e “a educação, como uma das mais importantes e elementares 

políticas sociais, assume, nesse contexto de reforma a que se assiste nos países latino-americanos, um 

caráter dual e contraditório. Ao mesmo tempo em que se afirma como uma política social de caráter 

universal (a ampliação da escolaridade e o crescimento do contingente de alunos atendidos nos sistemas e 

redes públicas, na maior parte dos países latino-americanos, é um indicador desta tendência) ela tem sido 

orientada também pela lógica da focalização. Esta segunda orientação tem conduzido a política 

educacional a se concentrar em processos que asseguram o acesso e a permanência de grupos mais 

vulneráveis socialmente na escola, como, por exemplo, as cotas para negros nas universidades públicas e 

os programas de distribuição de renda mínima, como o Bolsa-Escola.” (OLIVEIRA; DUARTE, 2005). 
98

 Confira-se em negrito o teor complementado ao artigo 205 da Constituição: “Dos Princípios e Fins da 

Educação Nacional Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”  
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(inciso XI) e (b) focalizantes: “consideração com a diversidade étnico-racial” (inciso 

XII – incluído pela Lei nº 12.796/13 após o Estatuto da Igualdade Racial e os casos das 

cotas raciais no STF). 

Às principais políticas voltadas à educação pública norteadas no artigo 208 da 

Constituição, o artigo 4º da LDB-1996 complementou com políticas (a) universalizantes 

padrões mínimos de qualidade do FUNDEF/FUNDEB do artigo 60 do ADCT como 

qualidade do ensino (inciso IX) e (b) focalizadas naqueles que não tiveram oportunidade 

do estudo no momento adequado, qual seja o EJA (Escola para Jovens e Adultos) 

(inciso VII). 

A Lei nº 12.796/13 inovou nos direitos dos alunos deficientes, adequando o 

Texto Constitucional (artigo 5º, parágrafo 3º, combinado com a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Decreto nº 6.949/2009). 

Focalizou, como objetivo escolar nacional, não somente a deficiência em si ou 

transtornos globais do desenvolvimento, para inovar na proteção dos alunos com altas 

habilidades (“superdotação”)
99

. 

Assim, diante da constatação da mutação constitucional acima verificada. A 

densidade normativa de leis materialmente constitucionais que estabelecem políticas 

nacionais e regulamentam direitos sociais determina diretamente a interpretação de 

constituições analíticas programáticas. A regulamentação por normas 

infraconstitucionais centrais no ordenamento jurídico confere aos direitos sociais 

constitucionalizados novo contexto e interpretação, ambiente altamente propício à 

ocorrência de mutação constitucional.  

 

2.3. A judicialização das políticas educacionais 

 

 

A judicialização das políticas públicas educacionais é um dos desvirtuamentos 

da premissa de que o Executivo é o órgão mais capacitado para prover, distribuir e 

efetivar políticas públicas educacionais, devendo o Judiciário ser refratário a essas 

                                                 

99
 “Artigo 4º (...)  

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 



 

 

59 

 

 

políticas. É que “a solução de pendências individuais ou setorizadas é recurso extremo, 

que resulta na fragmentação das políticas públicas, quando deveria ser dirigida no 

sentido de se atingir uma política geral de desenvolvimento.” (SIFUENTES, 2005, p. 6) 

Uma tendência apontada pelo Relatório do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento/David Rockefeller Center for Latin America Studies-Harvard 

University de 2006 é de que “a formulação de políticas educacionais na América Latina 

é desproporcionalmente tendenciosa em favor de políticas com ênfase em expansão e 

acesso, em vez de qualidade e eficiência.” (BID/Harvard, 2007, p. 224)  

Considerando que a viabilidade de mudanças na área da educação “necessita, 

tanto quanto em qualquer outro setor, senão mais, do auxílio de um sólido processo 

geral de elaboração de políticas” (BID/Harvard, 2007, p. 220), é de se indagar em que 

perspectiva o Judiciário lida com essas tendências e atua para a melhora do sistema 

educacional, ao examinar questões como acesso, permanência, qualidade, 

financiamento, regulamentadas pela LDB-1996.  

Se ao Judiciário não é possível estabelecer uma política geral voltada para o 

incremento do acesso e qualidade do ensino, isso não afasta sua essencialidade para 

promover a exigibilidade dos direitos sociais. Ao invés de se combater a judicialização, 

deve-se buscar evitar que ela se transforme em fonte adicional de desigualdades. Daí a 

necessidade de uma “exigibilidade pactuada”, na garantia dos direitos sociais de forma 

interinstitucional e conjunta entre os poderes, submetida à accountability social da 

população e de especialistas, em audiências públicas perante os tribunais superiores e 

comissões especializadas.  

Mesmo que em último caso, o Judiciário é o órgão ao qual se deve recorrer 

quando o Executivo viola direitos fundamentais, o que é frequente no Brasil. A situação 

se torna mais complexa quando é confortável ao Executivo e às instituições de ensino 

violar direitos educacionais quando o acesso à justiça é custoso e a resposta 

jurisdicional, demorada e inadequada. Esta situação apenas beneficia os free-riders 

(aqueles que possuem recursos para litigar) e agrava-se caso as decisões judiciais não 

sejam acompanhadas por políticas educacionais que generalizem as decisões a todos os 

cidadãos que se encontrem na mesma condição. 

A efetividade do direito material configura, assim, reflexo da inefetividade do 

próprio direito processual (processo judicial). Acesso e qualidade, por exemplo, são 

atributos que caracterizam tanto o provimento jurisdicional, quanto o direito à educação. 
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Decisões judiciais que se voltam apenas para o acesso à educação acabam por 

prejudicar a qualidade do ensino, quando não se tem em conta quer as políticas públicas 

existentes, quer a natureza plurilateral desse direito social. 

 

2.4. Os casos paradigmáticos das cotas raciais do STF e seus impactos políticos 

 

 

Implicando simultaneamente questões relativas a acesso, qualidade e igualdade 

na educação, os casos das ações afirmativas raciais nas universidades federais 

brasileiras demonstraram-se paradigmáticos quanto à profundidade das implicações 

dessa jurisdição educacional, que parece laborar em infindáveis devir e reminiscências 

de casos paradigmáticos anteriores. De fato, o STF enfrentou em 2012 o que a Suprema 

Corte dos EUA vivenciara no final do século XIX.  

Em que pese ter firmado desde 1896 a doutrina separate but equal (“separados, 

mas iguais”), segundo a qual estariam em iguais condições alunos de escolas públicas 

segregadas umas para brancos e outras para negros, a Suprema Corte norte-americana, 

sob a mesma Constituição
100

, em 1954, construiu, no caso Brown v. Board of Education 

of Topeka, uma decisão que se tornou paradigma mundial sobre a questão da 

discriminação racial em escolas. 

Tanto nos casos das cotas sociais brasileiras, quanto Brown v. Board of 

Education, os impactos das demandas judiciais sofrem e sofreram implicações diretas 

da forma de Estado federativa. Nos EUA a decisão Brown v. Board não vinculou as 

cortes estaduais. Isto se deu no processo paulatino e decenal de incorporação dos efeitos 

desse julgado pelas constituições estaduais, que progressivamente efetivariam e 

influenciaram as constituições estaduais a positivar o direito à educação nos termos de 

basic educational equality e substantially equal educational opportunity. 

(RUCKDESCHEL et. al., 2008, p. 26)
 101

 

                                                 

100
 A mesma de hoje, promulgada em 1787, e que também legitimou a escravidão, tendo assim decidido a 

Suprema Corte norte-americana no caso Dread Scott v. Sandford em 1857. 

101 Após o Brown vs. Board Education de 1954, “progressivamente as constituições e as cortes estaduais 

norte-americanas foram garantindo o direito à educação em forma de basic educational equality e 

substantially equal educational opportunity, o que oferece ilustração de que, quando os tribunais definem 

que um estudante tem o direito fundamental à educação, isso significa que o Estado tem a obrigação de 

prover iguais oportunidades educacionais para os estudantes”. (tradução livre) (RUCKDESCHEL et. al., 

2008, p. 26). 
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Igualmente a ADPF 186/DF, a ADI 3330/DF, a RE 597285/RS, a Lei Federal nº 

12.711/12 e o Decreto nº 7.824/12 não vincularam as universidades estaduais 

brasileiras, o que indica que esses marcos jurídicos constituirão objeto de políticas 

públicas a serem debatidas e definidas no âmbito dos 27 estados da Federação, assim 

como referencial normativo para a litigância estratégica dos movimentos sociais negros. 

Esses são exemplos do conceito de efeitos indiretos externos, pois retratam os 

impactos da decisão judicial na esfera política. Encarnam esse conceito, na jurisdição 

educacional brasileira, as decisões do STF relativas à constitucionalidade (1.) das cotas 

raciais da Universidade de Brasília - UnB (ADPF 186/DF), (2.) do PROUNI – 

Programa Universidade para Todos (ADI 3330/DF) e (3.) das cotas para egressos de 

escolas públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (RE 

597.285/RS), como se passa a descrever.  

 

2.4.1. Dados do contexto das desigualdades em raça e qualidade no ensino no 

Brasil 

 

 

Antes de adentrar aos casos propriamente, observa-se aqui o contexto sócio-

racial brasileiro que diz respeito às cotas, porque, em vista da concretude que a 

discriminação educacional provoca no direito e na sociedade, é impossível o direito à 

educação descolar-se das relações sociais.  

Pesquisas do IBGE e IPEA indicam o gargalo racial educacional e a defasagem 

do ensino básico público no contexto do acesso ao ensino superior no Brasil na última 

década antes dos julgamentos do STF em tela.  

O seguinte gráfico da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2012) evidencia 

o crescimento do percentual de estudantes de cor preta ou parda de 10,2 para 35,8 % no 

ensino superior entre os anos de 2001 a 2011. Porém, esse crescimento nem se compara 

ao percentual dos de cor branca uma década antes (39,6 % em 2001) e muito menos ao 

número atual (65,7 % em 2011). 

 



 

 

62 

 

 

 

Fonte: IBGE. Síntese de Indicadores Sociais – uma análise das condições de vida da 

população brasileira. Rio de Janeiro: 2012, p. 116. 

 

Esse percentual de negros e pardos no ensino superior deveria em tese refletir o 

de raças da população, mas estão em enorme contraste com os números de pretos e 

pardos. Em suma, os 35,8% (2011) do gráfico acima não é comparável aos 50,74% 

(2010) do gráfico abaixo. 

 

 

Fonte: CANIELLO, Márcio. O Brasil mostra a sua cor. Disponível em: 

<http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/assessoria_imprensa/mostra_noticia.php?codigo=12

137> 

Branca; 47,73% 

Parda; 43,13% 

Preta; 7,61% Amarela; 1,09% Indígena; 0,43% 

População por Cor/Raça (Brasil, 2010) 
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Esse acesso restrito dos pretos e pardos ao ensino superior mescla-se à 

baixíssima qualidade do ensino das escolas públicas no Brasil. Conforme os seguintes 

dados do IBGE, quanto mais se avança nos níveis de ensino público, mais 

acentuadamente descresce a qualidade das escolas públicas, sendo a situação mais 

crítica a que logo antecede a universidade, a péssima qualidade do ensino médio da rede 

pública. 

 

 

Fonte: IBGE. Síntese de indicadores sociais – uma análise das condições de vida da 

população brasileira. Rio de Janeiro: 2012, p. 121. 

 

Por fim, dados do IPEA, referentes à década de 1999 a 2009, indicam que, em 

média, mulheres estudam mais que homem, mas a diferença entre brancos e negros é 

bastante significativa, conforme gráfico abaixo.  
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Fonte: IPEA et al.. Retrato das desigualdades de gênero e raça. 4ª ed. Brasília, 

2011, p. 20. 

 

Cientes dessas disparidades sócio-raciais na educação brasileira, os Ministros do 

STF votaram favoravelmente à constitucionalidade das cotas raciais em universidades 

públicas, nos casos que se passa a abordar. 

 

2.4.2. ADPF 186/DF 

 

 

O primeiro e mais influente caso perante o STF foi a ação por descumprimento 

de preceito fundamental proposta pelo Partido Democratas (DEM) no que toca aos 

critérios utilizados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade de 

Brasília – CEPE para implementar a política de cotas étnico-raciais para ingresso de 

estudantes da Universidade de Brasília (UnB). 

O autor alegou o descumprimento às seguintes normas: princípio da dignidade 

da pessoa humana; princípio do repúdio ao racismo; princípio da igualdade; direito 

universal de acesso à educação; e critério meritocrático de ingresso na universidade 

pública. Argumentou o DEM que o julgamento definiria a opção por um Estado 

racializado, por se levar em consideração a cor da pele e não critérios socioeconômicos. 

E que a política seria inconstitucional em razão do grau de miscigenação dos negros no 
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Brasil, que impossibilitaria critérios precisos para distinguir o preto, o pardo e o 

indígena do branco. Observa que as cotas raciais segrega e cria mais conflitos do que 

soluciona a questão.  

À unanimidade, ideferiram os pedidos da inicial, tendo ofertado razões dos votos 

os Ministros relator Ricardo Lewandowski
102

, Luiz Fux
103

, Rosa Weber
104

, Carmen 

Lúcia
105

, Joaquim Barbosa
106

, Cezar Peluso
107

, Gilmar Mendes
108

, Marco Aurélio
109

, 

Celso de Mello
110

 e Presidente Ayres Britto
111

.  

                                                 

102
 O relator, Ministro Ricardo Lewandowski, defendeu a constitucionalidade da política afirmativa em 

questão. Observou sobre o princípio constitucional da igualdade, examinado em seu duplo aspecto: 

formal e material. O reduzido número de negros e pardos detentores de cargos ou funções de relevo na 

sociedade resultaria da discriminação histórica que as sucessivas gerações dos pertencentes a esses grupos 

teriam sofrido, ainda que de forma implícita. Os programas de ação afirmativa seriam, então, forma de 

compensar essa discriminação culturalmente arraigada, promovendo a criação de lideranças entre os 

grupos discriminados, capazes de lutar pela defesa de seus direitos, além de servirem como paradigmas de 

integração e ascensão social. O papel simbólico e psicológico, em contrapartida à histórica discriminação 

de negros e pardos, que teria gerado, ao longo do tempo, a perpetuação de consciência de inferioridade e 

de conformidade com a falta de perspectiva, tanto sobre os segregados como para os que contribuiriam 

para sua exclusão. O papel integrador da universidade e os benefícios das ações afirmativas, que 

atingiriam não apenas o estudante que ingressara no sistema por intermédio das reservas de vagas, como 

também todo o meio acadêmico, dada a oportunidade de conviver com o diferente. (Informativo STF nº 

663, de 23 a 27 de abril de 2012) 

 
103

 O Ministro Luiz Fux destacou que as cotas são instrumento de transformação social. A construção de 

sociedade justa e solidária imporia a toda a coletividade a reparação de danos pretéritos, a adimplir 

obrigações morais e jurídicas. Reputou paradoxal a dificuldade de alunos de colégios públicos chegarem 

às universidades públicas, as quais seriam compostas, na maioria, por estudantes egressos de escolas 

particulares. (Informativo STF nº 663, de 23 a 27 de abril de 2012) 

 
104

 A Ministra Rosa Weber observou que, ainda que se admitisse a tese de que a quase ausência de negros 

no ensino superior e nos postos mais altos do mercado de trabalho e da vida social brasileira não se daria 

em razão de recusa consciente pela cor, a disparidade social seria flagrante. Segundo dados, dentre a 

parcela de 10% da população brasileira mais pobre, 75% seria composta por pretos e pardos. Para a 

Ministra, as cotas possuiriam 3 tarefas: a) acesso ao ensino superior do grupo representativo não 

encontrado de maneira significativa; b) compreensão melhor da realidade brasileira e das suas condições 

de mudança; e c) transformação dos meios sociais em que inseridas as universidades, com fito de 

propiciar mais chances a quem essa realidade fora negada. (Informativo STF nº 663, de 23 a 27 de abril 

de 2012) 

 
105

 De acordo com a Ministra Carmen Lúcia a função social da universidade seria propiciar os valores 

necessários aos menos aquinhoados historicamente com oportunidades, a fim de que os princípios 

constitucionais fossem efetivados, mas que as políticas compensatórias deveriam ser acompanhadas de 

outras providências com a finalidade de não reforçar o preconceito. (Informativo STF nº 663, de 23 a 27 

de abril de 2012) 

 
106

 O Ministro Joaquim Barbosa definiu a discriminação como componente indissociável do 

relacionamento entre os seres humanos, estando em jogo, em certa medida, competição, espectro que 

germinaria em todas as sociedades. Quanto mais intensa a discriminação e mais poderosos os mecanismos 

inerciais a impedir o seu combate, mais ampla a clivagem entre o discriminador e o discriminado. 

Esclareceu que, aos esforços de uns, em prol da concretização da igualdade, se contraporiam os interesses 

de outros no status quo. Define as ações afirmativas como políticas públicas voltadas à concretização do 

princípio da igualdade material e da neutralização dos efeitos perversos da discriminação racial, de 
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Sintetizando alguns argumentos centrais confirmados pelo colegiado do STF, 

entenderam os ministros: a) que as cotas raciais, dado seu valor simbólico, incentivam o 

convívio com a diferença no ambiente acadêmico; b) que as ações afirmativas destinam-

se à reparação e compensação simbólica aos negros, considerados inferiores e 

discriminados desde a época da escravidão, situação que ainda se reflete no 

estrangulamento do acesso deles à educação universitária pública e aos melhores postos 

de trabalho; c) que se constata a paradoxal e grave condição do ensino público brasileiro 

                                                                                                                                               

gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Essas ações objetivariam robustecer o 

desenvolvimento econômico do país, à proporção que a universalização do acesso à educação e ao 

mercado econômico teria, como consequência inexorável, o crescimento macroeconômico, a ampliação 

generalizada dos negócios, ou seja, o crescimento do país como um todo. (Informativo STF nº 663, de 23 

a 27 de abril de 2012) 

 
107

 O Ministro Cezar Peluso observou que, quanto à questão do mérito pessoal, essa alegação ignoraria os 

obstáculos historicamente opostos aos esforços dos grupos marginalizados e cuja superação não 

dependeria das vítimas da marginalização, mas de terceiros. Notou que o critério racial deveria ser aliado 

ao socioeconômico. Ademais, seria contraditório considerar elementos genotípicos para permitir a entrada 

na universidade de quem, pelas características fenotípicas, nunca fora discriminado. (Informativo STF nº 

663, de 23 a 27 de abril de 2012) 

 
108

 O Ministro Gilmar Mendes observou que o CEPE teria utilizado de critério exclusivamente racial, 

diferentemente do Prouni, por exemplo, em que também teria em conta a hipossuficiência do estudante. 

Embora a forma adotada pela UnB fosse autodesignativa por parte do candidato, ter-se-ia criado 

verdadeiro tribunal racial, longe de ser infalível e suscetível de distorções eventualmente involuntárias, 

por operar com quase nenhuma transparência. Para o Ministro, a modalidade escolhida teria a 

temporalidade como sua característica e deveria vir seguida de um relatório — um acompanhamento pari 

passu do resultado, ou seja, qual seria o efeito da política pública em relação ao objetivo que se 

pretenderia. (Informativo STF nº 663, de 23 a 27 de abril de 2012) 

 
109

 O Ministro Marco Aurélio notou que a definição dos critérios de admissão no vestibular disciplinar-se-

ia pelo edital, de acordo com os artigos 44, II, e parágrafo único, e 53, caput, da Lei 9.394/97. A adoção 

de políticas de ação afirmativa em favor de negros e de outras minorias no Brasil não teria gerado o 

denominado “Estado racializado”. A cláusula “segundo a capacidade de cada um”, do artigo 208, V, da 

Constituição, somente poderia referir-se à igualdade plena, tendo em vista a vida pregressa e as 

oportunidades que a sociedade oferecera às pessoas. Segundo ele “A meritocracia sem “igualdade de 

pontos de partida” seria apenas forma velada de aristocracia.” (Informativo STF nº 663, de 23 a 27 de 

abril de 2012) 

 
110

 O Ministro Celso de Mello entendeu que o exercício da função contramajoritária — decorrente, muitas 

vezes, da prática moderada de ativismo judicial —, dar-se-ia consequência à própria noção material de 

democracia constitucional. As políticas públicas poderiam ser pautadas por outros meios que não 

necessariamente pelo modelo institucional de ações afirmativas, caracterizadas como instrumentos de 

implementação de mecanismos compensatórios — e temporários — destinados a dar sentido aos próprios 

objetivos de realização plena da igualdade material. (Informativo STF nº 663, de 23 a 27 de abril de 2012) 

 
111

 O Ministro Presidente Ayres Britto destacou a preocupação do texto constitucional, em seu preâmbulo, 

com o bem estar e, assim, com distribuição de riqueza, patrimônio e renda. A vedação ao preconceito pela 

Constituição foi instrumentalizada pelas ações afirmativas, a exigir do Estado o dispêndio de recursos 

para encurtar distâncias sociais e promover os desfavorecidos. (Informativo STF nº 663, de 23 a 27 de 

abril de 2012) 
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de que os egressos das escolas particulares adentram nas universidades públicas e cursos 

mais concorridos; e os egressos das escolas públicas, nas faculdades privadas; d) que, 

diante das desigualdades raciais criadas no Brasil, a cláusula “segundo a capacidade de 

cada um” prevista do artigo 208, V, da Constituição, somente poderia referir-se à 

igualdade plena, tendo em vista a vida pregressa e as oportunidades que a sociedade 

oferecera às pessoas (princípio da igualdade material); e) que o critério racial deve ser 

aliado ao socioeconômico; e f) que o critério da autoidentificação como método de 

seleção é constitucional, porque seria contraditório considerar elementos genotípicos 

para permitir a entrada na universidade de quem, pelas características fenotípicas, nunca 

fora discriminado. 

Os votos em sua maioria estavam não só a legitimar a política pública objeto da 

ação, mas principalmente a exigir a generalização de políticas no mesmo sentido. 

Evidenciaram ao Executivo e Legislativo o vácuo que deveria ser preenchido por outras 

ações afirmativas semelhantes. Ilustra essa constatação o voto da Ministra Rosa Weber 

que consignou “existir espaço livre para realização de políticas públicas de inclusão 

social que não violassem os princípios básicos de cunho individual e coletivo, bem 

como aqueles que tivessem liame com o ensino superior.” 

Essa decisão do Pleno do STF, tomada em 25 e 26 de abril de 2012, ganhou 

repercussão em quase todos os meios de comunicação, inclusive internacionalmente.  

 

2.4.3. ADI 3330/DF 

 

 

Na semana seguinte, em 02 de maio de 2012 veio à pauta a ADI 3330/DF, 

relator Ministro Ayres Britto, proposta pela Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN e pelo Partido Democratas - DEM, que 

versava sobre a constitucionalidade do PROUNI – Programa Universidade para Todos. 

Tal política consiste na concessão de bolsas de estudos em universidades privadas a 

alunos que cursaram o ensino médio completo em escolas públicas ou em particulares, 
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como bolsistas integrais, cuja renda familiar fosse de pequena monta, e ainda na reserva 

de bolsas para negros, pardos, indígenas e deficientes. 
112

 

O caso a princípio versaria apenas sobre a extensão do benefício da imunidade 

tributária e definição das entidades beneficentes de assistência social
113

. Todavia, tocou 

o ponto racial na medida em que se discutiram os critérios utilizados pelo Programa. O 

PROUNI, segundo o Ministro Joaquim Barbosa, visa “compatibilizar situação de 

coexistência de vagas ociosas nos cursos superiores do país — notadamente nas 

universidades privadas — com a dificuldade de acesso à educação superior pelos 

indivíduos pertencentes às camadas sociais mais humildes”.  

Ao final, o Pleno do STF pronunciou-se pela constitucionalidade do PROUNI, 

como forma de compensar as desigualdades econômicas e raciais entre brancos e 

negros/indígenas.
114

 

Ressalta-se que aqui, no ponto referente à constitucionalidade das políticas 

afirmativas raciais, os ministros limitaram-se a ratificar o quanto decidido e os 

argumentos acolhidos quando do julgamento da ADPF 186/DF. 

Mas, diferentemente da ADPF 186/DF, na ADI 3330/DF, o Pleno do STF 

enfrentou questões financeiro-orçamentárias, e não somente critérios para a distribuição 

das vagas, legitimando outra sorte de política pública, a que oferta acesso ao ensino 
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 Interessante notar os dizeres do Ministro Joaquim Barbosa, que traça a visão de justiça social do 

Programa “No tocante à notória existência de vagas ociosas, dessumiu ser lícito concluir que uma das 

razões seriam as dificuldades financeiras das famílias em arcar com o alto custo das mensalidades 

escolares. Salientou ser a pobreza crônica, a perpassar diversas gerações e atingir contingente 

considerável de famílias do país, fruto da falta de oportunidades educacionais, o que levaria, por 

conseguinte, a certa inconsistência na mobilidade social. A soma desses fatores caracterizar-se-ia como 

ciclo cumulativo de desvantagens competitivas — elemento de bloqueio socioeconômico a confinar 

milhões de brasileiros a viver eternamente na pobreza. Entendeu que o Prouni seria suave tentativa de 

mitigar essa cruel condição e que investir pontualmente, ainda que de forma gradativa — mas sempre 

com o intuito de abrir oportunidades educacionais a segmentos sociais mais amplos, que historicamente 

não a tiveram —, constituiria objetivo governamental constitucionalmente válido.” (Informativo STF nº 

664 de 30 de abril a 4 de maio de 2012) 
113

 O Ministro Joaquim Barbosa assevera que “o Prouni utilizaria a capacidade ociosa das entidades 

privadas, voltadas ao lucro, que não seriam assistenciais nem filantrópicas, de modo a promover o acesso 

à educação de grupos de pessoas em evidente desvantagem social, econômica e histórica.” (Informativo 

STF nº 664 de 30 de abril a 4 de maio de 2012) 
114

 “Rechaçaram-se, de igual modo, as alegações de afronta aos princípios da igualdade, da isonomia, da 

não discriminação e do devido processo legal ao argumento de que não se afiguraria legítimo, no 

ordenamento, que vagas no ensino superior fossem reservadas com base na condição sócio-econômica do 

aluno ou em critério racial ou de suas condições especiais. Salientou-se que a igualdade seria valor que 

teria, no combate aos fatores de desigualdade, o seu modo próprio de realização. Além disso, a distinção 

em favor dos estudantes que tivessem cursado o ensino médio em escolas públicas e os egressos de 

escolas privadas contemplados com bolsa integral constituiria discrímen a compensar anterior e factual 

inferioridade.” (Informativo STF nº 664 de 30 de abril a 4 de maio de 2012) 
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superior privado. A semelhança para com a ADPF 186/DF é que também cuida da 

distribuição de bens públicos comuns, pois o fundo orçamentário do Programa é 

constituído justamente da desoneração tributária de contribuições sociais e 

financiamento direto. 

 

2.4.4. RE 597285/RS 

 

 

Uma semana após, em 09 de maio de 2012, o Plenário do STF, por maioria, 

negou provimento ao recurso extraordinário RE 597285/RS, em que o recorrente 

pretendida a declaração de inconstitucionalidade do programa de ação afirmativa 

estabelecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, que instituiu o 

sistema de cotas como meio de ingresso em seus cursos de nível superior.  

O caso tratava de um candidato branco que não alcançou a classificação 

suficiente em exame vestibular para ser admitido naquela universidade. Argumentou 

que tinha direito à vaga, porque atingiu pontuação maior do que a de aprovados no 

mesmo curso pelas cotas destinadas a egressos das instituições de ensino público e a 

estudantes negros e indígenas de escolas governamentais. Mas ao contrário destes, não 

foi aprovado. 

A maioria dos ministros destacou que a matéria já fora debatida de forma 

exaustiva no julgamento da ADPF 186/DF. Ocorre que alguns ministros, agora, 

aduziram novos argumentos e ressalvas à constitucionalidade da política afirmativa em 

questão.  

Interessante o voto do Ministro Gilmar Mendes, que, apesar de acompanhar o 

relator, levantou diversas ressalvas, ao consignar que se tratava a política afirmativa de 

formas de discriminação em reverso, na medida em que podia privilegiar certos 

candidatos que tivessem acesso “a escolas públicas de alto padrão de ensino e grande 

poder aquisitivo das famílias desses alunos”.  

A divergência, de fato, ficou por conta do Ministro Marco Aurélio que entendeu, 

na espécie, que “o elemento de discriminação seria a natureza do estabelecimento de 

ensino, se governamental ou particular, o que não seria harmônico com a Constituição, 

haja vista o risco de censura ao próprio Estado, mantenedor dessas entidades.” 
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(Informativo STF nº 665, de 7 a 11 de maio de 2012) Aduziu também que uma coisa é a 

distinção de estudantes com relação a raça, e outra com relação a escola de origem. 

 

2.4.5. A rápida resposta do Legislativo e do Executivo - Os efeitos indiretos 

externos das decisões do STF na Lei nº 12.711/12 e do Decreto nº 7.824/12 

 

 

O Congresso Nacional e a Presidência, cientes da relevância e do impacto 

midiático de decisões judiciais firmes quanto à constitucionalidade das políticas 

públicas educacionais afirmativas e da repercussão dos casos na mídia, sentiram-se no 

dever de positivá-las. Os efeitos destas decisões se mostraram já na rápida tramitação no 

Senado do Projeto de Lei da Câmara nº 180 de 2008.  

Após anos de muitas “idas e vindas” legislativas, a última movimentação desse 

projeto, antes das decisões do STF, datava de 07/12/2011. Tendo o último julgamento 

acerca das cotas RE 597285/RS ocorrido em 09/05/2012, rapidamente, apenas vinte dias 

após, em 28/05/2012 foi incluído na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do 

Senado, cujo partecer foi aprovado em 06/06/2012.  

Enviado em 25/06/2012 à Comissão de Direitos Humanos do Senado, o projeto 

de lei foi aprovado em 26/08/2012. 

Interessante é que houve emendas aparentemente sutis, uma das quais versou 

sobre a substituição do termo “negra” por “preta”. Segundo os parlamentares, 

“entendemos que a expressão ‘negros e pardos’ utilizada no projeto é redundante, pois o 

termo isolado ‘negros’ já engloba pessoas ‘pretas e pardas’, de acordo com o Estatuto 

[da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010].”
115

 

Aprovado o encaminhamento ao Plenário do Senado com requerimento de 

urgência, e apresentada emenda para o veto ao artigo 2º que previa o cálculo do 

Coeficiente de Rendimento (CR) para a ordem de classificação dos candidatos pelas 

cotas, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei em sua redação final em 

07/08/2012 (Parecer nº 1.005 de 2012). Por fim, remetido para à Presidência em 

13/08/2012, a presidenta Dilma Roussef sancionou a lei, em 29/08/2012, acolhendo o 

veto proposto. 
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 Parecer que aprovou o projeto de lei nº 180/2008 na Comissão de Direitos Humanos do Senado federal 
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Verifica-se, portanto, que esse projeto de lei, que tramitava desde 2008, ficou 

quase três anos sem movimentos significativos e sem qualquer movimentação 139 dias 

antes do julgamento da ADPF 186/DF. Contudo, em apenas 93 dias após esse 

julgamento o projeto de lei passou pelas comissões do Senado e já foi sancionado, 

conforme o gráfico abaixo que demostra essa variação temporal brusca. 

 

Fonte: Gráfico formulado com base nos dados e nas datas acima expostos 

 

Assim, foi sancionada a Lei nº 12.711/12, que dispõe sobre a distribuição das 

vagas nas instituições de ensino superior federais, em síntese, reservando, 

progressivamente no prazo de 4 anos, no mínimo 50% aos egressos de escolas públicas 

e aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, na proporção populacional desses 

grupos no respectivo Estado-membro (artigos 1º e 3º). 

Menos de dois meses após a publicação dessa lei, foi regulamentada pelo 

Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que, principalmente, (i) previu a aplicação 

da lei aos estudantes de Educação de Jovens e Adultos (artigo 4º); (ii) criou o Comitê de 

Acompanhamento e Avaliação das Reservas de Vagas nas Instituições Federais de 

Educação Superior e de Ensino Técnico de Nível Médio (artigo 6º); (iii) disciplinou a 
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utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (artigo 1º, parágrafo 

único); dentre outros.
116

  

Em suma, em pouco mais de três meses após o julgamento do STF, aprovou-se 

“uma das leis de ação afirmativa mais drásticas do hemisfério ocidental”, tal como 

noticiado pelo jornal New York Times.
117

 E isso ocorreu, sem dúvida, por enorme 

influência da decisão educacional do STF.  

Isso demonstra a concretude dos efeitos indiretos das decisões do STF, 

principalmente nas matérias em que o Legislativo é inerte. Muitas vezes o que a 
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 Como funcionam as cotas a partir dessas normas? Primeiro as vagas são distribuídas em 50% para os 

egressos de escolas públicas. Dentro dessas vagas, são preenchidas primeiramente por pretos, indígenas e 

pardos cuja renda familiar menor ou igual a 1,5 salário mínimo per capita. Caso não preenchido o 

percentual de 50% das vagas segundo esses critérios, passa-se à distribuição aos pretos, pardos e 

indígenas com renda familiar per capita maior que 1,5 salário mínimo.  

Conforme a decisão tomada pelo STF na ADPF 186/DF, o que determina ser de uma raça, para fins 

cotistas, é a autodeclaração, a autoindentificação; não pode a instituição de ensino avaliar se o candidato é 

branco ou pardo. Observa-seque os casos em que há uma grande discrepância entre a autodeclaração e a 

cor da pele serão objeto de apreciação pelo supramencionado Comitê de Acompanhamento. Isso vem ao 

encontro do quanto exposto pelos Ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes em seus votos, no sentido de 

que seria contraditório considerar elementos genotípicos para permitir a entrada na universidade de quem, 

pelas características fenotípicas, nunca fora discriminado.  

Para se beneficiar das cotas, não pode o candidato ter cursado qualquer ano do ensino médio em escola 

particular(artigo 4º, parágrafo único, do Decreto), mesmo que posteriormente venha cursar integralmente, 

por exemplo, Escola de Jovens e Adultos – EJA em instituição pública.  

Vale ressaltar que não foi acolhida pela lei a observação Ministro Gilmar Mendes no RE 597285/RS de 

que haveria burla ao sistema de cotas a existência de “escolas públicas de alto padrão de ensino, aliado ao 

grande poder aquisitivo das famílias desses alunos” (Informativo STF nº 665, de 7 a 11 de maio de 2012). 

Os alunos das escolas militares, dado o rigor do ensino, muito provavelmente já seriam aprovados, em sua 

maioria, com ou sem cota, nos melhores vestibulares e, caso a universidade assim o preveja, podem 

concorrer, por terem notas altas, primeiramente às vagas comuns não cotizadas.  

Melhor esclarecendo, a regra é que o candidato preto pardo e indígena de escola pública concorra 

primeiro às vagas do sistema de cotas e, caso não aprovados, concorra às vagas em geral. Mas a 

universidade tem autonomia para inverter a ordem: primeiro concorrer às vagas em geral e, caso não 

aprovado, pode, então, concorrer às vagas cotizadas.  

A lei teve eficácia já para o vestibular seguinte (2012-2013). Mas, para se adequar completamente à Lei e 

ao Decreto, a universidade tem o prazo de 4 anos para atingir o percentual de 50%, devendo adicionar 

12,5% no mínimo de cotas por ano (artigo 8º da Lei). Os critérios adotados pelas universidades que já 

adotam os próprios sistemas de cotas podem ser mantidos, desde que se adequem à lei, tendo autonomia 

para estabelecer percentual sempre maior. 

O percentual da cota de 50% é obrigatório, mas subcotas para o indígena, preto ou pardo, não. Não é a 

universidade obrigada a criar subcotas. Na opinião do Ministro da Educação, somente faria sentido à 

universidade criar subcota para o grupo com menor representação populacional no Brasil, ou seja, os 

indígenas (0,46% dos brasileiros, em média, segundo o IBGE). Isso para resguardá-los da concorrência 

com os pardos, muito numerosos nas maioria dos estados brasileiros, salvo na Região Norte.  
117

 Brazil’s government has enacted one of the Western Hemisphere’s most sweeping affirmative action 

laws, requiring public universities to reserve half of their admission spots for the largely poor students in 

the nation’s public schools and vastly increase the number of university students of African descent 

across the country. New York Times, Brazil Enacts Affirmative Action Law for Universities. Notícia 

publicada em 30 de agosto de 2012 Disponível em < 

http://www.nytimes.com/2012/08/31/world/americas/brazil-enacts-affirmative-action-law-for-

universities.html?_r=0 > 
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Presidência e sua base aliada no Congresso necessitam é de um aval, um indicativo de 

que as leis polêmicas, pelas quais batalhem pela aprovação e sanção, não sejam julgadas 

inconstitucionais na Suprema Corte.  

A tendência que se mostra é que o STF julgue temas controvertidos e que, em 

seguida, o Congresso aprove leis no sentido dado pela decisão de 

(in)constitucionalidade. Nada obstando que essas mesmas leis, posteriormente, sejam 

apreciadas pelo STF. Mas nestas raras hipóteses é provável que a atuação do STF 

consista na verificação da constitucionalidade formal e ratificação da 

constitucionalidade material da norma.  

 

2.4.6. A opinião pública e o posicionamento dos Ministros do STF sobre ações 

afirmativas 

 

 

Investigações empíricas têm demonstrado que o comportamento judicial é 

influenciado não apenas pela opinião pública, dentre outros fatores extrajurídicos. A 

influência da opinião pública no comportamento judicial dos membros do STF se 

tornou mais relevante no ano de 2012, que ficou conhecido como o “ano pop” do STF. 

No período do julgamento do caso do “mensalão”, o Supremo foi citado 91.839 vezes 

nos veículos de comunicação impressa. (NOVELINO, 2013, p. 266) Curiosamente, 

mesmo ano do julgamento dos casos das cotas raciais supramencionados.  

Se, de um lado, há juristas que defendem que a opinião pública não deve ser 

considerada diante dos princípios da neutralidade, independência e imparcialidade do 

juiz, constitucionalmente protegidas contra pressões externas através das garantias 

institucionais (autonomia administrativa e financeira) e funcionais (vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade da remuneração).  

De outro, há ponderações favoráveis sobre considerações da opinião pública. O 

Ministro Luiz Fux já houvera admitido que “as vozes sociais têm que ser ouvidas” em 

determinadas questões e citou, como exemplo, os casos envolvendo a “união 

homoafetiva” e a “marcha da maconha”. Em clara referência às críticas feitas, inclusive 

por Cezar Peluso, acerca da tendência do STF de julgar de acordo com a opinião 

pública, o Ministro Ayres Britto afirmou que o Juiz não deve ser refém da sociedade, 
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vassalo da opinião pública, mas deve, sim, auscultar os anseios populares, coletivos, 

para ver se é possível formatá-los em decisões técnicas. (NOVELINO, 2013, p. 285) 

Cotas raciais é um assunto não passível de pacificação. Quanto mais se 

disciplina a matéria, mais se transparecem os tabus raciais que ainda permeiam, 

principalmente a sociedade brasileira e, em nível mais aguçado, o ambiente forense 

brasileiro. O cerne da questão das cotas - seleção de critérios para a distribuição de bens 

comuns com vistas a contrastar desigualdades socioeconômicas – é objeto sobre o qual 

se constroem argumentos já preconcebidos em defesa ou ataque, mas que, de forma 

sutil, revela ainda latente conservadorismo e preconceito.  

Isso se transpareceu também nos bastidores do STF antes do julgamento da 

ADPF 186/DF. O STF houvera, dias antes, passado pela transição da presidência do 

Ministro Cezar Peluso para a do Ministro Ayres Britto. Tal como no caso do julgamento 

do “mensalão”, a alta saliência do caso das criou um ambiente extremamente favorável 

à interferência de fatores extrajurídicos. É possível observar-se aqui que “os indícios de 

que o comportamento dos Ministros do STF não foi determinado exclusivamente pelo 

Direito – ainda que tenha sido orientado e restringido por ele –, de fato, parecem 

bastante evidentes e difíceis de serem negados.” (NOVELINO, 2013, p. 266) 

A semana anterior ao julgamento do julgamento da ADPF 186/DF (24 e 25 de 

abril de 2012) foi permeada por atritos entre o então Presidente Ministro Cezar Peluso e 

o Ministro Joaquim Barbosa, que logo tomaria posse como presidente em sucessão ao 

Ministro Britto. Peluso, em entrevista em 18/04/2012 a um site de notícias jurídicas, deu 

a entender que Barbosa seria qualificado como alguém que se tornou ministro do STF 

menos por méritos que pela cor da pele.
118

 Barbosa, dois dias após, em entrevistas a um 

jornal de grande circulação acusou Peluso de racista.
 119 

Esses fatos anteciparam a 

abertura dos holofotes pela mídia.  

                                                 

118
 “ConJur — A insegurança para o debate o faz resistir aos advogados? Cezar Peluso — A impressão 

que tenho é de que ele tem medo de ser qualificado como arrogante. Tem receio de ser qualificado como 

alguém que foi para o Supremo não pelos méritos, que ele tem, mas pela cor.” Notícia “Para presidente do 

STF, Planalto é imperial e autoritário”. Consultor Jurídico. Publicação em 18/04/2012. Disponível em 

http://www.conjur.com.br/2012-abr-18/entrevista-ministro-cezar-peluso-presidente-stf-cnj 
119

 “O GLOBO - O senhor tem medo de ser qualificado como arrogante, como o ministro Peluso disse? 

Tem receio de ser qualificado como alguém que foi para o STF não por méritos, mas pela cor, também 

conforme a declaração do ministro? 

BARBOSA - Ao chegar ao STF, eu tinha uma escolaridade jurídica que pouquíssimos na história do 

tribunal tiveram o privilégio de ter. As pessoas racistas, em geral, fazem questão de esquecer esse 

detalhezinho do meu currículo. Insistem a todo momento na cor da minha pele. Peluso não seria uma 

http://www.conjur.com.br/2012-abr-18/entrevista-ministro-cezar-peluso-presidente-stf-cnj
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Quando do julgamento, era de se esperar uma votação apertada no STF, diante 

da polêmica da matéria em debate e de referidos atritos entre Barbosa e Peluso. 

Contudo, o que se viu foi o fato curioso de votações unânimes acerca de cotas raciais. O 

fato é que a forte cobertura midiática e a expectativa criada pelos meios de comunicação 

pode ter influenciado essa unanimidade. 

A impressão que muitos juristas tiveram quando do julgamento era a de que 

alguns Ministros estavam receosos quanto a evidenciar sua real convicção e a divergir 

da maioria que já iria se formar favoravelmente ao sistema de cotas que estavam 

julgando. A unanimidade da decisão colegiada, em parte, pareceu resultar do temor dos 

Ministros em divergir e isto se tornar evidente na opinião. 

Além do Ministro Peluso
120

, entendimento contrário à maioria esperava-se ser o 

do Ministro Gilmar Mendes
121

 que, opondo tantas ressalvas à política de cotas da UnB, 

não parecia concordar com a constitucionalidade dessa política afirmativa. O Ministro, 

em sua argumentação no RE 597285/RS, partiu de um pressuposto típico de quem é 

                                                                                                                                               

exceção, não é mesmo? Aliás, permita-me relatar um episódio recente, que é bem ilustrativo da pequenez 

do Peluso: uma universidade francesa me convidou a participar de uma banca de doutorado em que se 

defenderia uma excelente tese sobre o Supremo Tribunal Federal e o seu papel na democracia brasileira. 

Peluso vetou que me fossem pagas diárias durante os três dias de afastamento, ao passo que me parecia 

evidente o interesse da Corte em se projetar internacionalmente, pois, afinal, era a sua obra que estava em 

discussão. Inseguro, eu?” (grifamos) Notícia “‘Peluso manipulou resultados de julgamentos’, diz Joaquim 

Barbosa” O Globo. Publicação em 20/04/12. Disponível em http://oglobo.globo.com/pais/peluso-

manipulou-resultados-de-julgamentos-diz-joaquim-barbosa-4693916#ixzz2GOKmaDUr  
120

 Integrantes de diversos movimentos sociais que estavam em direto diálogo com o STF na audiência 

pública sobre as cotas tinham expectativa de que haveria algumas divergências. Acreditavam, por 

exemplo, os representantes da Organização Não Governamental Educafro que Peluso seria um dos votos 

que seriam contrários. Confira-se trechos da seguinte entrevista: “CR – Mesmo se o STF declarar a 

inconstitucionalidade das cotas ou do decreto de demarcação das terras quilombolas, a Educafro acredita 

em alguma vantagem nesse processo? Educafro – Veja só, sobre as cotas eu vou lhe dizer que vamos 

ganhar por 9 x 2, no mínimo. Já estamos convictos, não temos mais dúvidas.” (RADOMYSLER, 2011, p. 

301) “Educafro - Veja só, nós tivemos o azar do processo com os quilombolas cair nas mãos de um 

ministro que vem do interior, um homem que está muito próximo dos poderosos do campo. O Peluso é 

uma pessoa do Direito, dono de fazenda, então  ele  tem um  olhar  social  muito  delicado. Ele  ainda  não  

entendeu como deveria ser o Brasil ideal, que foi proibido de ser, onde brancos e negros sejam iguais.  

Então,  em  minha  opinião,  ele  está  sendo  vítima  daquele  grupo  de brasileiros que acham que 

reconhecer a identidade quilombola é um perigo. Ele está  com  dificuldade  de  ter  um  julgamento  

como  nós  gostaríamos.  Confesso que eu não sei qual é a opinião dele até agora. Cutucamos, 

desconfiamos e não sabemos qual é a opinião dele.” (RADOMYSLER, 2011, p. 299) 
121

 O Ministro Gilmar Mendes observou que o CEPE teria utilizado de critério exclusivamente racial, 

diferentemente do Prouni, por exemplo, em que também teria em conta a hipossuficiência do estudante. 

Embora a forma adotada pela UnB fosse autodesignativa por parte do candidato, ter-se-ia criado 

verdadeiro tribunal racial, longe de ser infalível e suscetível de distorções eventualmente involuntárias, 

por operar com quase nenhuma transparência. Para o Ministro, a modalidade escolhida teria a 

temporalidade como sua característica e deveria vir seguida de um relatório — um acompanhamento pari 

passu do resultado, ou seja, qual seria o efeito da política pública em relação ao objetivo que se 

pretenderia. (Informativo STF nº 663, de 23 a 27 de abril de 2012) 

http://oglobo.globo.com/pais/peluso-manipulou-resultados-de-julgamentos-diz-joaquim-barbosa-4693916#ixzz2GOKmaDUr
http://oglobo.globo.com/pais/peluso-manipulou-resultados-de-julgamentos-diz-joaquim-barbosa-4693916#ixzz2GOKmaDUr
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contra as cotas, ao afirmar suposto “risco de as cotas se transformarem em 

discriminação em reverso”, argumento este que fora rechaçado na ADPF 186/DF, em 

razão do papel simbólico das cotas na integração racial no ambiente universitário. 

Essas evidências revelam que a opinião pública se configura como um fator de 

extrema relevância para a intensificação dos efeitos político-sociais dos julgados de uma 

corte superior, isso porque é capaz de transferir os holofotes do Judiciário para o 

sistema político.  

A rápida resposta do Executivo e do Legislativo à questão decidida pelo STF 

demonstra que o fenômeno dos efeitos indiretos externos não são em nada abstratos, ou 

etéreos. A assertividade da decisão do STF sensibilizou a mídia, provocou os 

movimentos sociais e persuadiu os Poderes Públicos a serem-lhe responsivos no que 

toca a uma questão polêmica, que, se não fossem as decisões judiciais em comento, 

muito tempo tomaria até se tornar lei.  

Dificilmente partiria do Congresso ou da Presidência essa iniciativa. E aqui 

temos uma boa explicação dada por Luhmann. Os tribunais, sistema jurídico, não se 

inserem como ator político, no sentido de que não se desgastam politicamente ao 

enfrentar temas polêmicos. Ao contrário do Congresso e da Presidência, que, ao revés, 

preferem evitá-los.  

Assim, a importância das decisões do STF no que toca às políticas afirmativas 

raciais não se esgotou no âmbito do sistema jurídico e muito menos seus efeitos 

restringiram-se aos poderes Legislativo e Executivo. Na medida em que sinalizou dever 

do sistema político de universalizar as políticas públicas condizentes com os valores 

constitucionais consignados judicialmente quanto à matéria, as decisões do STF 

impulsionaram também os movimentos sociais a tomar outras posições e estratégias, 

principalmente buscando a aplicação das cotas nas universidades estaduais paulistas. 

 

2.5. O mapeamento temático dos acórdãos do STJ e do STF de 1996 a 2011 sobre a 

LDB-1996 

 

 

A pesquisa demonstrou o caráter eminentemente empírico do presente estudo, 

conforme se pode aferir dos mapeamentos das decisões, que foram analisados abaixo de 

forma preponderantemente quantitativa. 
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Primeiramente, cuidaremos dos resultados obtidos referentes aos acórdãos do 

STJ e, em seguida, do STF. 

 

2.5.1. Os acórdãos do STJ 

 

 

Durante 16 anos após a vigência da LDB-1996, o STJ, como corte 

uniformizadora da interpretação das leis federais, foi bastante instado a se manifestar 

sobre as diversas temáticas dessa Lei. 
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Temáticas Demandas 

Alunos 
Demandas  
Total 

Transferência ex officio de servidor ou funcionário da Administração Direta 
ou Indireta e matrícula em instituição de ensino superior 117 39% 

Revalidação de diploma estrangeiro 44 15% 
Atendimento em creche e pré-escola 19 6% 
Conselho Profissional 19 6% 
Competência do órgão jurisdicional em temas relativos à LDB 11 4% 
Matrícula estudantil 11 4% 
Reconhecimento de curso superior 10 3% 
Funcionamento de curso/instituição de ensino 9 3% 
Direitos diversos relativos aos educandos 9 3% 
Exame supletivo. Aprovação em vestibular. 7 2% 
Concurso público para o cargo de professor 7 2% 
Criação de curso de ensino superior 6 2% 
Credenciamento de Curso 6 2% 
Ação Civil Pública. Questões processuais e educacionais. 4 1% 
Expedição de Diploma 5 2% 
Processo seletivo de ingresso na Universidade 2 1% 
ENADE 2 1% 
Direitos diversos relativos aos educadores 2 1% 
Formação de professores e progressão funcional 2 1% 
Outros 6 2% 
Total 298 100% 

Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos de nosso mapeamento 
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O gráfico abaixo retrata a correlação entre os anos de vigência da Lei e a 

quantidade de demandas
122

 no âmbito do STJ: 

 

 
Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos de nosso mapeamento 

 

Verifica-se que o ano de 2005 foi aquele em que mais se julgaram demandas 

(53), enquanto que em 2010 houve um decréscimo acentuado (15). A principal hipótese 

é que o alto índice de 2005 tem como principal fator as 38 demandas (71,7%), julgadas 

nesse ano pelo STJ, que versam sobre a temática da transferência ex officio de estudante 

entre instituições de ensino superior. Firmada jurisprudência em 2008/2009 sobre esta 

questão, o número de recursos admitidos a julgamento pela Corte acerca desta temática 

caiu vertiginosamente, chegando a 2 (dois) no ano de 2010. 

Sobre as desigualdades regionais e sua relação com o acesso à justiça, é possível 

verificar do gráfico a seguir a regionalização das demandas pesquisadas, pela origem 

dos processos. 

                                                 

122 Quase todas as demandas são recursos. Apenas 20 (vinte) delas são ações originárias (todas mandado 

de segurança contra o Ministro de Estado da Educação). Acusaram-se 185 (cento e oitenta e cinco) 

recursos especiais, 54 (cinquenta e quatro) agravos, 12 (doze) conflitos de competência, 8 (oito) recursos 

ordinários em mandado de segurança, 7 (sete) medidas cautelares, 6 (seis) embargos declaratórios e 4 

(quatro) embargos de divergência em recurso especial.  
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Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos de nosso mapeamento 

 

A região de que mais se originaram os processos foi a Região Sul (27,8%), 

seguida pela Sudeste (27,8%), e, mais distante, a Centro-Oeste (21,0%), à frente da 

Nordeste (19,7%). Por fim, muito abaixo das outras está a Região Norte (1,7%).  

Contrastando esses percentuais com os dados do número de matrículas na 

educação básica, segundo a região geográfica de 2012 (MEC/Inep/Deed), verifica-se 

outro o panorama. Isso porque estes dados são determinados pelo contingente 

populacional regional e por políticas de inclusão educacional. É dizer, os fatores de 

natureza jurídica que levam ao acesso às instâncias judiciárias superiores não se 

coadunam diretamente do acesso à educação.  

Veja-se, por exemplo, a região Nordeste que, apesar de ter o segundo maior 

número de matrículas na educação básica, possui pouco acesso ao STJ em demandas 

educacionais. A principal dissintonia é com a região Sul, caracterizada por alta 

litigiosidade perante o STJ, mesmo com relativamente pouco número de alunos 

matriculados no ensino básico.  
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Fonte: Gráfico elaborado conforme dados do MEC/Inep/Deed de 2012 

 

Os dados acerca da regionalização das demandas no STJ são impulsionados pela 

colocação individual de alguns Estados-Membros. Em primeiro lugar, o Rio Grande do 

Sul (18,9%); em segundo, o Distrito Federal (18,2%); em terceiro, Rio de Janeiro 

(12,8%); e, somente em quarto, São Paulo (9,8%), conforme o gráfico a seguir, que 
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surpreende com o Estado do Rio Grande do Norte revelando alto grau de litigiosidade: 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos de nosso mapeamento 

 

Comparando com o gráfico acima, os dados do número de matrículas segundo os 

Estados da Federação são contrastantes, principalmente no que diz com os Estados de 

Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Pará. Estas unidades federativas, apesar de 

possuírem grande número absoluto de alunos matriculados no ensino básico, não 

possuíram tantas demandas que chegam ao STJ. O mesmo se dá com as unidades 

federativas do Distrito Federal, de Santa Catarina e de Rio Grande do Norte, que 

possuem pouco número de alunos matribulados, mas alto grau de litiosidade perante o 

STJ. 
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Fonte: Gráfico elaborado conforme dados do MEC/Inep/Deed de 2012 

 

Em termos de acesso à justiça que implique igualmente acesso às cortes 

superiores, referidos dados denotam dois destaques contrastantes no que toca às 

questões relacionadas à LDB-1996: (i) o amplo acesso nos Estados da Região Sul, em 

que pese não possuam, em números absolutos, tantos alunos matriculados no ensino 

básico; e (ii) o rarefeito acesso pelos Estados da Região Norte, que possuem tanto baixo 

índices populacionais, como poucos alunos matriculados. 

 

2.5.1.1. Grau de provimento-procedência das demandas 

 

 

Quais são os atores que levam a LDB-1996 a discussão aos tribunais superiores? 

Quem mais oferta ações-recursos e o quanto são deferidas-providos? Tentamos agora 

enfrentar essa sorte de questões. 
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Em matéria de judicialização de políticas públicas é interessante não apenas 

saber quais os atores que chegam aos tribunais superiores, mas se obtêm resultados que 

lhe são proveitosos (e em que espécies de ações/recursos isso se dá), pois o não 

conhecimento e o indeferimento/desprovimento com certeza não satisfaz aquele que 

litiga pelo direito social (natureza de direitos plurilaterais que explicitam, em seu fundo, 

problemas sociais).  

A ideia é, portanto, simples: o denominado grau de provimento-procedência das 

demandas (recursos ou ações) significa o percentual dos resultados favoráveis (resultado 

do acórdão) ao demandante perante o STJ, segundo os dados obtidos de nosso 

mapeamento. Ou seja, se o recurso é provido, se a ação é procedente, se a segurança é 

concedida etc. 

Uma observação preliminar há de ser feita. Não se adentra aqui no mérito da 

demanda (por exemplo, se oferece e quais seriam os impactos em políticas públicas 

etc.). Não é, assim, uma conclusão possível aqui, por exemplo, se a judicialização da 

LDB-1996 é ou deixa de mais efetiva diante esses dados. O que se pode afirmar é que o 

não conhecimento e o indeferimento/desprovimento da demanda não satisfaz aquele que 

litiga pelo direito à educação. 

A tabela abaixo relaciona os dados que serão explorados em seguida. Nas linhas, 

encontram-se as espécies de ações e recursos e seus respectivos resultados possíveis 

(conhecimento, (im)provimento-(in)deferimento). Nas colunas, o número e o respectivo 

percentual de demandas propostas pelos atores judiciais que mais judicializaram o 

direito à educação perante o STJ. Na última linha, o somatório dos valores das colunas. 



 

 

 

 

Demanda proposta e resultado do acórdão do STJ 
nº de 

acórdãos 

% de 

acórdãos 

Proposto 

por 

alunos 

% 

proposto 

por 

alunos 

Proposto 

pelas 

universi

dades 

% 

proposto 

pelas 

universi

dades 

Proposto 

pela 

União  

% 

proposto 

pela 

União 

Proposto 

pelos 

Estados  

% 

proposto 

pelos 

Proposto 

pelos 

Municípi

os 

% 

proposto 

pelos 

Municípi

os 

Agravo Regimental - AgRg improvido 50 16,84 20 40,00 12 24,00 5 10,00 3 6,00 1 2,00 

Agravo Regimental - AgRg provido 5 1,68 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Conflito de Competência - CC conhecido 11 3,70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Conflito de Competência - CC parcialmente 

conhecido. 
1 0,34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Embargos de Declaração - EDcl acolhidos 3 1,01 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Embargos de Declaração - EDcl rejeitados 3 1,01 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Embargos de Divergência em REsp - EResp  acolhidos 2 0,67 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Embargos de Divergência em REsp - EResp rejeitados 1 0,34 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Embargos de Divergência em REsp - EResp  não 

conhecidos 
1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Medida Cautelar - MC procedente 6 2,02 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Medida Cautelar - MC improcedente 1 0,34 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mandado de Segurança - MS concedida a segurança 8 2,69 2 25,00 3 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mandado de Segurança - MS extinção sem julgamento 

do mérito. 
1 0,34 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mandado de Segurança - MS segurança denegada 9 3,03 1 33,33 1 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mandado de Segurança - MS segurança parcialmente 

concedida. 
1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Recurso Especial - Resp improvido 90 30,30 33 40,00 34 37,78 1 1,11 1 1,11 2 2,22 

Recurso Especial - Resp não conhecido 16 5,39 6 37,50 5 31,25 0 0,00 4 25,00 1 6,25 

Recurso Especial - Resp parcialmente provido 3 1,01 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Recurso Especial - Resp provido 77 25,93 33 42,86 27 35,06 1 1,30 0 0,00 2 2,60 

Recurso em Mandado de Segurança - RMS improvido 6 2,02 0 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Recurso em Mandado de Segurança - RMS provido. 2 0,67 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 298 100,00 110,00 38,93 90,00 30,20 7,00 2,35 8,00 2,68 6,00 2,01 



 

 

 

 

Demanda proposta e resultado do acórdão do STJ 
nº de 

acórdãos 

% de 

acórdãos 

Proposto 

por 

instituiçõe

s de ensino 

privadas 

% proposto 

por 

instituições 

de ensino 

privadas 

Proposto 

por 

Conselhos 

profissiona

is 

% proposto 

por 

Conselhos 

profissionais 

Proposto 

pelo 

Colégio 

Pedro II 

% proposto 

pelo Colégio  

Pedro II 

Agravo Regimental - AgRg improvido 50 16,84 2 4 1 2 1 2 

Agravo Regimental - AgRg provido 5 1,68 2 40 0 0 1 20 

Conflito de Competência - CC conhecido 11 3,70 _ _ _ _ _ _ 

Conflito de Competência - CC parcialmente 

conhecido. 
1 0,34 

_ _ _ _ _ _ 

Embargos de Declaração - EDcl acolhidos 3 1,01 1 33,33 0 0 1 33,33 

Embargos de Declaração - EDcl rejeitados 3 1,01 1 33,33 0 0 0 0 

Embargos de Divergência em REsp - EResp  acolhidos 2 0,67 0 0 0 0 0 0 

Embargos de Divergência em REsp - EResp rejeitados 1 0,34 0 0 0 0 0 0 

Embargos de Divergência em REsp - EResp  não 

conhecidos 
1 0,34 

0 0 0 0 0 0 

Medida Cautelar - MC procedente 6 2,02 0 0 0 0 0 0 

Medida Cautelar - MC improcedente 1 0,34 0 0 0 0 0 0 

Mandado de Segurança - MS concedida a segurança 8 2,69 1 12,5 1 12,5 0 0 

Mandado de Segurança - MS extinção sem julgamento 

do mérito. 
1 0,34 

0 0 0 0 0 0 

Mandado de Segurança - MS segurança denegada 9 3,03 2 22,22 3 33,33 0 0 

Mandado de Segurança - MS segurança parcialmente 

concedida. 
1 0,34 

1 100 0 0 0 0 

Recurso Especial - Resp improvido 90 30,30 2 2,22 6 6,67 3 3,33 

Recurso Especial - Resp não conhecido 16 5,39 0 0 0 0 0 0 

Recurso Especial - Resp parcialmente provido 3 1,01 0 0 1 33,33 0 0 

Recurso Especial - Resp provido 77 25,93 0 0 0 0 10 12,99 

Recurso em Mandado de Segurança - RMS improvido 6 2,02 0 0 0 0 0 0 

Recurso em Mandado de Segurança - RMS provido. 2 0,67 1 50 0 0 0 0 

Total 298 100,00 13 4,36 12 4,03 16 13,79 
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Afasta-se aqui a análise de resultados menos numerosos, que pode conter 

desvios-padrão (com alto peso percentual de poucos acórdãos e em determinado 

sentido), o que não seria representativo da generalidade de demandas e temáticas. Esta, 

aliás, é a principal razão que impede as mesmas análises quantitativas em relação ao 

STF, tal como oportunamente se explicitará. 

 

Demanda proposta e resultado do acórdão do STJ nº de 

acórdão

s 

% de 

acórdão

s 

Agravo Regimental - AgRg improvido 50 16,84 

Agravo Regimental - AgRg provido 5 1,68 

Conflito de Competência - CC conhecido 11 3,70 

Conflito de Competência - CC parcialmente 

conhecido. 

1 0,34 

Embargos de Declaração - EDcl acolhidos 3 1,01 

Embargos de Declaração - EDcl rejeitados 3 1,01 

Embargos de Divergência em REsp - EResp  

acolhidos 

2 0,67 

Embargos de Divergência em REsp - EResp 

rejeitados 

1 0,34 

Embargos de Divergência em REsp - EResp  não 

conhecidos 

1 0,34 

Medida Cautelar - MC procedente 6 2,02 

Medida Cautelar - MC improcedente 1 0,34 

Mandado de Segurança - MS concedida a segurança 8 2,69 

Mandado de Segurança - MS extinção sem 

julgamento do mérito. 

1 0,34 

Mandado de Segurança - MS segurança denegada 9 3,03 

Mandado de Segurança - MS segurança parcialmente 

concedida. 

1 0,34 

Recurso Especial - Resp improvido 90 30,30 

Recurso Especial - Resp não conhecido 16 5,39 

Recurso Especial - Resp parcialmente provido 3 1,01 

Recurso Especial - Resp provido 77 25,93 

Recurso em Mandado de Segurança - RMS 

improvido 

6 2,02 

Recurso em Mandado de Segurança - RMS provido. 2 0,67 

Total 298 100,00 
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Conforme o gráfico acima, as demandas mais numerosas perante o STJ são, 

respectivamente, os recursos especiais, seguidos dos agravos regimentais. Verifica-se 

que, dos 55 agravos regimentais, apenas 5 foram providos (9%). Já dentre os recursos 

especiais, 80 de 196 (ou seja, 43%) tiveram aproveitamento positivo, aqui incluídos 

provimentos parcial e total. 

Quanto ao grau de provimento-procedência geral de todas as demandas 

(excluindo os conflitos de competência, por consistirem precipuamente em questões 

suscitadas entre juízes, intrajurisdicionais), verifica-se que 107 de 286 (ou seja, 37,41%) 

demandas foram providas-procedentes.  

 

2.5.1.2. Grau de procedência das demandas por espécies de atores litigantes 

 

 

Pelo número de demandas propostas, delinearam-se em especial os seguintes 

atores litigantes: a categoria geral dos alunos, as universidades, o Colégio Pedro II (art. 

242, § 2º, da Constituição), as instituições de ensino privado, os conselhos profissionais 

e os entes políticos União, Estados e Municípios. 

Os resultados totais (demonstrados na última linha da tabela supra) são 

evidenciados no seguinte gráfico que lista os atores que mais litigam perante o STJ: 
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As observações sobre os resultados e sobre o que representa cada ator acima 

indicado no gráfico serão detalhadas individualmente nos itens abaixo.
123

  

 

2.5.1.2.1. Alunos como recorrentes/partes  

 

 

Ao contrário e.g. de categorias como dos profissionais e instituições 

educacionais, é interessante o fato da LDB-1996, apesar de desejar romper com a 

burocracia institucional, não ter dedicado atenção aos alunos, enquanto coletividade ou 

categoria. Eles que sempre são os primeiros a se oporem às amarras burocráticas e 

tradicionais do ensino, organizados em diversas formas como centro acadêmicos, 

diretórios, grêmios, uniões nacionais, estaduais etc. e frequentemente influentes em 

determinadas políticas educacionais.  

Mecanismos de participação dos alunos no projeto pedagógico das instituições 

de ensino, por exemplo, é algo que não foi pensado pelo legislador brasileiro. 

Preocupou-se a LDB-1996 apenas em sancionar os alunos
124

 e em controlar seu 

                                                 

123
 Por ora se nota apenas que a categoria IES públicas envolve instituições de ensino superior públicas, 

em sua grande maioria composta pelas universidades federais. 
124

 “Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 

terão a incumbência de: (...) VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem 

quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 

10.287, de 2001)”  

110; 38% 

90; 31% 

16; 6% 

13; 4% 

12; 4% 

7; 2% 8; 3% 

6; 2% 

30; 10% 

Atores que mais litigam sobre matérias  

da LDB-1996 perante o STJ 

Alunos 

IES públicas 

Colégio Pedro II 

Instituições de ensino privadas 

Conselhos profissionais 

União 

Estados 

Municípios 

Outros 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
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rendimento escolar
125

. Mas transferindo essas incumbências aos estabelecimentos de 

ensino e docentes, sem, contudo, incentivar meios de trazer a família e os alunos para 

participarem ativamente da construção da política pedagógica. 

Se, de um lado, o espaço das instituições educacionais é-lhes, restrito; verifica-

se, de outro, que os alunos defendem, conforme os dados do gráfico acima, 

ostensivamente seus direitos perante o Judiciário. Com certa surpresa, essa categoria foi 

a que mais ofertou demandas perante o STJ. Mais que as instituições de ensino superior 

públicas em matérias relativas à LDB-1996. 

Nesta categoria de dados, enfatiza-se a defesa dos direitos dos estudantes, seja 

representados por advogado (transferência de aluno, matrícula, sanções etc.), seja pelo 

Ministério Público (principalmente recursos extraído de ações civis públicas e ações que 

tutelam vaga em creche).  

O gráfico a seguir demonstra o grau de provimento-procedência dessas 

demandas, ou seja, o quanto o resultado das decisões foi favorável a estes atores 

judiciais. 

 

Verifica-se que a categoria alunos conseguiu percentual de aproveitamento em 

suas demandas em aproximadamente 2% acima da média (que é alta, de 37 %), em que 

pese o grande número de demandas propostas por este grupo (38% - 110). 

Abaixo as matérias acerca das quais essa categoria analisada mais demandou 

perante o STJ: 

                                                 

125
 “Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 

terão a incumbência de: (...) V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;  

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: (...) III - zelar pela aprendizagem dos alunos; IV - estabelecer 

estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;” 

44; 41% 

56; 52% 

7; 7% 

Grau de provimento-procedência  

por resultado das demandas propostas por alunos 

perante o STJ acerca da LDB-1996 

Mérito favorável pacial ou totalmente Mérito desfavorável Não analisados no mérito 
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Temáticas 
Demandas 

Alunos 

Demandas 

Total 

Transferência ex officio de servidor ou funcionário da Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em instituição de ensino superior 
40 117 

Revalidação de diploma estrangeiro 29 44 

Atendimento em creche e pré-escola 12 19 

Conselho Profissional 10 19 

Competência do órgão jurisdicional em temas relativos à LDB  11 

Matrícula estudantil 6 11 

Reconhecimento de curso superior  10 

Funcionamento de curso/instituição de ensino 1 9 

Direitos diversos relativos aos educandos 2 9 

Exame supletivo. Aprovação em vestibular. 3 7 

Concurso público para o cargo de professor  7 

Criação de curso de ensino superior  6 

Credenciamento de Curso 1 6 

Ação Civil Pública. Questões processuais e educacionais. 1 4 

Expedição de Diploma 2 5 

Processo seletivo de ingresso na Universidade 1 2 

ENADE 2 2 

Direitos diversos relativos aos educadores  2 

Formação de professores e progressão funcional  2 

Outros  6 

Total 110 298 

 

Vale ressaltar que todas as demandas por vaga em creche e pré-escola resultam 

de recursos interpostos pelo Ministério Público. Ou seja, trata-se de alunos que, se não 

tivessem um representante judicial público e com certa expertise, não chegariam à 

instância superior. Quase todos os recursos foram interpostos pelo Parquet do Estado de 

São Paulo (na maioria contra os Municípios de Santo André e São Paulo) e do Rio 

Grande do Sul.  

Nos anos mais recentes do período pesquisado, é relevante a quantidade de 

recursos interpostos por alunos brasileiros que visavam ao reconhecimento de diploma 

estrangeiro no Brasil (muito mais que a metade do total). Trata-se de estudantes que 

completaram cursos, principalmente, na área das ciências da saúde (geralmente 

medicina) em países latino-americanos (em sua maioria Cuba, Paraguai e Bolívia).  

 

2.5.1.2.2. Instituições de ensino superior públicas como recorrentes/partes  

 

 

Às universidades sempre foram resguardadas prerrogativas diferenciadas em 

relação aos outros órgãos da Administração Pública. A começar pelo status 

constitucional de sua autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial (artigo 207, caput, da Constituição), que ganhou 

especificidades atributivas do artigo 53 LDB-1996, sendo conferida natureza especial ao 
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estatuto jurídico das universidades mantidas pelo Poder Público (artigo 54, caput, da 

LDB-1996). 

Há diversos fatores que favoreceriam desparidade de armas no processo judicial 

em que litigam alunos e universidades. A uma, porque as universidades e instituições 

públicas contam com procuradorias e órgãos de representação judicial especializados 

nos diversos tipos de lides educacionais. A duas, a Administração Pública goza de 

prerrogativas processuais, não arcando, por exemplo, com custas judiciais (diga-se, de 

passagem, um incentivo à infindável interposição de recursos). A três, contudo, o acesso 

ao STJ requer o enfrentamento de algumas barreiras processuais (prequestionamento, 

violação direta a dispositivo de lei federal etc.), não havendo, aqui, reexame necessário. 

Confiram-se abaixo os resultados obtidos referentes às demandas propostas pelas 

IES públicas. 

 
Verifica-se que o grau provimento-procedência de demandas propostas por 

instituições de ensino superior públicas é menor que o das propostas pelos alunos, em 

que pese aquelas ofertado menor número (90 no total, 30,20%) de demandas que estes.   

36; 40% 

49; 54% 

5; 6% 

Grau de provimento-procedência  

por resultado das demandas propostas por IES públicas 

perante o STJ acerca da LDB-1996 

Mérito favorável pacial ou totalmente Mérito desfavorável Não analisados no mérito 
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Temáticas 

Demandas 

Univer 

sidades 

Demandas 

Total 

Transferência ex officio de servidor ou funcionário da Administração Direta ou 

Indireta e matrícula em instituição de ensino superior 
62 117 

Revalidação de diploma estrangeiro 15 44 

Atendimento em creche e pré-escola  19 

Conselho Profissional  19 

Competência do órgão jurisdicional em temas relativos à LDB  11 

Matrícula estudantil 1 11 

Reconhecimento de curso superior 1 10 

Funcionamento de curso/instituição de ensino 2 9 

Direitos diversos relativos aos educandos 3 9 

Exame supletivo. Aprovação em vestibular.  7 

Concurso público para o cargo de professor  7 

Criação de curso de ensino superior  6 

Credenciamento de Curso  6 

Ação Civil Pública. Questões processuais e educacionais.  4 

Expedição de Diploma 3 5 

Processo seletivo de ingresso na Universidade 1 2 

ENADE  2 

Direitos diversos relativos aos educadores  2 

Formação de professores e progressão funcional  2 

Outros 2 6 

Total 90 298 

 

Constata-se que as temáticas de que cuidam os recursos das IES públicas 

discrepam bastante da categoria dos alunos, interessando àquelas mais a questão de 

reconhecimento de curso superior e expedição de diploma, além da competência para a 

fiscalização - que lhes é privativa - do preenchimento dos requisitos para a expedição de 

diploma obtido no estrangeiro.  

 

2.5.1.2.3. Colégio Pedro II como recorrente/parte 

 

 

Aqui um litigante que, em que pese seja específico da realidade carioca, encontra 

previsão no Texto Constitucional. A Constituição prevê em seu artigo 242, § 2º, que “o 

Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita 

federal.” Corriqueiramente citada nos manuais de direito constitucional
126

, esta regra é 

exemplo de norma apenas formalmente constitucional (materialmente 

infraconstitucional), a evidenciar a classificação da Constituição de 1988 como analítica 

(não sintética).  

                                                 

126 “Analíticas, por outro lado,  são aquelas que abordam todos os assuntos que os representantes do 

povo entenderem fundamentais. Normalmente descem a minúcias, estabelecendo regras que deveriam 

estar em leis infraconstitucionais, como, conforme já  mencionamos,  o art.  242, § 2º, da CF/88, que 

dispõe  que o Colégio Pedro II, localizado  na  cidade  do  Rio  de Janeiro,  será mantido  na  órbita  

federal. Assim,  o clássico exemplo é a brasileira de 1988.” (LENZA, 2014, p. 100) 
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Tal litigante constituiu surpresa no presente mapeamento, em que pese a matéria 

sobre que litiga o Colégio Pedro II não impressione: todos os casos que envolveram essa 

instituição de ensino dizem com aspectos de transferência de estudante/servidor (esta 

matéria representa 39% de todos os casos).  

 

Apesar do pouco número de acórdãos (16), verifica-se alto o grau de 

aproveitamento dos recursos (em 75%, dobro da média, 37%). A razão para tanto reside 

no fato de que o STJ pacificou o entendimento segundo o qual é preciso, para a 

transferência de um aluno para outra instituição de ensino, preencher o requisito da 

congeneridade (privada para privada e pública para pública). De sorte que os acórdãos 

recorridos que permitiram a transferência de colégios privados para o Colégio Pedro II 

foram reformados no STJ. 

 

2.5.1.2.4. Instituições de ensino privadas como recorrentes/partes 

 

 

Cuidando-se de um serviço público não exclusivamente estatal, verifica-se que a 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino é cláusula da Constituição 

(artigo 206, inciso III) que ganhou previsão também na LDB-1996 (artigo 3º, inciso V).  

No que toca as políticas educacionais voltadas para a regulamentação da 

prestação do ensino pela iniciativa privada, o artigo 7º da LDB-1996 veio a 

regulamentar o artigo 209 da Constituição, especificando, ademais, sua aplicação à 

noção de sistema de ensino e reafirmando a necessidade de que as instituições privadas 

tenham capacidade de autofinanciamento. 

Autofinanciamento, em verdade, é um obrigação que foi de certa forma 

relativizada diante do grande aporte de recursos financeiros que intensificaram o boom 

12; 75% 

4; 25% 

0; 0% 

Grau de provimento-procedência  

por resultado das demandas propostas pelo Colégio Pedro II 

perante o STJ acerca da LDB-1996 

Mérito favorável pacial ou totalmente Mérito desfavorável Não analisados no mérito 
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do ensino superior privado no Brasil na primeira década deste século, colaborando para 

tanto, dentre outros fatores, os diversos programas de concessão de bolsas
127

 pelo 

governo federal, tal como o o PROUNI
128

 e o FIES
129

.  

As instituições de ensino privadas ofertam poucos recursos aos tribunais 

superiores por diversos motivos. Em primeiro lugar, na maioria recém instituídas, 

raramente dispõem de advogados especializados no assunto. Em segundo, 

diferentemente das instituições de ensino públicas, pagam custas judiciais
130

 e 

honorários advocatícios, que as inibem arriscar postergar a solução da lide. Em terceiro, 

teriam que dispor de advogados em Brasília para acompanhar os andamentos do recurso 

perante o STJ, no caso. 

Daí terem ofertado apenas 11 demandas perante o STJ com os resultados 

dispostos no seguinte gráfico: 

 

 

2.5.1.2.5. Conselhos profissionais como recorrentes/partes 

 

                                                 

127
 “Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas 

com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 

compreendendo as que se destinam a: (...) VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas 

e privadas;” 
128

 Nos termos do artigo 1º da Lei nº 11.096/05, “Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, 

o Programa Universidade para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e 

bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para 

estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de 

ensino superior, com ou sem fins lucrativos.” 
129

 O FIES foi regulamentado pela Lei nº 10.260/01, em seu artigo 1º, dispondo que “o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), de natureza contábil, destinado à concessão de financiamento a 

estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos”  

130 Segundo a jurisprudência do STJ, “As pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins 

lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não 

bastando simples declaração de pobreza.” (Precedente: EREsp 1.185.828/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor 

Rocha, Corte Especial, DJe 1º/7/2011) 

6; 55% 

5; 45% 

0; 0% 

Grau de provimento-procedência  

por resultado das demandas propostas por instituições de 

ensino privadas 

perante o STJ acerca da LDB-1996  

Mérito favorável pacial ou totalmente Mérito desfavorável Não analisados no mérito 
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A LDB-1996 disciplina em seu artigo 38-D
131

 a questão da obtenção de 

certificado e diploma de conclusão de curso técnico ou superior como requisito para o 

exercício das atividades profissionais técnicas. Sobre essa matéria é que litigam 

conselhos profissionais, tendo como resultado, no que toca ao grau de provimento-

procedência, o disposto no gráfico abaixo:  

 

Os conselhos que mais recorreram ao STJ são da área das ciências 

médicas/saúde, a exceção de dois recursos interpostos pelos conselhos de contabilidade 

e de advocacia (Conselho Federal da OAB). As demandas partiram dos conselhos 

profissionais das seguintes áreas: Farmácia 02 (duas) demandas, Enfermagem 01 (uma) 

demanda, Medicina veterinária 01 (uma) demanda, Fisioterapia e terapia ocupacional 01 

(uma) demanda, Medicina 02 (duas) demandas (criação de curso), Técnico em 

radiologia 02 (duas) demandas, Odontologia 02 (duas) demandas, Conselho Federal da 

OAB 01 (uma) demanda, Contabilidade 01 (uma) demanda. 

 

2.5.1.2.6. Entes federativos como recorrentes/partes 

 

 

Além de inovadora em diversos aspectos temáticos, a LDB-1996 constitui-se 

como uma lei nacional estruturante da organização da educação na Federação brasileira. 

                                                 

131 Art. 36-D.  Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando 

registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação 

superior. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada 

concomitante e subseqüente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, 

possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com 

aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

2; 18% 

9; 82% 

0; 

0% 

Grau de provimento-procedência  

por resultado das demandas propostas conselhos 

profissionais 

perante o STJ acerca da LDB-1996 

Mérito favorável pacial ou totalmente Mérito improcedente Não analisados no mérito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art2
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Por isso, distribui, com fundamento na Constituição, diversas competências aos Entes 

Federados, dispondo em seu artigo 8º que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.” 

As obrigações educacionais do Estado Brasileiro, como na maioria dos direitos 

sociais, são desigualmente distribuídas (porque supostamente reequilibráveis com 

repasses e transferências financeiras) entre Estados e Municípios, de um lado, e União 

de outro. Incumbindo àqueles implementar e executar as políticas públicas do ensino 

básico; e, à União, funções gerais e supletivas, na forma da “coordenação da política 

nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.” 

(artigo 8º, § 1º, da LDB-1996) 

Apesar de se tratar de um país em que se concedem prerrogativas jurídicas (para 

não dizer privilégios) ao poder público, maior violador dos direitos fundamentais contra 

o cidadão, os dados aqui se mostraram surpreendentemente baixos.  

Verifica-se que todos os entes federativos propuseram apenas 21 demandas do 

total de 286, tendo sido a grande maioria apreciada no mérito e de forma desfavorável. 

Os entes federativos, em verdade, figuram mais como recorridos-réus que como 

recorrentes-autores, com o destaque para demandas envolvendo vaga em creche e pré-

escola. 

 

Destaca-se que muitas das demandas dos Estados e Distrito Federal envolvem a 

questão da admissão do exame supletivo como forma de aceleração dos estudos e 

ingresso em universidade, sendo para tanto legitimada não a universidade, mas o Estado 

ou a União. Houve 02 (duas) demandas de municípios que versavam sobre os requisitos 

(escolaridade mínima) impostos por edital de concurso para professor. Por fim, 01 

(uma) demanda proposta pela União, questionando o cálculo do valor anual mínimo 

para efeitos de repasse dos recursos do FUNDEB.  

3; 14% 

13; 62% 

5; 24% 

Grau de provimento-procedência  

por resultado das demandas propostas pelos entes federativos  

perante o STJ acerca da LDB-1996 

Mérito favorável pacial ou totalmente Mérito desfavorável Não analisados no mérito 
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Em conclusão, no que se refere aos litigantes, percebe-se o crescente 

protagonismo da categoria dos alunos, de modo mais acentuado e proporcionalmente 

com grau de procedência-provimento maior que os demais litigantes. Destaca-se, 

ademais, a pouca expressividade da atuação dos entes federativos em matéria 

educacional; constatação reveladora, considerando-se os privilégios de que dispõe o 

Poder Público em juízo. 

Em suma, o mapeamento temático desenvolvido permitiu observar certo 

protagonismo do STJ no julgamento das temáticas que envolvem a LDB-1996, lei 

federal cuja interpretação lhe incumbe uniformizar.  

A análise quantitativa indicou desigualdades regionais brasileiras no acesso aos 

tribunais superiores, com predomínio das Regiões Sul e Sudeste. E que o motor da 

litigância pelo direito à educação não encontra relação com o número de matrículas dos 

alunos na região, mas sim na acessibilidade aos tribunais, aos serviços da defensoria 

pública, bem como a possibilidade de contratação de advogados e maior consciência 

dos direitos, o que é mais comum nas capitais e cidades interioranas do Sudeste e do Sul 

e em Brasília-DF, onde há maior renda per capita e acesso à justiça.  
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2.5.2. Os acórdãos do STF 

 

 

Eenfrenta-se neste tópico a dificuldade de se tratar genericamente dos poucos 

casos (apenas 38 demandas) sobre a LDB-1996 que chegaram até o STF. É que não há 

número absoluto de demanda razoável para se extraírem observações, comparáveis às 

obtidas no mapeamento das numerosas demandas perante o STJ. 

Por exemplo, não faz sentido identificar o Estado ou a Região de origem das 

demandas, pois quase 50% (47,3% - 18) são ações de controle abstrato de 

constitucionalidade, propostas diretamente perante o STF, em Brasília. Em outras 

palavras, no STF a maioria dos acórdãos ora pesquisados resultam das demandas do 

Distrito Federam (DF) como “Estado de Origem”, por conta do maior número de ADIs 

(jurisdição nacional). Já na pesquisa do STJ, o DF há uma outra significação, de 

jurisdição estadual, mais próxima dos entes federativos estaduais. 

No corte temporal da presente pesquisa, o STF possui apenas 38 demandas sobre 

a LDB, o que para uma análise quantitativa restaria distorcida (o peso de um acórdão 

causaria uma distorção comparativa muito grande) para uma comparação com o STJ, 

que possui quase 300 decisões.  

 De qualquer sorte, obteve-se do presente mapeamento o gráfico abaixo que trata 

das temáticas da LDB-1996 mais incidentes nos acórdãos do STF:   



 

 

100 

 

 

TEMÁTICA DO ACÓRDÃO 
Nº de 

acórdãos 
% 

Matrícula estudantil em universidade pública 4 11% 

Autonomia universitária. Despesa com pessoal. 4 11% 

Competência concorrente / suplementar dos Estados e DF para legislar sobre 

diretrizes e bases da educação. 
4 11% 

Criação de curso de ensino superior 4 11% 

Direitos diversos da Classe de Professor  4 11% 

Expedição de diploma. 3 8% 

Aplicação do mínimo constitucional de receita em educação. 2 5% 

Reconhecimento de curso superior. 2 5% 

Transferência de alunos entre instituições de ensino. Congeneridade. 2 5% 

Outros 9 24% 

Total 38 100 

 

Aqui se verificam matérias educacionais especificamente tratadas na 

Constituição, tais como aplicação do percentual financeiro mínimo (artigo 212 caput 

Constituição); autonomia universitária (artigo 207 Constituição); competência 

legislativa (artigo 21, inciso XXIV, Constituição) etc.. Mas também outras questões em 

temáticas que, no caso particular, que podem ter repercussão geral em que se pode 

trazer violação a algum dispositivo constitucional. 

 

2.6. Metodologia: restrição/ampliação de políticas públicas; (des)consideração dos 

recursos financeiros; “efeito multiplicador”; e acesso vs. qualidade do ensino 

 

 

Metodologicamente, a análise dos acórdãos busca responder as questões 

colocadas no quadro abaixo: 

 

Nº Principais questões  

1 O acórdão (1.1.) considera a existência, (1.2.) amplia (direta ou indiretamente) e/ou (1.3.) restringe 

11% 

11% 

11% 

11% 

11% 
8% 

5% 

5% 

5% 

24% 

Acórdãos (1996-2011) do STF acerca da LDB  
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(direta ou indiretamente) as políticas públicas vigentes?  

2 O acórdão (2.1.) confere o direito à educação independentemente de consideração sobre os 

existentes recursos financeiros ou (2.2.) há ponderação com a escassez de recursos?  

3 O acórdão (3.1.) possibilita o “efeito multiplicador” em casos semelhantes ou (3.2.) considera a 

existência de particularidades excepcionais no caso que impedem a generalização?  

4 O acórdão se fundamenta predominantemente no (4.1.) acesso ao ensino, (4.2.) permanência no 

ensino, (4.3.) qualidade do ensino, (4.4.) acesso e qualidade ou permanência e qualidade (4.4.) 

nenhum? 

 

No que toca às questões de 1. a 3., a obra de Lima Lopes (2006) inspirou a 

concepção dessa noção de efeitos das decisões judiciais, tal como em tópico específico 

acima se dedicou a explicar detidamente em que consistem. Verifica-se que encontram 

semelhança empírica com as questões colocadas na pesquisa de direito sanitário 

desenvolvida por Marques, Melo e Santos (2011).
 132 

Quanto à questão 4., busca-se analisar a forma com que o Judiciário questões 

como acesso (vaga em creche, possibilidade de cursar dois cursos universitários 

simultaneamente, transferência de aluno/servidor público, revalidação de diploma 

estrangeiro etc.), permanência (distância escola-casa, possibilidade de aluno servidor 

cumprir jornada reduzida, validação e expedição de diploma etc.), qualidade 

(procedimento de reclassificação e conclusão antecipada de curso, credenciamento de 

curso de graduação e pós, formação de professores, Valor Anual Mínimo do 

FUNDEF/FUNDEB, ENADE etc.). 

Tratemos, em espécie, dos efeitos acima enumerados: 

O acórdão (1.1.) considera a existência, (1.2.) amplia (direta ou indiretamente) 

e/ou (1.3.) restringe (direta ou indiretamente) as políticas públicas vigentes? 

1.1. Convém ao magistrado, antes de definir uma interpretação para o direito sob 

julgamento, considerar a existência e o quadro normativo da política pública que 

regulamenta ou concretiza aquele direito.
133

 Segundo Virgílio Afonso da Silva, “juízes 

                                                 

132
 Analisando os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais — TJMG no período de 

2000 a 2007 sobre direito à saúde, pesquisa intitulada “Ações judiciais no âmbito do sistema único de 

saúde do Brasil, bases legais e implicações: um estudo de caso em um tribunal da região Sudeste” tomou 

como categorias de análise as seguintes: “1 — resultados das decisões judiciais; 2 — base legal utilizada; 

3 — discursos utilizados pelos desembargadores. Desta última, extraiu-se cinco subcategorias: 1 — a 

saúde é direito de todos e dever do Estado; 2 — A saúde é direito de todos  e  dever  do  Estado  mediante  

a  existência  de  políticas  públicas;  3  — entraves burocráticos não podem obstar a viabilidade de um 

direito; 4 — as políticas públicas são as sustentações ao direito a saúde; e 5 — mais de um fundamento.” 

(MARQUES; MELO; SANTOS, 2011, p. 46) 
133

 Observa Eduardo Appio o perigo de decisões judiciais com fundamentação insuficiente com o objetivo 

de obscurecer os verdadeiros motivos da decisão. “A interpretação judicial de cláusulas constitucionais 

abertas pode representar, em alguns casos, uma verdadeira tirania judicial, nas hipóteses em que a 

motivação da decisão do juiz se revele insuficiente, bem como nos casos em que a motivação do ato é 

apenas aparente e tem por fito esconder os verdadeiros motivos da decisão.” (APPIO, 2004, p. 196) A 

hipótese de possível não consideração das políticas públicas educacionais existentes encontra fundamento 

no fato de que os operadores do direitos desconhecem o campo específico do conhecimento direito 
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não podem ignorar as políticas públicas já existentes nessas áreas, concedendo, de 

forma irracional e individualista, medicamentos, tratamentos de saúde ou vagas em 

salas de aula a todo aquele que recorrer ao Judiciário.” (SILVA, 2008, p. 589) 

Mas não é isso o que ocorre. “Um grande número de operadores do direito 

encaram os desafios suscitados pelos direitos sociais a partir dessa transposição, da 

seguinte maneira: visto que a constituição garante, por exemplo, um direito à saúde, se 

uma pessoa não tem acesso a um determinado tratamento médico ou a um determinado 

medicamento, então é tarefa do Judiciário garantir que essa pessoa receba o tratamento e 

o medicamento necessários.” (SILVA, 2008, p. 588) 

O problema em grande parte está no fato, como observa Dworkin, de que nos 

acostumamos a resumir os problemas à questão do direito abstratamente, de sorte que 

“os juristas apoiam-se nos conceitos correlatos de direito jurídico e obrigação jurídica. 

Dizemos que alguém tem um direito ou uma obrigação jurídica e tomamos essa 

afirmação como uma base sólida para fazer reinvindicações e exigências, bem como 

para criticar os atos das autoridades públicas.” (DWORKIN, 2002, p. 23) 

Segundo Virgílio Afonso da Silva, seria mais importante a atuação do Judiciário 

em conjunto com o Ministério Público na efetivação das políticas públicas já existentes, 

pois boa parte da carência de efetividade decorre dos desvios na implementação e 

execução das políticas públicas do que falhas na elaboração. Assim atuando, o 

Judiciário conseguiria pensar os direitos sociais de forma global, promovendo 

realocações mais racionais e eficientes dos recursos escassos. (SILVA, 2008, p. 598) 

1.2. “Nas últimas décadas, pode-se constatar que a reivindicação judicial passa a 

ser largamente utilizada como mecanismo de garantia de direitos e ampliação de 

políticas públicas.” (VENTURA et alii, 2010, p. 78) A ampliação de lista de 

tratamentos de saúde e a definição de cotas para minorias étnicas em políticas de ensino 

superior são exemplos visíveis neste sentido.  

1.3. Mas não é raro que a decisão judicial construa uma interpretação restritiva 

da política pública quanto à admissibilidade jurídica do direito pretendido e/ou de seus 

destinatários. Não é incomum que o direito social, no controle de constitucionalidade 

brasileiro, seja “desconstitucionalizado”
 134

 na jurisprudência do Supremo Tribunal 

                                                                                                                                               

educacional. Daí associarem a solução da lide a outra especialidade do direito que não propriamente 

especializada, como direito admininistrativo, consumidor, civil etc.. Esclarece isto que “os textos 

jurídicos invocados para justificar ou inspirar as decisões dos agentes são adequados aos interesses, 

valores e visão de mundo dos dominantes.” (BOURDIEU, Pierre apud AMARAL, 2011, p. 10) 
134

 Confira-se, a propósito, o raciocínio desenvolvido por Sousa Junior na obra “Observar a Justiça: 

Pressupostos para a Criação de um Observatório da Justiça Brasileira”: “Os órgãos do Poder Judiciário 

desenvolvem estratégias que permitem inverter, de certa forma, a sua função: ao invés de garantir direitos 
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Federal, por exemplo, mediante a subordinação da aplicação das normas constitucionais 

a contingências políticas e econômicas. (SOUSA JUNIOR et alii, 2009, p. 18) 

O acórdão (2.1.) confere o direito à educação independentemente de 

consideração sobre os existentes recursos financeiros ou (2.2.) há ponderação com a 

escassez de recursos? 

Nem todos dependem do Estado para gozarem de direitos sociais plenos. 

Contudo, a universalização dos direitos sociais, e principalmente do direito à educação, 

somente pode ser a todos franqueada se houver uma efetiva atuação do Estado, sem o 

que não há igualdade de condições, principalmente para os que estão na linha da 

pobreza e extrema pobreza. De um lado, o Estado não pode desconsiderar que os 

recursos são escassos - e, portanto, a reserva do possível, - justamente porque não se 

pode obrigá-lo ao impossível. De outro, para os que estão na linha da pobreza ou 

extrema pobrezavige a reserva do impossível, porque lhes é impossível acesso ao direito 

à educação sem atuação do Estado.
135

 

A noção de mínimo existencial é de difícil sopesamento com a de reserva do 

possível, porque aquela corresponde ao núcleo de garantias sociais, tendo como 

fundamento a dignidade da pessoa e não se expressa adequadamente em categorias 

financeiras, típicas da reserva do possível.
136

  

                                                                                                                                               

através da afirmação das normas em contextos fáticos de violação, valem-se de contingências fáticas, em 

geral de natureza política e econômica, para justificar limitações à eficácia das normas - o que significa, 

na prática, a sua não aplicação ou a sua aplicação parcial. A subordinação da eficácia das normas a 

contingências políticas e econômicas constitui uma estratégia oculta ou latente de 

desconstitucionalização, tendo em vista que, com base em argumentos políticos e econômicos, a 

normatividade da constituição é corrompida, culminando numa violação “juridicamente ordenada” dos 

direitos fundamentais, justificada a partir de critérios como reserva do possível, proporcionalidade, 

razoabilidade, ponderação, adequação meios/fins, governabilidade e estabilidade econômica.” (SOUSA 

JUNIOR et alii, 2009, p. 18) 
135

 Holmes e Sunstein propõem, diante da impossibilidade de se oferecerem os serviços públicos 

essenciais à universalidade dos cidadãos, que o Estado forneça condições para que os mais pobres 

reduzam sua dependência para com este, por meio de incentivos para que eles mesmos conduzam suas 

vidas dignamente. O incentivo mais óbvio, segundo os autores, é a educação pública, como forma de ação 

estatal fundada coletivamente e designada para incentivar a autonomia do indivíduo ou grupo. Em suma, 

“esta ideia deveria também nos encorajar redesenharmos nossos programas de seguridade social, não com 

vistas a eliminar a dependência (o que é impossível), mas criar certa dependência que incentive sua 

autonomia e torne possível para a maior parte da população levar decentes vidas.” (HOLMES; 

SUNSTEIN, 1999, p. 205)   
136

 Diante dessa incompatibilidade, consolidaram-se três teses básicas, que guiam a hermenêutica e 

concretização do mínimo existencial, formuladas pela doutrina alemã. Essas teses, que caminham no 

sentido de progressiva ampliação do conceito de direitos fundamentais, são as seguintes: a) todos os 

direitos sociais são direitos fundamentais sociais; b) os direitos fundamentais sociais são plenamente 

justiciáveis, independentemente da interposição do legislador; c) os direitos fundamentais sociais são 

interpretados de acordo com princípios de interpretação constitucional, tais como os da máxima 

efetividade, concordância prática e unidade da ordem jurídica. (TORRES, 2004, p. 449). Essas teses 

incorporam uma visão principiológica, consistente na possibilidade de o Judiciário afirmar concretamente 

os direitos sociais independentemente de lei, o que pressupõe a possibilidade de superação da cláusula da 

reserva do possível no caso de contradição incontornável com o princípio da dignidade da pessoa 

humana.  
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Robert Alexy entende que o conteúdo da cláusula “reserva do possível” não 

revela a mesma força cogente do valor do mínimo existencial. Para o autor, aquela 

cláusula nada mais é do que indicação da necessidade de sopesamento do mínimo 

existencial, cuja eficácia vinculante denota sua exigibilidade prima facie.
137

 

2.1. A avaliação de possível ampliação ou restrição da política pública decorre 

em verdade do cerne da discussão dos argumentos que contrapõem a noção de escassez 

de recursos em face da de mínimo existencial. Considerando que “as decisões judiciais 

podem ter impacto nas finanças do Estado e influenciar a escolha das prioridades para 

aplicação dos recursos públicos escassos” (WANG, 2008, p. 540), uma saída que se 

mostra possível consiste em delimitar quais e como os direitos fundamentais sociais 

podem ser mais bem implementados em uma sociedade com recursos escassos e 

crescentes necessidades, o que se dá com o aprimoramento da gestão de orçamentos 

públicos e do próprio processo administrativo/legislativo das políticas públicas 

participativas. 

O acórdão (3.1.) possibilita o “efeito multiplicador” em casos semelhantes ou 

(3.2.) considera a existência de particularidades excepcionais no caso que impedem a 

generalização? 

3.1. O efeito multiplicador é aquele que decorre do alastramento social do 

conteúdo do capítulo da decisão judicial ao demonstrar possuir não só o potencial de 

formar jurisprudência pela reiteração dos casos, mas principalmente constituir elemento 

propulsor de novas demandas, a possibilitar a generalização do comando normativo 

judicial diante de situações idênticas. Ou seja, esse efeito beneficia não somente os 

demandantes que já chegaram ao Judiciário. Como se cuida de situações fáticas 

amplamente difusas na sociedade, incentiva a que inúmeros outros potenciais 

demandantes “individuais homogêneos” acessem o judiciário buscando realização do 

princípio da igualdade, do que resultam as chamadas demandas “repetitivas”. Estas são 

evidentes em lides tributárias e previdenciárias, que não admitem ações coletivas com 

eficácia erga omnes (conforme decisão do STF), exigindo-se que cada pessoa ajuíze sua 

ação individualmente.  

                                                 

137
 Segundo Alexy, “fica claro que o direito, enquanto direito prima facie, é um direito vinculante, e não 

um simples enunciado programático, quando o tribunal afirma que o direito, “em sua validade normativa, 

não [pode] depender de um menor ou maior grau de possibilidades de realização”. Mas a natureza de 

direito prima facie vinculante implica que a cláusula de restrição desse direito – a “reserva do possível, no 

sentido daquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade” – não pode levar a um 

esvaziamento do direito. Essa cláusula expressa simplesmente a necessidade de sopesamento desse 

direito.” (ALEXY, 2008, p. 515) (grifamos) 
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Dentro do universo dos acórdãos aqui pesquisados, a princípio esse efeito 

multiplicador ocorria em consequência de decisões divergentes
138

 do STJ, nos casos de 

transferência de estudantes em razão de serviço público entre universidades. Mas com a 

prolação do precedente na medida liminar na ADI 3324-7/DF do STF, promoveu-se 

uniformização da jurisprudência do STJ de forma mais restritiva aos demandantes.  

3.2. O inverso do efeito multiplicador ocorre quando a decisão judicial, em que 

pese contenha decisão favorável à parte demandante, considera certas especificidades 

fáticas que impedem a generalização do comando normativo judicial.  

Na presente pesquisa, isso se evidenciou no conceito, consagrado na 

jurisprudência do STJ, de “teoria do fato consumado”
139

. Esta teoria deve ser 

considerada diante da irreversibilidade do contexto fático dos autos
140

, a exigir do 

magistrado a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade em casos que 

considera excepcionais, procedendo ao distinguish, ou seja, afastando a jurisprudência 

consolidada.
141
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 “No entanto, embora tenha o posicionamento acima assinalado, rendo-me, ressalvando meu ponto de 

vista, à posição assumida pela ampla maioria da 1ª Seção deste Sodalício, pelo seu caráter uniformizador 

no trato das questões jurídicas no país, com base em recente decisão do Plenário do colendo STF, o qual, 

em 16/12/2004, em decisão unânime, julgou procedente, em parte, a ADIn nº 3324-7/DF (medida liminar) 

que questionou a transferência de militares para universidades públicas. O Plenário acompanhou o voto 

do relator, Min. Marco Aurélio, que decidiu dar ao art. 1º da Lei 9.536/97 interpretação conforme a 

CF/88, de modo a autorizar a transferência obrigatória desde que a instituição de destino seja congênere à 

de origem, ou seja, de pública para pública ou de privada para privada. Considerou-se, assim, que 

transferência de militar de universidade particular para pública é inconstitucional.” (STJ REsp 

667.639/RJjulgado em 15/02/2005, Rel. José Delgado) 
139

 No seguinte caso, o aluno conseguiu reverter no STJ a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia que 

lhe negava o reconhecimento, para fins de matrícula no ensino superior, do curso supletivo iniciado 

mesmo sem o preenchimento da idade mínima. A situação consolidada consistente em sua aprovação no 

vestibular e inscrição no curso supletivo mediante liminar decidiu o caso: “Teoria do fato consumado. In 

casu, o aluno aprovado em concurso vestibular, a despeito de não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) 

anos exigida pelo art. 38, § 1°, II, da Lei n.° 9.394/96, obteve, em sede de  liminar em mandamus, o 

direito de inscrever-se em curso supletivo para fins de conclusão do ensino médio, viabilizando sua 

matrícula em Curso Superior.” (STJ REsp 900.263/RO, Rel. Luiz Fux, julgado em 13/11/2007)  
140

 Esta noção de irreversibilidade geralmente se consuma em decorrência da demorada tramitação dos 

autos. Cite-se por exemplo o seguinte caso que discutiu a matrícula de estudante na UnB antes de findo o 

ensino médio: “Por força de liminar concedida em  mandado de segurança, o impetrante efetivou sua 

matrícula em curso superior antes de ser certificado no ensino médio. Na hipótese, ainda que, à época da 

matrícula, não tenham sido comprovados os requisitos necessários ao ingresso na Universidade, a 

subseqüente conclusão do segundo grau impõe  a aplicação da teoria do fato consumado, que deve ser 

considerada quando a irreversibilidade da situação decorre da demora no julgamento da ação.” (STJ REsp 

611.797/DF Julgado em 14/09/2004, Rel Teori Albino Zavascki) 
141

 Confira-se o seguinte trecho de ementa que cuida de transferência ex officio de servidor ou funcionário 

da Administração Direta ou Indireta e matrícula na UFES, cuja situação “deve ser interpretada com 

razoabilidade”: “Não-aplicação do entendimento supra. Como o local para o qual foi transferido o 

recorrido não possui curso i\dêntico (Biomedicina), a novel posição desta Corte e do colendo STF na 

ADIn nº 3324-7/DF deve ser interpretada com razoabilidade. Não pode o acadêmico parar abruptamente 

seus estudos por motivos alheios à sua vontade e por aspectos técnicos da lei, por ter, tão-só, sido 

transferido para uma localidade na qual não há curso idêntico ao da instituição de origem. Matrícula em 

curso afim que se mantém.” (STJ REsp 983.883/ES, julgado em 06/11/2007 Rel José Delgado) 
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2.6.1. Alguns casos paradigmáticos do STJ 

 

2.6.1.1. REsp 575.280/SP 

 

 

 Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de 

São Paulo contra o Município de Santo André/SP, objetivando compeli-lo a fornecer 

vagas em creches municipais para crianças carentes, menores de 6 anos.  

 No acórdão recorrido, o TJSP decidiu pela “Inadmissibilidade da substituição 

da vontade da Administração Pública – Inviabilidade de exame do mérito administrativo 

– Os critérios governamentais, conveniência e oportunidade, são próprios do Executivo, 

não podendo o Judiciário, sob qualquer pretexto, ir além do estrito exame da legalidade 

e da legitimidade, par e passo dos princípios informadores de cada qual, pena de 

ingerência no Executivo, se imiscuindo em terreno discricionário específico – 

Desobediência ao orçamento municipal que sequer foi alegada na petição inicial da ação 

civil pública ajuizada, o que torna a matéria impossível de conhecimento em face da 

omissão da causa de pedir.” 

 O Voto do Relator José Delgado no STJ, vencido, foi no sentido de confirmar 

o acórdão do TJSP. Nesse voto, extraiu as seguintes conclusões: 

 

“a) há impossibilidade de o juiz substituir a Administração Pública 

estabelecendo que determinado Município crie e mantenha vagas em creches 

para menores de 06 anos de idade; 

b) ao Poder Executivo cabe a conveniência e a oportunidade de realizar atos 

físicos de administração (construção de conjuntos habitacionais, escolas 

públicas, creches etc.). O Judiciário não pode, sob o argumento de que está 

protegendo direitos coletivos, ordenar que tais realizações sejam consumadas; 

c) as obrigações de fazer permitidas pela ação civil pública não têm força de 

quebrar a harmonia e independência dos Poderes; 

d) o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está vinculado a 

perseguir a atuação do agente público em campo de obediência aos princípios 

da legalidade, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, da finalidade 

e, em algumas situações, o controle do mérito; 

e) as atividades de realização dos fatos concretos pela administração depende 

de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecido 

pelo governante. Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, determinar as obras 

que deve edificar, mesmo que seja para proteger o meio ambiente.” 

 

 Porém, o STJ reformou a decisão do TJSP. Os votos dos Ministros Luiz Fux e 

Teori Zavascki iniciaram a divergência no sentido de que o fato de o Judiciário impor 
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ao Executivo obrigação de fazer ao Executivo não representava invasão de 

competências entre os Poderes em face da eficácia e exigibilidade do direito 

fundamental à educação previsto na Constituição. Nas palavras do Ministro Zavascki, 

“por mais elástico que possa ser o campo de atuação discricionária do Município, é 

inafastável a presença, no conjunto normativo, de um mínimo essencial que escapa ao 

poder de discrição administrativa ou política. Pode-se concluir que esse núcleo mínimo 

essencial de densidade normativa é apto a assegurar, desde logo, o cumprimento do 

dever de atendimento em creche, senão a todas, ao menos às crianças carentes, 

desprovidas de qualquer outra espécie de proteção, financeira ou social.” 

 O caso, julgado pelo STJ em 2004, é interessante. Foi paradigmático, um 

leading case, que reviu a jurisprudência, guiando os julgados futuros. Conforme indica 

o voto-vencido do Relator, até então não era assente a possibilidade de o Judiciário 

poder impor a obrigação de incluir criança em vaga de creche ou pré-escola.  

 O presente acórdão, indiretamente, laborou na ampliação das políticas 

públicas vigentes na forma de dever de prover vagas em creche ou pré-escola, 

possibilitando, tal como se verificou em mais de uma década após esse julgado, o 

“efeito multiplicador” em casos semelhantes.  

 Garantiu-se o direito à educação independentemente de consideração sobre os 

existentes recursos financeiros, tendo o Ministro Zavascki colocado a questão em 

termos do mínimo existencial. Mesmo o voto vencido, para negar o direito à vaga, não 

motivou exatamente na escassez de recursos (senão meramente enunciando a escassez 

de recursos, sem aferi-la), considerando mais a questão da separação de poderes e 

exigência de leis orçamentárias.  

 Os efeitos desta decisão foram repercutidos não só pelo STJ e pelas cortes 

inferiores que a aplicaram a casos semelhantes. Dados os inúmeros casos julgados pelo 

STF sobre a matéria de vaga em creche e pré-escola, como acima visto, o Congresso 

Nacional transformou essa intensa judicialização do ensino infantil na aprovação da 

Emenda Constitucional nº 59/2009, que positivou como obrigatória e gratuita a 

educação pré-escolar, que passou a ser integrada ao conceito de ensino básico, nos 

termos do artigo 4º, inciso I, LDB-1996, recentemente alterado. 

 

2.6.1.2. REsp 1.107.215/SP 
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 O Município de Rifaina concedeu bolsas de estudo a aproximadamente 40 

(quarenta) alunos residentes em outra municipalidade, com gastos no valor total de R$ 

76.301,47. Em face disso, foi proposta pelo Ministério Público ação civil pública 

visando considerar como ato de improbidade administrativa, por prejuízo ao erário (Art. 

10, IX e XI, da Lei de Improbidade Administrativa)
142

. 

 Os fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 

TJSP foram pricipalmente dois para cassar a sentença que fora procedente: (i) A 

Constituição Federal, ao dispor em seu art. 205 que a educação é um direito de todos e 

um dever do Estado, não impõe qualquer restrição territorial ao beneficiários, nem 

estabelece discriminações por local de nascimento ou moradia; (ii) A imposição de 

conceder bolsas de estudo somente a munícipes de Rifania decorreria de convênio, 

cooperação administrativa que pode ser alterada unilateralmente. 

 O Ministério Público recorreu ao STJ argumentando que as bolsas de estudo 

somente poderiam ser concedidas “a estudantes residentes no município fomentador 

porque os recursos da educação não constituem receitas de sistema único - como os da 

saúde - e, em contrapartida, o município é obrigado a investir prioritariamente na 

expansão de sua rede, de maneira a ser temporária a concessão de bolsa de estudos”. 

 O STJ confirmou o acórdão do TJSP sob o argumento de que a iniciativa do 

fornecimento de bolsas de estudo pode ser entendida também como dever do Estado, 

mesmo que para o ensino superior, ainda que estendida indiscriminadamente a pessoas 

residentes em outros Municípios. “Isso, em verdade, pode ser encarado até mesmo 

como virtude. Somente interesses políticos e eleitorais contrariados podem conduzir a 

entendimento diverso.” 

 O acórdão do STJ confirmou a legalidade do convênio que previa as bolsas 

(renovado por outras vezes entre gestões da prefeitura). Segundo o acórdão do TJSP, o 

convênio resultou em uma “prática saudável de estimular e amparar a educação pelo 

poder público. Por isso mesmo soa precipitada a conclusão de que o réu na presente 

ação civil pública se beneficiava política e eleitoralmente do amparo que proporcionava 

a estudantes além das fronteiras de Rifaina.” 

 O presente julgado confirmou a tendência dos tribunais acolherem a ampliação 

da concessão do direito à educação, entendida aqui como “prática saudável” a extensão 

da concessão das bolsas. Essa ampliação se deu para além dos limites territoriais de um 

                                                 

142
 “Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento” e “liberar verba 

pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação 

irregular”.   
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município, sem consideração da escassez de recursos ou comprometimento de parcela 

grande o orçamento municipal. Considerado legal no presente caso, o convênio consiste 

em um instrumento gerencial de a Administração Pública superar as burocracias 

internas dos entes federativos. Ponderando-se entre regra “burocrática” e ampliação dos 

beneficiários do direito à educação, o acórdão optou por esta. 

 O acórdão não possibilita tanto o “efeito multiplicador” em casos semelhantes 

por serem peculiares as condições do caso, por serem raros os municípios que se 

disponham a beneficiar outros munícipes.  

 

2.6.2. Alguns casos paradigmáticos do STF 

 

 

2.6.2.1. ADI por omissão nº 1698/DF 

 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1698/DF, julgada em 25.02.2010, 

relatora Ministra Cármen Lúcia, teve sua improcedência da demanda assentada na 

ausência de omissão no trato do direito à educação, muito embora o STF fosse unânime 

em considerar que muito ainda terá de ser feito para melhorar a qualidade da educação e 

para erradicar o analfabetismo no país. 

As agremiações partidárias autoras PT, PC do B e PDT da presente demanda 

defendiam que, durante o governo do presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, tendo como Ministro de Estado da Educação Paulo Renato Souza, teria havido 

omissão em garantir educação de qualidade no Brasil e erradicar o analfabetismo, 

conforme os ditames da Constituição Federal. 

A corte julgou improcedente a ação principalmente, em suma, com os 

argumentos (i) da existência de diversas leis que regulam a matéria como a Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e a Lei que aprovou o Plano 

Nacional da Educação (Lei nº 10.172/01); (ii) da edição de Emendas Constitucionais 

que criaram o FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica) e o 

FUNDEF (Fundo Nacional de Valorização dos Profissionais da Educação); (iii) do 

cumprimento de percentuais constitucionais mínimos sobre a receita destinada à área 

educacional. 
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Em que pese o fato de a propositura da ação estar carregado pelo pano de fundo 

de divergências políticas e ser contra a política educacional de um ex-presidente, o caso 

trouxe um debate interessante. 

No que tange à sindicabilidade de políticas públicas, o Ministro Carlos Ayres 

Britto observou que “a eminente relatora não está negando a possibilidade de controle 

de constitucionalidade de políticas públicas no campo da educação.” Cármen Lúcia 

confirma a “possibilidade de se poder e dever cobrar a adoção de políticas públicas para 

chegar não apenas às normas de princípios e regras, mas inclusive aos objetivos do 

artigo 3º, que só serão conseguidos quando se chegar à erradicação total do 

analfabetismo.” 

Interessante a questão é questionar como se posicionaria o Supremo caso a ação 

fosse procedente e se declarasse a omissão do Poder Público. A resposta antecipada 

pelos ministros Cesar Peluso e Cármen Lúcia parece ser no sentido de que o STF apenas 

poderia notificar o Executivo a suprir a omissão.  

Indaga o Ministro Marco Aurélio: “se se tem a observância desses percentuais 

mínimos, simplesmente se diz que tudo vem sendo feito para se erradicar o 

analfabetismo no Brasil? Tudo vem sendo feito para se implementar a educação?” 

Contesta a Ministra Cármen Lúcia entendendo “que não cabe ao Supremo dizer o que 

mais pode ser feito”. No mesmo passo o Ministro Cezar Peluso declara seu voto 

dizendo não ver como se posicionar sobre a questão “sem que o Tribunal se invista na 

função de administrador [e não ver como] ir além do voto da Relatora”. 

O Ministro Marco Aurélio declarou seu voto pela procedência da ação 

consignando que “o piso constitucionalmente previsto não basta. É preciso fazer mais”, 

bem como que “o piso minimo minimorum não me conduz a assentar que não há 

omissão do Poder Público. Por isso, julgo procedente a ação, de iniciativa de partidos 

voltados para o lado social”.  

Propondo um meio-termo político à decisão, declara em seu voto o Ministro 

Gilmar Mendes que o Tribunal não estava afirmando o atendimento satisfatório dos 

requisitos pertinentes à educação pelo Poder Público. Somente se estava a verificar a 

realização de políticas que se aproximassem progressivamente (doutrina da 

aproximação - Annäherungslehre) do desiderato constitucional estabelecido. Afirma o 

Ministro que “no futuro, se esse tema vier a se colocar novamente e se se entender que 

as políticas não se encaminham nesse propósito, certamente o Tribunal poderá ter outro 

entendimento.” 
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O que os ministros em seus votos, mesmo julgando improcedente a ação, 

queriam enfatizar é a justiciabilidade das políticas públicas educacionais, no sentido de 

que “é franqueado ao Supremo Tribunal Federal sindicar do cumprimento das políticas 

públicas que já estão definidas na própria Constituição, ainda que em linhas gerais, mas 

aqui até com percentuais mínimos (...). O Supremo Tribunal Federal está exercendo, 

com legitimidade, um ofício de controle de constitucionalidade que, de fato, lhe cabe. 

Agora, como disse o Ministro Gilmar, trata-se de política pública predefinida, claro que 

não com todas as minudências, com todas as especificidades, na própria Constituição 

Federal. E a norma de fato é norma-programa ou norma-tarefa, segundo a melhor 

doutrina. 

Destaca-se que o lapso temporal transcorrido entre a propositura da demanda e o 

julgamento foi de mais de 12 anos (propositura em 29.10.1997 e julgamento em 

25.02.2010), tendo a Ministra Cármen Lúcia dado destaque em seu voto ao “Bolsa 

Família”, que foi instituído no governo Lula, que sucedeu aquele objeto da demanda. 

Verifica-se que a demorada tramitação do feito fez com que fosse fadado ao fracasso. A 

análise da omissão tinha que ter se dado no contexto da propositura da demanda. Do que 

se infere que não se poderiam analisar as políticas públicas posteriores ao período 

objeto da demanda. Em suma, houve nítido anacronismo.   

Assim, verifica-se que o acórdão considera a existência das políticas públicas 

vigentes, para afirmar o não descumprimento de preceito fundamental, ponderação a 

escassez de recursos, a aprovação de textos legais que envidam o cumprimento de 

metas. 

O acórdão se fundamentou em termos da qualidade do ensino e não 

propriamente acesso, mesmo que o analfabetismo seja a negação do acesso, pois a ADI 

colocou-se em questão a omissão do poder público na promoção de políticas públicas de 

qualidade da educação e erradicação do analfabetismo no país. 

 

2.6.2.2. ADI 4167 / DF Medida Cautelar – o piso salarial dos professores -  

 

 

 A ação principal foi proposta pelos governadores dos estados do Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará em face do Presidente da 

República e Congresso Nacional.  
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 Questionava a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/08
143

 que instituiu, 

conforme os artigos 206, VIII, da Constituição, e 60, III, c, do ADCT, o piso salarial 

dos professores no valor de R$ 950,00 combinado com carga horária máxima de 40 

horas semanais (sendo no máximo de dois terços para o desempenho das atividades de 

interação com os educandos). 

 Segundo a inicial, essa norma ultrapassou meras diretrizes educacionais para 

violar a competência legislativa dos Estados e Municípios de regulamentar o regime 

jurídico dos servidores, afrontando o pacto federativo, pois os sistemas de ensino dos 

entes são colaborativos. Ademais, teria havido desproporcionalidade pedagógica e 

financeira, porque aumentou aos entes federados tanto o número de professores e como 

os custos (também retroativos) necessários para implementar a norma. Por fim, 

argumentou-se que o piso salarial deve compreender todas as vantagens pecuniárias 

devidas ao professor em razão do exercício de sua profissão.  

 Na Medida Cautelar, pedem os autores para que essas alterações legais sejam 

suspensas, inclusive retroativamente. 

Em seu voto, o Ministro Relator Joaquim Barbosa faz, de início, uma 

ponderação entre os argumentos envolvidos, dizendo que nem os Governadores autores 

lutam contra a qualidade do ensino no Brasil, nem a União visou afrontar o pacto 

federativo. Votou no sentido de que o piso abrange apenas o vencimento básico e exlui 

vantagens pecuniárias, nada impedindo que norma transitória (prazo de adaptação) as 

incluíssem até uma data limite. Ou seja, transitoriamente o piso salarial poderia ser igual 

à remuneração (vencimento + vantagens); após certa data (01.01.2009), seria igual ao 

vencimento.  

Neste ponto do prazo para que o piso salaria se adeque ao vencimento, o Relator 

conferiu interpretação confome a Constituição à norma do artigo 3º, para que coincidam 

em 01.01.2009 tanto a data de apuração do montante (vigor da norma), como a data da 

exigibilidade da obrigação (integralização) relativa ao piso salarial.  

Já o Ministro Direito propôs outro prazo para que o piso salarial permaneça igual 

ao valor da remuneração (vencimento + vantagens); que esse prazo não seja de 

01.01.2009, mas sim o do julgamento do mérito da presente ADI. 

                                                 

143
 “Art. 2

o
 O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na 

modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. 

(...) 

§ 4
o
  Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga 

horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. 

(...)” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62
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Quanto à norma relativa ao limite de dois terços da carga horária para o 

desempenho de atividades de interação professor-aluno. O Relator posicionou-se 

favoravelmente à constitucionalidade dessa norma, partindo do pressuposto de que 

“como compete à República erradicar as desigualdades regionais (art. 3º, III), e a 

melhoria da qualidade do ensino é objetivo que deve ser sempre perseguido nos planos 

nacionais de educação (art. 214, III), a União pode, respondendo pela Nação e 

aprioristicamente, estabelecer normas gerais relativas à jornada de trabalho e à carga 

horária dos professores”. E que não há impedimento para que “os entes federados de, no 

exercício de sua competência, estabelecer programas, meios de controle, 

aconselhamento e de supervisão da carga horária que não é cumprida estritamente 

durante a convivência com o aluno.” 

Divergindo, neste ponto, entendeu o Ministro Direito que essa norma invade a 

competência normativa dos Estados-Membros e dos Municípios, que têm condições de 

organizar sua carga horária autonomamente. Explicando seu voto, diz que há 

Municípios brasileiros pequenos e com turmas pequenas. Neste mesmo sentido votou o 

Ministro Peluso, considerando que a própria LDB-1996 (artigo 67, V) não ousou 

disciplinar essa temática porque está fora de sua competência legislativa, limitando-se a 

dizer que os sistemas de ensino de cada unidade federada observarão o período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação etc.. Acompanhou a divergência a 

Ministra Cármen Lúcia, quanto à competência legislativa.  

Quanto aos questionamentos de ordem financeira, preocupou-se o Relator com 

os Municípios que geralmente possuem menor potencial econômico. Apesar das 

restrições financeiras e orçamentárias delimitarem a concretização de uma série de 

direitos previstos na Constituição de 1988 e em que pesem os custos decorrentes da 

necessidade de contratação de mais professores, entendeu o Relator não haver 

elementos para caracterizar violação constitucional, sendo necessário o exame em 

concreto da constitucionalidade, diante da realidade de cada ente federativo. 

Divergindo, o Ministro Direito entendeu que a norma impugnada prejudicaria os 

Municípios pequenos, que não teriam condições de adequação e poderiam descumprir a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Acompanhando, o Ministro Lewandowski entendeu 

haver ofensa à autonomia financeira dos entes federados. 

Um fato relevante é que todos Ministros reconheceram a relevância e 

importância da política pública instituída na Lei do Piso Salarial, principalmente por 

buscar valorizar a carreira do magistério da educação básica, o que significaria 

incremento na qualidade do ensino. 
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Interessante o destaque dado pelo Ministro Ayres Britto ao fato de que “em tema 

de educação, sobretudo educação pública básica, consagrou um modelo de federalismo 

cooperativo, tanto financeira, quanto tecnicamente. Ou seja, a Constituição inovou, 

primou por um modelo peculiar de federação eminentemente cooperativanos dois 

citadas.” 

Portanto, vê-se que o acórdão restringiu, nesta medida cautelar, diretamente a 

aplicação de certos dispositivos da lei que visavam a valorizar salarial ou 

profissionalmente os professores.  

Devido à amplitude nacional dos impactos financeitos da norma, houve 

ponderação com a escassez de recursos, principalmente na preocupação com as finanças 

dos pequenos municípios.  

O acórdão se fundamentou predominantemente na qualidade do ensino, 

considerando o salário como investimento e atração de bons profissionais e a 

importância de se computar como serviço o período de preparação das aulas como 

necessário para o incremento da qualidade delas. 

 

2.7. Conclusões preliminares 

 

 

A amplitude social e conceitual
144

 da noção de educação reflete-se, 

jurídicamente, em sua natureza múltipla, tendo (i) titularidade universalizadora, social e 

individual; (ii) fundamentalidade implícita como cláusula pétrea; (iii) subjetividade 

concreta e objetividade normativa; (iv) exigibilidade contra a sociedade, contra a família 

e contra o Estado; (v) finalidade voltada para o desenvolvimento da pessoa, o preparo 

para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Standards mínimos definidos em diplomas internacionais traçam parâmetros ao 

quadro normativo educacional a ser incorporado aos ordenamentos pátrios na forma de 

políticas de governo e de Estado, que definem obrigações, estatais, qualificadas como 

acceptable, available, accessible e adaptable. (TOMASEVSKI, 2001c, pp. 13-14) 

O nervo do direito à educação é a igualdade, (i) em si mesma como vedação de 

comportamento discriminatório, mas, principalmente, (ii) como instrumento de acesso 

igualitário a outros direitos fundamentais - software democrático (RANIERI, 2009a). 

                                                 

144
 “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais.” (artigo 1º da LDB-1996) 
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A diferenciação teórica entre direitos de liberdade (direitos civis e políticos) e de 

prestação (direitos sociais, econômicos e culturais) não tem mais cabimento. O direito à 

educação o prova, porque é essencial ao exercício das liberdades civis e ao gozo do 

direito a uma vida digna. Dever de respeitar as liberdades de ensino e de pensamento, 

dever de não impor exigências desproporcionais, não burocratizar etc. são exemplos de 

que o direito à educação requer do Estado condutas não só positivas, como também 

negativas, consistentes em não obstar o desenvolvimento educacional. Por isso que 

direitos civis e políticos assim como os sociais, econômicos e culturais pressupõem 

igualmente obrigações de respeitar, proteger, garantir e promover. (ABRAMOVICH; 

COURTIS, 2002, p. 28-29)  

Principal diploma educacional brasileiro voltado à efetivação do direito à 

educação, a LDB positiva nacionalmente políticas a serem obedecidas pela União, 

Estados e Municípios, distribuindo-lhes competências. Fruto de longas controvérsias 

políticas, a LDB em 1996 inovou em buscar reduzir amarras institucionais burocráticas, 

privilegiando a liberdade de conteúdo e forma, assumindo nítido caráter de reforma 

social. Porque as políticas educacionais ligam-se ao contexto de influência, política e 

poder (LALL, 2007, p. 1), não se pode crer na ideia de educação como ideologicamente 

neutra (RANIERI, 2009a, p. 359). 

Em que pese formalmente ordinária, é nítida a natureza materialmente 

complementar da LDB-1996 no que tange (i) à função social do direito à educação 

(artigos 205 CR88 c.c. 2º LDB-1996), (ii) aos princípios educacionais basilares (artigos 

206 CR88 c.c. 3º LDB-1996) e (iii) políticas públicas centrais (artigos 208 CR88 c.c. 4º 

LDB-1996), na definição da educação básica obrigatória (artigo 208, I, CR88 c.c. artigo 

4º, inciso I, LDB-1996) e de instrumentos de efetividade normativa (artigo 208 CR88 

c.c. 5º e 6º LDB-1996).  

A LDB-1996 conferiu ao direito à educação, de um lado, caráter universalizante 

e difuso sob a ideia de liberdade e solidariedade de viés socializante voltada para as 

práticas sociais. E, de outro, mutação pela focalização da educação afirmativa, 

minimizadora da desigualdade de grupos desprivilegiados, com políticas afirmativas 

para estudantes desprivilegiados (raça, deficiência etc.). Como esses delineamentos 

hermenêuticos não se encontravam no texto constitucional originário de 1988, nem nas 

emendas que o reformaram, cuida-se de evidência da chamada mutação constitucional, 

pela alteração informal, do sentido, do texto constitucional. 

Verifica-se que esta lei tem se tornado um locus político de profusão de projetos 

de lei que preveem direitos e obrigações sem correspondentes preocupações com a 
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qualidade do ensino, com as contrapartidas financeiras. Mas, principalmente, sem um 

diálogo dos projetos de lei entre si, que não buscam dar efetividade um ao outro. Não se 

forja um fio condutor de políticas públicas para assuntos centrais da educação nacional, 

do que resultam alterações legislativas, frequentemente pontuais, que promovem 

constantes retalhos que não minimizam os problemas do tecido educacional relativos à 

qualidade do ensino.  

De um lado, é possível que essa fragmentariedade possa ser incrementada ainda 

mais pela atuação desenfreada do Judiciário, pois dentro dos marcos legais definidos 

pelo Poder Legislativo, o Executivo é o órgão mais capacitado para prover, distribuir e 

efetivar políticas públicas educacionais. De outro, há autores que defendem que a 

exigibilidade do direito social confere maior estabilidade do financiamento da política 

pública de educação – e controle da fuga ao dever de financiamento mínimo - do que o 

estágio alcançado para a área da saúde.
145

 (FLEURY; PINTO, 2012, p. 55)  

De fato é no Judiciário em que mais se demonstra a vinculatividade e a 

efetividade dos direitos sociais. É o que vem sendo testado mais intensamente desde o 

ano 2000, período em que se verifica um crescimento expressivo de decisões judiciais 

sobre o direito à educação. 

Como uma reminiscência do caso Brown v. Board of Education julgado pela 

Suprema Corte dos EUA em 1954, demonstrou-se paradigmático, quanto à 

profundidade das implicações dessa jurisdição educacional, o julgamento pelo STF em 

maio de 2012 da constitucionalidade das ações afirmativas da UnB (ADPF 186/DF), do 

PROUNI (ADI 3330/DF) e da UFRGS (RE 597.285/RS). A rápida resposta do 

Legislativo e do Executivo na concepção, respectivamente, da Lei Federal nº 12.711/12 

e do Decreto nº 7.824/12 dá noção da concretude dos efeitos indiretos externos em 

matéria educacional.  

O Congresso poderia ter achado absurdas as decisões do STF
146

, entender que 

não caberia ao Judiciário decidir sobre o mérito de políticas raciais diante da autonomia 

universitária, ou simplesmente permanecer, como de costume, inerte em face de mais 

uma decisão ativista do STF. Mas não. Aprovou após pouco mais de 90 dias uma lei 

                                                 

145
 “Diferentemente da força autoexecutória, plenamente eficaz e operativa do sistema constitucional de fi 

nanciamento mínimo das ações estatais de manutenção e desenvolvimento do ensino, a política pública de 

saúde claramente está condicionada e contida pela carência de lei complementar regulamentadora”, 

mencionada no parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição. (FLEURY; PINTO, 2012, p. 61) 
146

 Como o achou, por exemplo, da “verticalização das coligações” imposta em 2002 pelo TSE e STF, que 

todavia foi afastada posteriormente pela Emenda Constitucional nº 52/06 (alterando a redação do artigo 

17, § 1º, da Constiuição), promulgada pelo Congresso apenas com a finalidade de dar autonomia às 

coligações regionais e locais, revendo o posicionamento judicial que era no sentido de obrigar à simetria e 

coerência ideológica nacional dos partidos. 
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que destina o alto percentual de metade das vagas de universidades públicas federais 

para as minorias preta e indígena. Dois meses após a promulgação da lei, já adveio 

decreto regulamentador do Executivo. 

Muitas vezes o que a Presidência e o Congresso necessitam é de um aval, um 

indicativo de que as leis polêmicas não sejam julgadas inconstitucionais na Suprema 

Corte. A tendência que se mostra, nesse sentido, é que o STF enfrente temas 

controvertidos, e que, em seguida, o Congresso aprove leis no sentido dado pela decisão 

de (in)constitucionalidade.  

Se não fossem as decisões em comento, dificilmente partiria do Congresso ou da 

Presidência essa iniciativa. É que os tribunais, não dependendo de barganhas políticas 

para tomar decisões, não se desgastam politicamente ao enfrentar temas polêmicos; ao 

contrário do Congresso e da Presidência, que preferem evitá-los.  

A opinião pública intensificou os efeitos das decisões judiciais. No caso, 

declarações polêmicas dos ministros antes do julgamento e o próprio teor do caso 

atraíram os holofotes da mídia ao STF, que, ofertando decisão firme no sentido da 

constitucionalidade das ações afirmativas, transferiu esses holofotes para o Congresso, 

persuadido a ser-lhes responsivo. 

Destaque-se que, tal como o federalismo norte-americano limitara os efeitos do 

caso Brown v. Board, a ADPF 186/DF, a ADI 3330/DF, a RE 597285/RS, a Lei Federal 

nº 12.711/12 e o Decreto nº 7.824/12 não vincularam as universidades estaduais 

brasileiras, o que indica que esses marcos jurídicos constituirão objeto de políticas 

públicas a serem debatidas e definidas no âmbito dos 27 estados da Federação, assim 

como referencial normativo para a litigância estratégica dos movimentos sociais negros. 

No que toca a pesquisa aqui desenvolvida, o mapeamento temático desenvolvido 

permitiu observar certo protagonismo do STJ no julgamento das temáticas que 

envolvem a LDB-1996, lei federal cuja interpretação lhe incumbe uniformizar.  

A análise quantitativa indicou desigualdades regionais brasileiras no acesso aos 

tribunais superiores, com predomínio das Regiões Sul e Sudeste. Demonstrou que o 

motor dessa litigância não encontra relação com o número de matrículas dos alunos na 

região, pois reside na acessibilidade aos tribunais, ao maior acesso aos serviços da 

defensoria pública, à possibilidade de contratação de advogados e maior consciência dos 

direitos, o que é mais comum nas capitais e cidades interioranas do Sudeste e do Sul e 

em Brasília-DF, onde há maior renda per capita e acesso à justiça.  

O acesso ao STJ se dá quase que totalmente pela via recursal – agravos e 

recursos especial e extraordinário -, sendo poucas as demandas originárias cabíveis para 
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a discussão de temas educacionais, com a restrição da legitimidade para a impugnação 

de atos coator do Ministro da Educação. 

No que se refere aos litigantes, percebe-se, de um lado, o crescente 

protagonismo da categoria dos alunos, que vêm acessando os tribunais na defesa dos 

seus direitos, de modo mais acentuado e proporcionalmente com grau de procedência-

provimento maior que os demais litigantes. Destaca-se, de outro, a inexpressividade da 

atuação dos entes federativos em matéria educacional; constatação reveladora, 

considerando-se os privilégios de que dispõe o Poder Público em juízo. 
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CAPÍTULO 3 – O PODER JUDICIÁRIO E A QUALIDADE DA 

DEMOCRACIA 

 

 

O fenômeno dos impactos das decisões judiciais em processos políticos e sociais 

evidencia o papel exercido pelo Judiciário na política democrática.
147

 Fenômeno este 

que tem lugar na América Latina após a década de 1980, com a redemocratização. 

(TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 741) 

Abordar a judicialização das políticas educacionais hoje é um tanto quanto 

corrente. Nem mesmo a crítica a esse ativismo judicial toma em conta o fato de que em 

regimes não democráticos ele não existe. A importância do Judiciário para a ideia de 

qualidade da democracia pode, assim, ser extraída a contrario sensu, pela negação da 

democracia, a fim de se contrastar referida banalização, vê-se na época da ditadura 

imposta durante o regime militar de 1964-1985. 

A consulta da jurisprudência do STF sobre direito à educação no auge da 

ditadura militar oferece um panorama completamente diverso do atual. O contexto 

político ditatorial se mostra sintomático no período posterior ao decreto do Ato 

Institucional nº 5, de 13.12.1968, e que vai até o marco da eleição do presidente 

Tancredo Neves, ocorrida em 15.01.1985. 

Cuidava-se de um STF que sequer cumpria seu papel de prestador de serviços e 

nem se fale em exercício de qualquer papel político – o Judiciário como poder. Era 

meramente revisor dos casos decididos pelos tribunais inferiores, tendo competência 

para conhecer não só de matérias constitucionais, como também infraconstitucionais.  

No período de 16 anos, entre 01.01.1969 a 01.01.1985, referente àqueles marcos 

políticos, diante da pesquisa livre no site www.stf.jus.br dos acórdãos com os termos 

“direito” e “educação”, foram encontrados apenas 56 acórdãos, isto sem verificar se 

cada um refere-se realmente ao tema educação. (A mesma pesquisa no período 

05.10.1988 a 26.04.2013 acusou 221 acórdãos.) A maioria dos casos tratava do direito à 

educação apenas sob o enfoque do preenchimento dos requisitos curriculares para posse 

ou exercício em função pública, seja ela em docência, o que, em verdade, é por 

                                                 

147
 “Os tribunais são o coração de uma nova onda da pesquisa em ciência política, sociologia jurídica e 

em política pública [...], que examina os fatores que dirigem a decisão judicial, o papel que o Judiciário 

exerce na política democrática, bem como as consequências práticas e políticas da atuação das cortes”. 

(TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 741 – trad. livre) 

http://www.stf.jus.br/
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excelência objeto do direito administrativo. Até mesmo lides trabalhistas, como em que 

se decidiu a inexistência de piso salarial de professores RE 96919/BA, j. 07.10.1983). 

Interessante o STF ter decidido no RE 100459/RS (j. 16/12/1983) pela ilegalidade da 

negativa de matrícula a estudante, aplicando estritamente dispositivo do Regimento 

Interno de Faculdade. 

Em nítido contraste com esse panorama, o tema da judicialização do direito à 

educação, não só porque recente e polêmico, configura-se como um fenômeno 

intrigante para o contexto das relações interinstitucionais brasileiras. Ela consiste em 

evidência importante da noção de qualidade da democracia que paulatinamente se 

desenha e se inclui o Judiciário como ator político, desde 1988, mas com maior 

intensidade a partir do ano 2000. 

 

3.1. O Judiciário prejudica ou contribui para a política democrática? 

 

A doutrina não é em nada pacífica. Polariza-se diante de enormes controvérsias 

da seguinte forma: para uma corrente, a independência do Judiciário pode ser 

prejudicial à política democrática, considerando os efeitos imprevisíveis sobre as 

políticas públicas.
148

 Para outra, os tribunais contribuem para o aprofundamento da 

qualidade dos governos eleitos. Explicitemos melhor essas correntes.  

Na primeira, há aqueles que argumentam que o controle de constitucionalidade 

possui inerente déficit democrático e, ainda, pode levar a más decisões coletivas. A essa 

corrente se filia Jeremy Waldron para quem “o judicial review de leis é inapropriado 

como modo final de decision making em uma livre e democrática sociedade.” 

(WALDRON, 2006, p. 1348 – trad. livre) Como o autogoverno do povo está ancorado 

na produção das leis pelo Legislativo, o Judiciário o obsta quando as declara 

inconstitucional. “Nos países em que não se admite que leis sejam invalidadas deste 

modo [pelo Judiciário], o povo pode, ao final, decidir em procedimentos legislativos 

ordinários, se querem permitir aborto, ações afirmativas, cotas no ensino ou casamento 

gay.” (WALDRON, 2006, p. 1349 – trad. livre)  

Ou seja, para essa corrente, o Judiciário não oferece meios para que a sociedade 

possa entender claramente as questões centrais debatidas, que possibilite minimamente 

aos cidadãos delas discordar. Em verdade, distrai-os com questões paralelas, textos de 
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 Neste particular, autores céticos quanto à contribuição do Judiciário à democracia, ou questionam o 

corporativismo entre Judiciário e o Executivo, ou colocam as expectativas no caráter contramajoritário da 

jurisdição em outro plano.   
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leis, precedentes e interpretação. Segundo Waldron, o Judiciário não possui 

legitimidade política segundo valores democráticos, pois privilegia em um dado 

julgamento que uma maioria de poucos juízes votantes (eleitos ou não) afronte caros 

princípios de representação e igualdade política. (WALDRON, 2006, p. 1353) 

Afora isso, argumenta-se que, como o direito é determinado pelo poder, favorece 

apenas aqueles que possuem recursos, de sorte que os haves (“fura filas”) tendem a 

tomar a frente nos tribunais, mesmo em países com sistemas jurídicos fortes e em bom 

funcionamento. (GLOPPEN, 2008, p. 344) 

Sob outra perspectiva, que já era apontada pelo filósofo Alexis de Tocqueville, 

“os tribunais são a única possibilidade de mediação entre o poder central e os órgãos 

administrativos; eles sozinhos podem compelir os agentes eleitos a obedecerem, sem 

violar os direitos dos eleitores. A extensão do Poder Judiciário na política deveria, 

assim, colocar-se na exata proporção da extensão dos cargos eletivos: se essas duas 

instituições não caminharem juntas, o Estado cairá em anarquia ou sujeição.” 

(TOCQUEVILLE, 2002, p. 91-92 – trad. livre) 

Neste sentido, os adeptos da segunda corrente argumentam que o processo 

democrático é dificilmente perfeito e, em qualquer caso, o argumento da objeção 

democrática é, em si, problemático quando se presencia a tirania da maioria. O preço 

das más decisões judiciais são as boas, que mantêm o compromisso da nossa sociedade 

para os direitos individuais em face de maiorias preconceituosas. Nas sociedades 

democráticas, a imposição da solução das tensões sociais deve partir não de indivíduos 

ou de grupos ou maiorias (Estado liberal), mas do direito como justiça (pretensão de 

correção) em conformidade com a Constituição, respeitado o núcleo básico dos direitos 

fundamentais. (ZANETI JR., 2010, p. 55) 

O Judiciário coloca-se, assim, como uma possível via de mobilização do direito 

e de aprofundamento da democracia. Para Michel McCann, “a mobilização do direito 

figura como uma forma clássica de atividade democrática; a disputa judicial entre os 

cidadãos é um sinal de democracia tanto quanto o voto.” (MCCANN, 2010, p. 191) Para 

este autor, o grau de mobilização do direito é um indicativo da qualidade da democracia, 

pois “o acesso que as instituições judiciais concedem aos cidadãos, para eles fazerem 

valer seus direitos, é um direito-chave e um indicador do vigor democrático de uma 

sociedade. A capacidade das autoridades jurídicas para acelerar ou gerar a atividade 

judicial em defesa dos direitos é uma medida de vitalidade.” (MCCANN, 2010, p. 192) 

Mesmo para esta corrente, nem sempre os tribunais ofertarão essa contribuição à 

política democrática. Isto ocorrerá quando se tratar de um Judiciário que, ao invés de 
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contribuir para a justiça social, reforce hierarquias injustas. “Se os tribunais contribuem 

tanto para a justiça social quanto para a justiça formal, se os processos judiciais 

aumentam a equidade e limitam a hierarquia, eles podem ser coerentes com a 

democracia. Se, por outro lado, os tribunais desviam os conflitos para processos que 

reforçam hierarquias injustas ou falhas em oferecer justiça, seu poder é questionável.” 

(MCCANN, 2010, p. 192)  

O foco do presente trabalho tem por base a noção de que a democracia pressupõe 

principalmente instituições democráticas acessíveis e que representem os cidadãos. Ou 

seja, a democracia é influenciada diretamente pelas formas de organização institucional 

que combatam o arbítrio e permitem a participação dos cidadãos. (SADEK, 2011, p. 4) 

Não se pressupõe aqui que a vontade do povo e legitimidade das decisões políticas 

estejam somente no voto (momento reiterado, mas pontual de democracia), em cargos 

políticos eleitos ou apenas no Legislativo e no Executivo (caracterizados pelo grave 

déficit de representatividade do sistema representativo eleitoral).  

Em um Estado Constitucional democrático, dada a complexidade e o número de 

cidadãos, poucas (porém não menos importantes) decisões devem depender direta e 

imediatamente da participação popular (voto, iniciativa popular, plebiscito, referendo, 

orçamento participativo, conselhos sociais etc.). A governabilidade de Estado 

Democrático de Direito implica que instituições democráticas curvem-se aos ditames 

constitucionais. É este o desafio da política brasileira.  

Isso porque “os direitos fundamentais são posições que são tão importantes que 

a decisão sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para 

uma maioria parlamentar simples.” (ALEXY, 2008, p. 446) Daí o paradoxo da 

democracia exposto por Robert Alexy: de um lado, um princípio favorável à 

manutenção dos direitos fundamentais; de outro, o prinicípio da democracia da 

manutenção o mais amplo possível do legislador democraticamente legitimado. 

(ALEXY, 2008, p. 448-449) Daí serem os direitos fundamentais ao mesmo tempo 

profundamente democráticos e profundamente antidemocráticos.  

Mesmo que não planejada, a solução política encontrada atualmente no Brasil, 

diante da omissão inconstitucional do Legislativo e das demais disfunções políticas, foi 

a ocupação desse vácuo político pelo papel da argumentação jurídica em sede de 

jurisdição constitucional ou até infraconstitucional. Há quem identifique que o Brasil 

envereda-se por uma democracia deliberativo-procedimental que se traduz em uma 

“democracia de direitos” em uma sociedade comprometida com o projeto constitucional 
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dos direitos fundamentais e não apenas a singela regra da maioria. (ZANETI JR, 2010, 

p. 56) 

Por isso que, mais que um Legislativo inerte com soberania popular abstrata, 

contribui para a qualidade da democracia um Judiciário que conforme adequada e 

sistematicamente suas decisões a uma Constituição democrática; que franqueie amplo 

acesso formal e substancial inclusive aos marginalizados; que seja transparente às 

diferentes formas de controle social e interinstitucional; que lance mão de instrumentos 

de participação da sociedade civil organizada.  

 

3.2. Accountability e responsividade 

 

 

Taylor e Kapizewski afirmam que “a democracia é o elefante na esquina. Ele 

paira sobre todas as políticas judiciais, tanto como uma força motivadora, como um 

conspirador silencioso.” (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 756 – trad. livre) Ao crivo 

dos ditames constitucionais e da democracia democráticos, submetem-se as políticas, 

seja para derrubá-las, seja para constitui-las paradigma.  

Qualidade da democracia, tal como propõe Larry Diamond e Leonardo Morlino 

(2005), possui foco na análise nas relações entre princípios democráticos, 

procedimentos institucionais, participação política e os resultados do funcionamento da 

democracia, tendo ênfase as questões da responsividade
149

 (responsiveness), capacidade 

da instituição ofertar respostas ou atender às demandas populares, e accountability dos 

governos democráticos, possibilidade de fiscalização e controle social e político.
150

 

(NUPPs, 2010, p. 3)  

Determinada por certos fatores
151

, a noção de responsividade judicial é, segundo 

Siri Gloppen, uma função de voz aos marginalizados, mas não se limita à extensão do 

                                                 

149
 Responsividade (responsiveness) é conceito que, em ciência política, diz com a “correspondência das 

decisões políticas com aquilo que desejam os cidadãos” (tradução livre) (POWELL, 2003, p. 2)  

150 O conceito de accountability “carrega duas conotações básicas - answerability, obrigação das 

autoridades públicas de informar e explicar o que estão fazendo, e enforcement, capacidade das agências 

de impor sanções às autoridades que violaram seus deveres públicos. Essa estrutura de significado 

bidimensional traz consigo um conceito largo e inclusivo também de outros termos, como fiscalização, 

vigilância, monitoramento, supervisão, controle, freios, contenção, exposição pública, e punição – que 

empregamos de outra forma no esforço para descrever o exercício do poder de uma atividade determinada 

pelo direito.” (tradução livre) (SCHEDLER, 1999, 13) 
151

 Há fatores que condicionam a responsividade social das cortes segundo Gloppen: (i) cultura legal; (ii) 

mídia; (iii) composição do Judiciário; (iv) o direito e a natureza do sistema jurídico; (v) sensibilidade às 

questões sociais. A cultura legal consiste na consciência dos juízes quanto à importância de seu papel e 

percepção da justiciabilidade dos direitos sociais e normas internacionais sobre direitos humanos. A mídia 

impulsiona o judiciário a ouvir a opinião pública e a formar um discurso dos direitos sociais. A 
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acesso à justiça aos pobres. Não somente os órgãos judiciários devem ter clara a 

justiciabilidade dos problemas sociais, como também devem ser capazes de encontrar 

meios legais efetivos remédios para direcionar o problema. (GLOPPEN, 2008, p. 345) 

Conduz à responsividade a sensibilidade do Judiciário à mobilização social e à 

opinião pública, mas o mínimo de independência evita a sua permissividade ao poder 

político nessas formas de mobilização. “A independência judicial dos outros poderes 

nunca é absoluta – e nunca deveria ser. Um sistema jurídico-político que funcione 

razoavelmente requer relações de accountability de mão dupla.” (GLOPPEN, 2008, p. 

352) O  Judiciário, mesmo não sendo eleito, pode ser influenciado pelo poder popular, 

já que não pode ser imune a fatores político-sociais que devem informar todos os meios 

de poder de decisão em uma democracia. (CAUFIELD, 2011, p. 265)  

Se, de um lado, o crescente poder judicial
152

, com a correspondente 

proeminência da atividade política dos tribunais, levanta a importante questão da 

accountability judiciária, accountability do Judiciário (judicial accountability), que toca 

a antiga questão “Quis custodiet ipsos custodes?”.
153

 (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, 

p. 745) De outro, o foco aqui é a noção de accountability
154

 judicial, realizada pelo 

Judiciário, em sua função de fiscalizar os demais poderes no checks and balances 

imprescindível a um Estado Democrático de Direito.  

Oriunda da fiscalização dos demais poderes, a accountability judicial revela 

inerente impacto político das decisões judiciais e constitui claro exemplo do conceito de 

accountability horizontal. “A velocidade e o nível em que os agentes públicos do 

Executivo aderem à letra e espírito daquelas decisões judiciais que desafiam o seu 

exercício de poder é obviamente de particular importância para os estudos dos tribunais 

como potenciais agentes da accountability horizontal.” (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 

2008, p. 755 – trad. livre)  

                                                                                                                                               

composição do Judiciário refere-se à posição, ideológica, social e profissional e integridade pessoal dos 

juízes. A natureza do sistema jurídico diz com o formalismo, regras existentes, aparato legal e posição 

normativa dos direitos sociais. (GLOPPEN, 2008, p. 349)   
152

 “Sem poder, mesmo a mais independente corte agindo no mais judicializado contexto, falhará nos seus 

esforços de conter as autoridades visadas.” (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 750) O poder judicial é 

implícito nas noções de impacto judicial e de policy making. Mesmo que os juízes não sejam capazes de 

criar um novo direito, eles podem explorar ambiguidades no contexto legal e institucional para manejar 

defensivamente suas relações com as instituições eleitas. E, no Brasil, tal como na Argentina, é relevante 

o fato de que o Judiciário possui sozinho o controle do momento político em que tomará uma decisão 

controversa. (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 750) 
153

 “Quem controla os controladores ?” A questão que se coloca aqui é se a independência do Judiciário 

requer accountability por uma autoridade que lhe fiscalize (nem que seja autoridade exclusivamente 

administrativa tal como no Brasil com o Conselho Nacional de Justiça) ou essa accountability já está 

inserida na noção de independência do Judiciário. (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 751) 
154

 O termo accountability, por ter diversas facetas (probidade, política pública, performance etc.), 

envolve uma miríade de potenciais atores (líderes eleitos, promotores, mídia, juízes, agências 

observadoras, público em geral). (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 751)  
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Questiona-se que circunstâncias permitem aos tribunais fiscalizar (check) os 

agentes políticos eleitos, inclusive decidindo ou sendo desafiados a decidir contra o 

governo, sem que se fuja das regras do jogo. Discute-se, com isso, o grau em que as 

cortes (e agências observadoras) envolvem-se no controle rotinizado das autoridades 

eleitas a fim de aferir se são responsivas aos interesses populares. (TAYLOR; 

KAPIZEWSKI, 2008, p. 750) Em suma, enfatiza-se com a accountability judicial 

horizontal a função do Judiciário na garantia da qualidade da democracia e da rule of 

law. 

Segundo alguns autores, o Brasil ainda é um “Estado dual” porque há enorme 

distância entre a realidade, o rule by law (governo pela lei), e o ideal do Estado de 

Direito do rule of law
155

 (governo da lei), em que todos são tratados igualmente por 

regras previamente firmadas. Nesse “Estado dual”, “a tendência é a de que as ações 

políticas sejam praticadas de forma a beneficiar as elites políticas e econômicas 

detentoras de poder.” (RIBEMBOIM, 2007, p. 7) 

Diante dessa “dualidade”, não basta afirmar que um país é democrático, é 

preciso medir a qualidade da democracia, tal como buscam os cientistas políticos Larry 

Diamond e Leonardo Morlino (2004, p. 11), ao sugerirem os critérios: (a) 

procedimentais (rule of law, accountability, participação e competição políticas); (b) de 

conteúdo (direitos civis e políticos e principalmente igualdade material); e (c) de 

resultado (responsividade). (MOISÉS, 2008) E não é surpresa verificar que o Judiciário 

atua em todos esses parâmetros: na responsividade aos interesses do povo, na 

accountability dos demais poderes, na garantia dos direitos fundamentais, da rule of law 

e da igualdade de oportunidades eleitorais
156

 etc. 

Apesar de o juiz no Brasil não ser eleito, transforma-se cada vez mais em 

representante do povo (COMPARATO, 2004, p. 151-159), atraindo a “confiança em 

normas, mecanismos e procedimentos institucionais relativos à igualdade perante a lei e 

o seu direito de transformar demandas em políticas públicas” (NUPPs, 2010, p. 54). 

 

3.3. Os impactos políticos dos precedentes judiciais e o diálogo interinstitucional 

 

 

                                                 

155 “Como Guillermo O’Donnell explica, dentro da rule of law todos os cidadãos são iguais, antes 

mesmo de o direito ser consistentemente aplicado a todos por um Judiciário independente, pois as leis são 

claras, publicamente conhecidas, universais, estáveis e não retroativas”. (tradução livre) (DIAMOND; 

MORLINO, 2004, p. 7.) 
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 São paradigmáticas aqui as decisões do STF sobre cláusula de barreira, fidelidade partidária, “ficha 

suja” etc..  
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Distingue os sistemas jurídico e político o fato de que o Judiciário, mesmo que 

não possua capacidade institucional para as chamadas “questões políticas”, não pode se 

recusar a julgá-las. Enquanto que o Legislativo, mesmo dispondo de instrumentos para 

lidar com essas temáticas de alta complexidade na tomada de decisões coletivas, pode 

recusar-se a tomá-las, permanecendo inerte.  

Na atualidade brasileira, verifica-se que o chamado ativismo judicial e a omissão 

legislativa revelam movimentos interinstitucionais que, justamente porque opostos, se 

atraem. De um lado, os tribunais superiores brasileiros demonstram certo protagonismo 

na judicialização das políticas públicas enfrentando questões polêmicas 

independentemente da existência de lei (interpositio legislatoris). De outro, observa-se 

que o Congresso Nacional, inerte, promove o “engavetamento” de inúmeros projetos de 

lei importantes para a implementação de políticas sociais.  

O resultado é que, diante da não responsividade aos interesses dos cidadãos 

pelos demais poderes, esse ativismo acaba por laborar na concretização de direitos 

sociais, na expectativa de que se produzam políticas públicas que generalizem o 

conteúdo dos provimentos judiciais. Daí se constatar que o Congresso e a Presidência 

proponham políticas públicas na linha do que coletivamente decidem os tribunais 

superiores. 

Dados esses elementos, verifica-se que o Judiciário configura-se hoje como um 

dos atores que se posicionam no estratégico e iterativo no processo de implementação 

da política pública. Segundo alguns autores, o Poder Judiciário mostra-se cada vez mais, 

no processo de adjudicação, apto a incorporar trade-offs e elementos de lógica 

utilitária
157

 típicos do Legislativo (GAURI; BRINKS, 2008, p. 5), (a) ofertando decisões 

que respondem às demandas populares, (b) ponderando limitações institucionais, (c) 

antecipando as prioridades do Legislativo e Executivo e (d) agregando outros atores 

políticos no diálogo do processo do policy cycle. Há poucas áreas da política ainda 

intocadas pelo Poder Judiciário. Na era dos direitos, muitas das disputas que possuem 

ramificações nas políticas públicas são decididas pelo Judiciário. (CANON; JOHNSON, 

1998, p. 1) 

Contudo, pouco se estuda sobre o embate entre os três poderes, especialmente no 

tocante à elaboração das políticas públicas. Essa falha se deve à dificuldade de traduzir 

                                                 

157
 Em uma perspectiva tradicional, o Judiciário seguiria uma lógica categórica deontológica, pois o 

magistrado estaria limitado à aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais aos fatos 

jurídicos delineados no caso concreto. Já o Legislativo, seguindo uma lógica agregadora utilitária, seria a 

instituição que representaria e agregaria as preferências dos votos e do apoio político, considerando os 

mais amplos interesses públicos e das futuras gerações. (GAURI; BRINKS, 2008, p. 5) 
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o tema do impacto do Judiciário em termos claros e objetivos.
158

 Isso porque se cuida de 

“um tema cujo possível impacto é reconhecido somente quando ocorre uma atuação 

inesperada. Essa postura, no entanto, é um erro que afeta significativamente a relação 

entre as análises dos cientistas políticos e o real funcionamento do sistema político.” 

(TAYLOR, 2007, p. 233-234) 

Além das teorias que se dedicam aos fatores que influenciam os impactos das 

decisões judiciais
159

, algumas das principais questões que envolvem as reações do 

Legislativo e Executivo às decisões judiciais são: Por que o Legislativo e Executivo 

delegam poderes ao Judiciário e que tipo de poderes formalmente seriam? (TAYLOR; 

KAPIZEWSKI, 2008, p. 743) Por que algumas políticas são implementadas e outras 

não? Por que alguns órgãos mudam suas políticas e outros não? Por que algumas 

políticas possuem atingem seus impactos previstos e outras falham em seus objetivos e 

possuem consequências indesejáveis? Os resultados variados de políticas judiciais 

ofertam amplas oportunidades de examinar os impactos nas políticas públicas. 

(CANON; JOHNSON, 1998, p. 2) 

O grau de complexidade do Estado pós-Liberal evidencia que quanto maior 

número de leis, maiores as possibilidades de controle de constitucionalidade. (RAMOS, 

2010, p. 269-274) Neste sentido, observa o jurista norte-americano Michel Rebell a 

contradição no argumento da usurpação do Judiciário no policy-making educacional: “A 

ironia aqui é que, enquanto se continua a argumentar que os tribunais estão usurpando 

os poderes legislativos, o Congresso e as casas legislativas estaduais legitimam que os 
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 “Regras eleitorais, manobras parlamentares e a estrutura do Executivo são temas de interesse comum 

entre os cientistas políticos. O Judiciário fica – juntamente com a autoridade monetária e as agências 

reguladoras – como um tema marginal e tido como acessível somente a especialistas.” (TAYLOR, 2007, 

p. 233) 
159

 (i) Do ponto de vista do comportamento judicial (judicial behavior) há duas correntes. De um lado 

teóricos puristas argumentam que as escolhas dos juízes quando julgam políticas públicas são fundadas 

em fatores exclusivamente jurídicos, desconsiderando-se quaisquer fatores políticos. De outro, em uma 

“perspectiva política” de uma “subcultura democrática”, os juízes são tidos como atores políticos, que 

tomam decisões com base em fatores não jurídicos, como em cultura política, papéis institucionais dos 

juízes, interação com outros magistrados, estrutura política do Estado etc. (BAURIES, 2010, p. 710) Em 

matéria de litigância educacional, os fatores não jurídicos mais relevantes referem-se a variáveis 

denominadas “cláusulas educacionais”, expressões presentes em textos legais produzidos pelo ente estatal 

respectivo.
159

 (BAURIES, 2010, p. 711-712) 

(ii) Do ponto de vista jurídico, há autores que estudaram os impactos da “força” da linguagem na 

“cláusula educacional” do texto legislativo nos resultados do litígio (BAURIES, 2010, p. 712). Estudo 

comprovou nos EUA que os litígios sobre o investimento em educação tiveram mais sucesso nos estados 

em que há previsão constitucional de que o financiamento da educação deve ser baseado em igualdade ou 

eficiência. (BAURIES, 2010, p. 713) 

(iii) Na perspectiva dos fatores políticos externos aos magistrados, são relevantes as questões político-

culturais locais da região onde as decisões judiciais são tomadas, tais como as preferências políticas da 

população, a presença de demandantes que envolvam grandes instituições etc. Nesse sentido, um 

resultado interessante de uma pesquisa nos EUA foi constatar que aqueles que demandam contra o Estado 

têm mais chances de vencer onde os juízes são eleitos do que onde os juízes são indicados. (BAURIES, 

2010, p. 717) 
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tribunais avancem no policy-making quando legislam no sentido de direta ou 

implicitamente intensificar ainda mais o controle judiciário.” (REBELL, 2009, p. 13 – 

trad. livre) 
160

 

Teoria da relação  

judicialização-legislação educacional  

de Michel Rebell 

 

 

Essa teoria de Michel Rebell encontra respaldo na compreensão dos impactos 

políticos das decisões judiciais enquanto influenciados pelo fenômeno da delegação de 

poderes. Afirmam Taylor e Kapizewski que não é incomum nas novas democracias 

latino-americanas os líderes eleitos “delegarem”, mediante reformas constitucionais 

(Reformas do Judiciário como a brasileira de 2004 e a mexicana de 1994), poderes ao 

Judiciário. Essa delegação, para alguns, pode significar instabilidade política para as 

elites; para outros, no entanto, serviria para legitimar as decisões políticas dominantes. 

(TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 745) 
161

 

Para se entender a relevância política da atuação dos tribunais é preciso 

investigar que ocorre após as decisões judiciais (the aftermath of judicial decisions), ou 

seja, seus impactos políticos. Estes decorrem, segundo Taylor e Kapizewski, do papel 

exercido pelo tribunal quando defensor dos direitos sociais, guardião do processo 

democrático e policy-maker econômico. (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 756) 

                                                 

160 Michel Rebell ainda oferece um exemplo dessa atuação de certa forma contraditória da relação do 

Legislativo para com o Judiciário: “Um exemplo é o Indivials and Disabilities in Education Act em que o 

Congresso previu um plexo de direitos substantivos e processuais e explicitamente estabeleceu uma nova 

área de jurisdição para demandas individuais que não limita o montante envolvido no litígio. Mesmo as 

críticas do envolvimento judicial na implementação de políticas sociais reconhecem essa tendência de 

criação de nova regulamentação que explicita ou implicitamente expandem as responsabilidades pelo 

enforcement judicial.” (tradução livre) (REBELL, 2009, p. 13.) 
161

 Segundo Taylor e Kapizewski, os juízes mesmos podem construir o seu poder mediante estratégias 

formais e informais dos juízes no exercício da jurisdição. Isso ocorre “mais em decisões simbólicas em 

inúmeros casos insignificantes, que em grandes momentos de julgamentos históricos.” (TAYLOR; 

KAPIZEWSKI, 2008, p. 745 – trad. livre)  

Quanto mais 
intenso é o 
processo de 

judicicialização 
das políticas 

públicas 
educacionais 

Mais o 
Legislativo 

propõe 
normas que 
legitimam 

esse processo 
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Exemplo desse aftermath of judicial decisions é o fato de que a questão de fundo do 

caso Brown v. Board Education não teve fim com o acórdão da Suprema Corte em 

1954, sendo que, dez anos após, ainda havia escolas segregacionistas em alguns estados 

do sul dos EUA. (CANON; JOHNSON, 1998, p. 2) 

A investigação desses impactos é importante. Canon e Johnson observam que a 

política pública é efetivamente “feita” por aqueles que a implementam, dada sua 

intrínseca carga de interpretação e efetivação. Daí ser importante entender o Judiciário 

como coator dessas políticas, bem como compreender esses impactos em um processo 

político, pois a implementação de qualquer política pública possui natureza política, 

estando sujeita a uma gama de pressões de uma variedade de atores políticos. (CANON; 

JOHNSON, 1998, p. 3) 

O papel político dos tribunais constitui um fenômeno recente no Brasil, 

intimamente relacionado ao teor da Constituição de 1988, que “conferiu capacidade aos 

magistrados e às cortes judiciais de produzirem impactos sobre o processo de decisão 

política. Em decorrência, a Constituição transforma-se em um texto programático, 

operando-se um estreitamento da margem de manobra dos políticos e, 

consequentemente, ampliando-se o papel político do Judiciário.” (SADEK, 2004, p. 81) 

Percebe-se que o Legislativo e o Judiciário estão em completo diálogo no que se 

refere às políticas educacionais, no Brasil. Como observou nos julgados sobre cotas 

raciais, constata-se que a tendência é que o STF tome a frente, judicializando políticas 

públicas e outros temas controvertidos, e, em seguida, os congressistas proponham e 

aprovem projetos de lei no sentido dado pelas decisões judiciais. 

Esse diálogo desenvolve-se de forma circular. Diante das decisões judicias, o 

Congresso é livre para interpretá-las e inovar no ordenamento positivando determinadas 

políticas públicas na forma como entender conveniente. Estas políticas, quando 

positivadas, delinearão a interpretação dos tribunais, que, por sua vez, emitirão novos 

julgados e novas interpretações diante de novos casos concretos. Novos litígios trarão a 

necessidade de novas leis regulamentadoras que delinearão outras interpretações 

judiciais; e assim em diante. 

Em que pese o princípio da inércia jurisdicional, “as decisões dos tribunais 

geram impactos sobre políticas públicas, porque as leis não são neutras e, uma vez 

acionados, os tribunais podem exercer uma influência política considerável.” 

(TAYLOR, 2008, p. 5 – trad. livre) Superando os bloqueios políticos de elites que 

dominam as políticas públicas, “as decisões dos tribunais têm maior impacto quando a 
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política parece não ser responsiva (unresponsive) às reivindicações populares.” 

(GAURI; BRINKS, 2008, p. 6 – trad. livre).
162

  

 

3.4. Conclusões preliminares 

 

 

A judicialização do direito à educação configura-se fenômeno permitido por 

certo grau de qualidade da democracia que, paulatinamente, se desenhou no Brasil, 

incluindo o Judiciário como ator político, desde 1988, e com maior intensidade a partir 

do ano 2000. 

Os impactos das decisões judiciais em processos políticos e sociais evidencia o 

intenso papel exercido pelo Judiciário na política democrática após a década de 1980, 

com a redemocratização nos países da América Latina. Em regime não democrático, o 

Judiciário cumpre apenas papel de prestador de serviços, desprovido de qualquer papel 

político, tal como se evidencia nos acórdãos do STF no auge da ditadura entre os anos 

de 1968 a 1985. 

Apesar dessa evidência, a doutrina não é em nada pacífica acerca da 

contribuição do Judiciário para a política democrática.  

Para uma primeira corrente, argumenta-se que (i) o controle de 

constitucionalidade de leis elimina a vontade popular democraticamente externalizada 

nas preferências conjugadas na correlação política no parlamento, pois o autogoverno 

do povo está ancorado na produção das leis pelo Legislativo, sendo que o Judiciário o 

obsta quando as declara inconstitucional. (ii) O Judiciário não possui capacidade 
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 Interessante observar que, para que os tribunais exerçam essa influência política, é consenso entre os 

cientistas políticos a imprescindibilidade de que a corte detenha independência funcional, sob pena de se 

tratar de um Judiciário submisso ao Legislativo ou Executivo.  

Mas curiosamente constata Kellogg um caso excepcional em que se verifica a importância do Judiciário 

mesmo em um país em que não é independente e sequer há separação de poderes. Trata o autor das lides 

educacionais na China, destacando que é possível implementar políticas educacionais em casos 

individuais e estendê-las aos outros demandantes. Nestes casos, “nas palavras de um juiz chinês, algumas 

cortes podem se tornar “corajosos exploradores” de uma relação mais dinâmica e inovadora no 

desenvolvimento de uma rule of law na China.” (tradução livre) (KELLOGG, 2007, p. 144)  

Não confundindo (i) a noção de independência funcional em tomar decisões e (ii) a independência em 

relação ao poder político dominante, o estudo dos casos chineses por Kellogg possibilita inferir a noção 

de independência funcional não como liberdade completa de decidir casos, mas sim liberdade para decidi-

los nos limites dados pelo direito existente impostos à jurisdição da corte e no mérito do caso concreto. 

(TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 749)  

Taylor e Kapizewsky citam o exemplo do Brasil, em que a independência do Judiciário no atual estágio 

foi efetivada, em um incerto e desafiador ambiente institucional, mediante barganhas e negociações 

fragmentadas e nada transparentes entre o Judiciário e o Executivo, na reforma de 2004 pela Emenda 

Constitucional nº45. Mas observam que nem por isso o STF tem se curvado ao Executivo. Tem utilizado 

seu poder de modo a assegurar a si um ambiente institucional onde pode permanecer livre de interferência 

política externa. (TAYLOR; KAPIZEWSKI, 2008, p. 745)  
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institucional para decidir questões políticas e, em verdade, privilegia os que possuem 

recursos para litigar (free-riders). (iii) Não possui, também, legitimidade política, e sua 

atividade na qualidade de poder afronta os princípios da representação e igualdade 

políticas. (WALDRON, 2006) 

Para uma segunda corrente, argumenta-se que (i) o processo democrático é 

dificilmente perfeito e, em qualquer caso, o argumento da objeção democrática é, em si, 

problemático quando se presencia a tirania da maioria. (ii) A defesa dos direitos 

fundamentais exige a atividade de um poder contramajoritário, que “não pode ser 

simplesmente deixada para uma maioria parlamentar simples.” (ALEXY, 2008, p. 446) 

(iii) A mobilização do direito é um indicativo da qualidade da democracia, pois a 

disputa judicial entre os cidadãos é um sinal de democracia tanto quanto o voto. (iv) Os 

tribunais podem atuar coerentemente com a democracia quando promovem a justiça 

social, incrementam a equidade e limitam a hierarquia. (MCCANN, 2010, p. 191) (v) O 

Judiciário pode desenvolver, no processo de adjudicação, sua capacidade institucional, 

de sorte a incorporar trade-offs e elementos de lógica utilitária típicos do Legislativo 

(GAURI; BRINKS, 2008, p. 5) 

Não se pressupõe que a vontade do povo e legitimidade das decisões políticas 

esteja somente no voto, em cargos políticos eleitos ou apenas no Legislativo e 

Executivo. Nas sociedades democráticas, a imposição da solução das tensões sociais 

deve partir não de indivíduos ou de grupos ou maiorias (Estado liberal), mas do direito 

como justiça (pretensão de correção) em conformidade com a Constituição, respeitado o 

núcleo básico dos direitos fundamentais. (ZANETI JR., 2010, p. 55)  

Daí sustentarmos que, mais que um Legislativo inerte com soberania popular 

abstrata, contribui para a qualidade da democracia um Judiciário que conforme 

adequada e sistematicamente suas decisões a uma Constituição democrática; que 

franqueie amplo acesso formal e substancial inclusive aos marginalizados; que seja 

transparente às diferentes formas de controle social e interinstitucional; que lance mão 

de instrumentos de participação da sociedade civil organizada por meio de audiências 

públicas ou na qualidade de peticionárias, etc.. 

Submetem-se as decisões judiciais e as políticas públicas destas decorrentes ao 

crivo da democracia – como um “elefante na esquina” - sob dois parâmetros: 

responsividade e accountability.  

A responsividade é um conceito que diz com a capacidade de ofertar respostas 

ou atender às demandas populares, mesmo os agentes públicos não sendo eleitos. Sendo 

uma função de voz aos marginalizados, a responsividade judicial pressupõe o exercício 
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da assistência jurídica oferecida aos cidadãos, mas não se limita à extensão do acesso à 

justiça. Não somente os órgãos judiciários devem ter clara a justiciabilidade dos 

problemas sociais, como também devem ser capazes de encontrar meios legais efetivos 

remédios para direcionar o problema. (GLOPPEN, 2008, p. 345) Conduz à 

responsividade a sensibilidade do Judiciário à mobilização social e midiática, mas o 

mínimo de independência evita a sua permissividade ao poder político nessas formas de 

mobilização.  

A noção passiva da accountability judiciária, accountability do Judiciário 

(judicial accountability) (“Quis custodiet ipsos custodes?”) não se confunde com a aqui 

empregada noção ativa de accountability judicial. Esta, realizada pelo Judiciário, 

consiste na sua função de monitorar, fiscalizar e sancionar os demais poderes no 

exercício dos freios e contrapesos (checks and balances), imprescindível a um Estado 

Democrático de Direito e à definição da qualidade da democracia. Esta accountability 

horizontal judicial possui inerente impacto político das decisões judiciais e labora na 

efetividade dos direitos fundamentais, reduzindo a distância entre a realidade do rule by 

law (“governo pela lei”) e o ideal do Estado de Direito do rule of law (“governo da lei”). 

Em que pese as políticas produzidas pelo Judiciário diferenciarem-se das 

atividades legislativa e executiva, a atividade judicial, para parte da doutrina, pode 

constituir políticas públicas, pois “devem ser implementadas antes da solução de 

disputas e problemas e elas possuem também impactos sociais.” (CANON; JOHNSON, 

1998, p. 2 – trad. livre) A política pública é determinada por aqueles que a 

implementam, dada sua intrínseca carga de interpretação e efetivação. Daí a importância 

da compreensão da atuação do Judiciário no ambiente político. 

Para se entender a relevância política da atuação dos tribunais é preciso 

investigar o que ocorre no pós-decisões judiciais (the aftermath of judicial decisions), 

ou seja, seus impactos políticos, pois os efeitos das decisões não cessam quando do 

trânsito em julgado, mas remanescem, enquanto não forem implementadas e não cessar 

a litigiosidade contida no conflito. (CANON; JOHNSON, 1998, p. 3) 

Esses impactos cuida-se de temática que somente é reconhecida quando ocorre 

uma atuação inesperada. Mas é um fenômeno permanente e significativo na relação 

entre os poderes e deve, segundo Taylor, estar presente as análises dos cientistas 

políticos, porque representa o real funcionamento do sistema político. (TAYLOR, 2007, 

p. 233-234) 

Os impactos evidenciam-se a seguinte relação: quanto maior número de leis, 

maiores serão as possibilidades de controle de constitucionalidade. (RAMOS, 2010, p. 
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269-274) E, geralmente, os órgãos legislativos legitimam a que os tribunais avancem no 

policy-making quando legislam no sentido de direta ou implicitamente intensificar ainda 

mais o controle judicial. (REBELL, 2009, p. 13)  

Emitindo fire alarms e atuando na superação dos bloqueios políticos de elites 

que dominam as políticas públicas, “as decisões dos tribunais têm maior impacto 

quando a política parece não ser responsiva (unresponsive) às reivindicações 

populares.” (GAURI; BRINKS, 2008, p. 6 – trad. livre). 

Crescentemente, a judicialização do interesse público (public interest litigation) 

torna-se uma estratégia para influenciar a política social exigindo o Estado ser mais 

responsivo e accountable aos direitos dos marginalizados. (GLOPPEN, 2008, p. 343)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Carente de revoluções burguesas e industriais, restou ao Brasil o atraso e a 

pressa na efetivação dos direitos sociais. O atraso é evidente: Estado democrático que 

nega direitos sociais concreta e endemicamente. Já a pressa fica por conta do encargo 

transferido, na prática, ao Judiciário de suprimir as barreiras burocrática da efetivação 

desses direitos humanos. Não é sem razão que o paradoxo de “democratizar a 

democracia” passou a ser pauta concreta que reinvindica o acesso às vias institucionais 

para a oferta de bens da vida que assegurem um mínimo existencial. Diante disso e da 

inefetiva atuação do Legislativo e Executivo, vem ganhando cada vez mais importância 

o papel do acesso dos pobres à Justiça, o que dá relevo à noção de responsividade 

judicial, que, aos poucos, demonstra ao cidadão maior retorno político que o voto. Dado 

esse pressuposto, aferir a existência da democracia não basta mais, sendo necessário 

avaliar a qualidade da democracia.  

O progressivo amadurecimento da democracia brasileira demonstrará direitos 

fundamentais para além da Constituição. As diversas formas de organização humana se 

transformam e, em algum momento, passa a ser necessário ao direito reconhecê-las, 

incumbindo ao Estado promovê-las e protegê-las (direito ao casamento já existia, mas 

entre gays, não; universidade, igualmente, mas cotas, não; ensino, também, mas à 

distância, não; AIDS, do mesmo modo, mas tratamento, não; etc.). Com as difusão e 

complexificação dos direitos sociais, exige-se que as promessas constitucionais por 

igualdade sejam concretizadas segundo interpretação constitucional conforme a 

realidade social. A interpretação constitucional, diante de vários fatores determinantes, é 

atraída ao modo de constituição/desenvolvimento das relações sociais que dão forma à 

educação (exemplo das políticas afirmativas, das novas tecnologias, da reorganização 

do trabalho e do desenvolvimento da ciência). A interpretação dos dispositivos 

constitucionais conforme a realidade da educação nada mais é que uma forma de 

mutação constitucional determinada pelas condições materiais em que se desenvolve o 

próprio direito à educação. Isso por um pressuposto claro: a educacao é liquida, amorfa, 

em constante mutação e determinante na (co)existência humana, que se altera no tempo, 

espaço e contexto. A educação constitui o Estado democrático de direito. Não há 

Estado, nem constituição, sem educação.  
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Não se nega, contudo, que muito do discurso neutro e universalizante do direito 

à educação; muito da necessidade de mais leis para conferir efetividade aos direitos 

sociais; muito da ideia de afirmação e efetivação da jurisprudência configura uma 

espécie de de álibi do Estado para escapar de medidas essencialmente drásticas e 

necessárias para lidar com o grave problema da educação sempre atual no Brasil. É o 

que Marcelo Neves, em seus estudos sobre a Constitucionalização Simbólica, chama de 

“legislação-álibi”. Diante de certa insatisfação social, a legislação-álibi (a incluir o que 

podemos denorminar de “jurisprudência-álibi”) aparece como uma resposta pronta e 

rápida do Estado. A solução dos problemas sociais se coloca na forma de mero álibi, 

uma forma máscara voltada para assegurar a confiança nos sistemas jurídico e político. 

É a chamada função “ideológica” de manipulação/ilusão que imuniza o sistema político 

contra outras alternativas. O conteúdo dessa legislação simbólica pode ter, segundo o 

autor, os seguintes objetivos: a) confirmar valores sociais (“vitória legislativa” na 

aprovação de determinado texto independentemente de aplicabilidade), b) demonstrar a 

capacidade de (re)ação do Estado e c) adiar a solução de conflitos sociais através de 

compromissos dilatórios (transferência para um futuro indeterminado).
 163

 

Nesta linha, o sistema jurídico hoje se vê prensado entre uma função 

hipertroficamente simbólica e insuficiente concretização de diplomas constitucionais e 

de jurisprudência inefetiva ou inócua. Mesmo assim, o Estado reproduz essa hipertrofia 

simbólica buscando, sem sucesso através da produção jurídica-legal normativamente 

ineficaz, efeitos sociais. Pondera Marcelo Neves, contudo, que há também os efeitos 

sociais latentes ou indiretos da legislação simbólica, pois, além do sentido negativo da 

legislação simbólica (de ineficácia normativa e vigência social), apresenta-se um 

sentido positivo consistente na produção de efeitos políticos (não propriamente 

jurídicos) que repercutem positivamente no sitema jurídico e impulsionam de certo 

modo algum tipo de transformação jurídica (ideia trazida também por Luhmann).  

No plano interinstitucional dos efeitos políticos, de um lado, tem se tornado cada 

vez mais nítido que a interpretação constitucional dada pelo Supremo Tribunal Federal 

constitui poder, evidenciado em certas matérias de omissão do Congresso (mais 

evidente em casos como os Mandados de Injunção em que o STF aplicou ou concedeu 

prazo para que o Congresso regulamente matérias, como as relativas ao servidor 

público). De outro, vem se desenhando uma espécie de reação do Congresso. Não é 

incomum que congressistas busquem reverter esse quatro e intensifiquem sua atividade 

política (em discursos ou projetos de lei) na oferta de resposta a essas decisões do STF 

                                                 

163
 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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contrárias à vontade da maioria legislativa. Esse fenômeno, já frequente nos noticiários, 

nada mais é do que uma das possibilidades de realocação do ciclo de judicialização de 

políticas públicas, porque constitui uma forma de manifestação dos efeitos indiretos 

externos: essas respostas legislativas são efeitos que decorrem das decisões judiciais e 

constrangem o Judiciário a rever suas próprias decisões. 

Assim, verifica-se que a noção dos efeitos indiretos externos explica a relação 

interinstitucional entre o Judiciário e os demais poderes. Em países (geralmente 

presidencialistas) com o Legislativo fraco e o Judiciário ativista, torna-se mais nítida a 

perspectiva do ciclo de judicialização de políticas públicas, porque, em matéria de 

direitos sociais, exige-se a chamada “legalização da política pública” (GAURI; 

BRINKS) para a concretização do provimento jurisdicional em condições de igualdade 

a todos os potenciais litigantes, na forma de lei e/ou políticas públicas (generalidade-

“universalização”). Isso não quer dizer que uma decisão do Judiciário deva prevalecer 

(princípio da separação de poderes) – muito menos que o melhor caminho seja o da 

judicialização. Mas apenas qeu a análise das decisões judiciais paradigmáticas, tomadas 

diante da omissão dos poderes públicos, deve ser enfocada no ambiente do jogo político 

em que é lançada, marcado por avanços ou retrocessos (the aftermath of judicial 

decisions). Evidências da infusão do Judiciário na arena política, as noções de 

“judicialização da política” e “politização da justiça” deveriam significar apenas a 

necessidade interinstitucional de rediscussão política e generalização política 

(conveniência e oportunidade), pelo Executivo e Legislativo, da jurisprudência ou de 

paradigmáticas decisões dos tribunais superiores.  
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