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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.  
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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. 
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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 inércia1 

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. 
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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 saúde7, 

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 jurídicos8 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 

metodológico10 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. 
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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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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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