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RESUMO

FERREIRA, G.H.V.M. Políticas públicas e ensino superior: uma investigação a
partir da jurisprudência cível do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 140 f.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade
Estácio de Sá, 2019.

Este trabalho decorre de pesquisa realizada no curso de Mestrado em
Direito vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade
Estácio de Sá e apresenta como tema as políticas públicas na área da educação e o
direito, cuja delimitação está centrada na perspectiva de investigar o processo de
desenvolvimento e contribuição da política social como política pública e sua
interface com o direito, em uma perspectiva interdisciplinar, com foco na sociedade
brasileira contemporânea, a partir da jurisprudência, tendo como ambiente de
investigação o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. O problema: Quais os
conflitos de interesse submetidos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2)
seriam relacionados às políticas públicas e ao ensino superior após o advento da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB 1988)? Objetivo
geral: investigar e analisar os acórdãos relacionados às políticas públicas e ao
ensino superior, no âmbito do TRF2, após o advento da CRFB 1988.Objetivos
específicos: a) Contextualizar, numa perspectiva interdisciplinar, a relação das
políticas públicas com o direito no Brasil.; b) Contextualizar o a questão do acesso à
justiça na perspectiva do exercício de direitos relacionados às políticas públicas; c)
3.
Mapear e analisar os acórdãos relacionados às políticas públicas e ao ensino
superior ou a educação no ensino superior, no âmbito do TRF2, após o advento da
CRFB 1988. A metodologia pode ser sintetizada em pesquisa documental e
bibliográfica.

Palavras chave: acesso à justiça; judicialização; políticas públicas; educação; ensino
superior

ABSTRACT

FERREIRA, G.H.V.M. Public policies and higher education: an investigation from
the jurisprudence of the Federal Regional Court of the 2nd Region. 140 f. Masters
dissertation. Post-graduate Program in Law, University Estácio de Sá, 2019.

This work is based on a research carried out in the Master's Degree in Law,
linked to the Post-Graduation Program in Law of Estácio de Sá University, and
presents public policies in the area of education and law, whose delimitation is
centered on the perspective of investigating the process of development and
contribution of social policy as a public policy and its interface with law, in an
interdisciplinary perspective, focusing on contemporary Brazilian society, based on
jurisprudence, having as the research environment the Federal Regional Court of the
Second Region. The problem: Which conflicts of interest would be related to public
policies and higher education after the 1988 Federal Constitution (CRFB 1988)?
General objective: to investigate and analyze the judgments related to public policies
and higher education within TRF2, after the advent of the 1988 CRFB. Specific
objectives: a) To contextualize, in an interdisciplinary perspective, the relationship of
public policies with law in Brazil .; b) Contextualize the issue of access to justice in
the perspective of the exercise of rights related to public policies; c) Map and analyze
judgments related to public policies and higher education or higher education in
TRF2, after the advent of CRFB 1988. The methodology can be synthesized in
documentary and bibliographic research.

Keywords: access to justice; judicialization; public policy; education; higher education
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INTRODUÇÃO

No segundo semestre do ano de 2017, ao cursar o Seminário Temático:
Políticas Públicas, Direito e Proteção Social, disciplina ofertada pelo Prof. Dr. Carlos
Alberto Lima de Almeida, que posteriormente veio a ser designado meu orientador
no Curso de Mestrado em Direito da Universidade Estácio de Sá, surgiram
inquietações relacionadas à interface entre as políticas públicas e o direito,
especialmente no contexto da realidade brasileira após a promulgação da
Constituição em 5 de outubro de 1988.
A matéria apresentada em sala de aula ofereceu aos alunos uma perspectiva
de problematização sobre as questões relacionadas aos limites e possibilidades
envolvendo os poderes da União no campo das políticas públicas. Os objetivos
fundamentais previstos na Lei Maior desafiavam ações para o seu cumprimento,
especialmente no campo das políticas sociais. Exatamente aquelas voltadas para a
redução das desigualdades e articuladas para a promoção do bem de todos.
Quais os limites e possibilidades de atuação do Estado brasileiro? Quais os
limites e possibilidades relacionadas às diferentes etapas envolvendo a formulação,
a implementação e a avaliação das políticas públicas? Pouco a pouco, essas e
muitas outras questões foram sendo problematizadas em sala de aula pelo
professor, demonstrando que havia, no contexto da pesquisa a ser realizada no
decorrer do curso de mestrado em direito, um cenário com muitas possibilidades a
ser explorado.
A disciplina - que teve por objetivos contribuir para a qualificação dos
mestrandos do Curso de Pós-graduação em Direito e de áreas afins, colaborando
para a compreensão do processo de desenvolvimento e contribuição da política
social como política pública e sua interface com o Direito, numa perspectiva
interdisciplinar, com foco na sociedade brasileira contemporânea – foi determinante
para a definição do tema e sua delimitação.
Convicto de que a investigação teria como tema as políticas públicas e sua
delimitação envolveria a interface com o direito, era preciso contextualizar tal recorte
na linha de pesquisa de acesso à justiça e efetividade do processo, especialmente
diante do amplo rol de direitos e ao papel do Estado no campo das políticas públicas
sociais.
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Para tanto, diante das muitas possibilidades relacionadas foi construída, com
o auxílio do professor orientador, uma investigação sobre as políticas públicas que
tivessem relação com o ensino superior, visando a busca de resposta para o
seguinte problema de pesquisa: Quais os conflitos de interesse submetidos ao
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) seriam relacionados às políticas
públicas e ao ensino superior após o advento da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB 1988)?
Nesse contexto, a pesquisa que se apresenta nessa dissertação teve por
objetivo geral investigar e analisar os acórdãos relacionados às políticas públicas e
ao ensino superior, no âmbito do TRF2, após o advento da CRFB 1988.
A opção pelo TRF2 foi intencional no sentido de reduzir as questões oriundas
do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Espírito Santo, seções judiciárias sob a
jurisdição do referido órgão do Poder Judiciário.
Assim, a pesquisa teve os seguintes objetivos específicos:
1. Contextualizar, numa perspectiva interdisciplinar, a relação das políticas
públicas com o direito no Brasil.
2. Contextualizar a questão do acesso à justiça na perspectiva do exercício
de direitos relacionados às políticas públicas
3. Mapear e analisar os acórdãos relacionados às políticas públicas e ao
ensino superior ou a educação no ensino superior, no âmbito do TRF2,
após o advento da CRFB 1988.
O trabalho encontra-se estruturado em três capítulos, além da introdução, da
conclusão e das referências.
O Capítulo 1 apresenta como sessão primária as políticas públicas e o direito
e quatro sessões secundárias, envolvendo a contextualização da categoria políticas
públicas, o constitucionalismo contemporâneo e o estado democrático de direito, os
direitos fundamentais sociais e a exigência da Constituição de formulação das
políticas públicas. Este capítulo tem como principal referencial teórico Leonardo
Secchi (2016), no contexto da interdisciplinaridade do trabalho. A partir da obra
“Políticas Públicas: conceito, esquemas de análise” são extraídos os nós conceituais
relacionados ao tema políticas públicas, sustentados pelo referido autor, de modo a
proporcionar ao pesquisador a correspondente articulação com o direito pátrio a
parte do marco constitucional de 1988.
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O Capítulo 2 apresenta como sessão primária o acesso à justiça e a
judicialização das políticas públicas, bem como três sessões secundárias
envolvendo os seguintes temas: acesso à justiça, a judicialização como categoria e
a judicialização das políticas públicas. Mauro Cappelletti e Bryant Garth (2002) e
Luís Roberto Barroso (2005, 2009, 2010) serão os principais referenciais teóricos
nessa etapa do trabalho.
O Capítulo 3 a sessão primária apresenta a pesquisa empírica sobre políticas
públicas e ensino superior no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na primeira
sessão secundária são apresentadas considerações relacionadas à metodologia.
Em seguida, na segunda sessão secundária é realizado o mapeamento dos dados
inicialmente coletados, desdobrados nas seguintes sessões terciárias: Classificação
e análise do acervo a partir da ordem cronológica das decisões; – Classificação e
análise do acervo a partir dos temas políticas a partir dos termos “políticas públicas”
e “ensino superior” ou educação; Classificação e análise dos casos excluídos do
acervo. O acervo para análise qualitativa é apresentado na terceira sessão
secundária, em que são ofertadas sessões terciárias relacionadas às políticas
públicas identificadas no acervo jurisprudencial definido para análise, após as
mencionadas exclusões. Toda a exposição é ilustrada por tabelas e gráficos
representativos do material examinado.
Sem a pretensão de adiantar as considerações relacionadas à metodologia
que serão apresentadas no capítulo 3, essas linhas introdutórias também se prestam
para provocar o leitor sobre a importância da pesquisa empírica, especialmente
quando se propõe uma perspectiva interdisciplinar. Nessa linha de provocação,
apresenta-se o resultado desse esforço de investigação, resultante dessa etapa de
formação acadêmica.
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1.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O DIREITO

Em tempos atuais, a questão da judicialização das questões sociais no Brasil,
e, por consequência, da política, trata-se de fenômeno totalmente corriqueiro. Há, de
fato, uma interrelação entre os direitos sociais positivados na CRFB 88 - e as
políticas públicas ineficientes ou, até mesmo, inexistentes. A omissão por parte do
Estado na efetivação dos direitos fundamentais e a consequente intervenção do
Poder Judiciário como guardião dos cidadãos desamparados em direitos previstos
na Carta Maior vem sendo sujeita a interpretações da mais variada espécie.
No entendimento de Ana Luiza Barcellos (2016) o campo ideal para a solução
desses conflitos não seria o do Poder Judiciário, mas sim o da própria esfera
administrativa, entenda-se, por meio da gestão dos recursos públicos e destinação
aos setores da sociedade que dependam da efetivação de tais direitos.
Todavia, é sabido que o Estado é por vezes ineficiente no compromisso de
seus deveres constitucionais, estabelecendo, portanto, que haja uma intervenção
por parte do Poder Judiciário como último recurso para uma população desprovida
de representantes que defendam, de fato, o interesse da maioria.
A esse respeito leciona Maria Paula Dallari Bucci (2013, p. 488):
Os modos de exercício do poder se transformaram, em nome da proteção
aos direitos e aos valores da cidadania, da democracia e da
sustentabilidade ambiental, o que passou a reclamar a integração das
dimensões política e jurídica no interior do aparelho de Estado, combinando
as esferas da Administração Pública e do governo; a política imbricada com
a técnica, a gestão pública institucionalizada e regrada pelo direito. A face
política do governo vai se revestindo cada vez mais de uma tecitura jurídica.

Neste ponto, é importante destacarmos o caráter multidisciplinar que há nas
relações entre os direitos sociais, políticas públicas e o Poder Judiciário, sendo de
fundamental relevância tal interdisciplinaridade para o campo do Direito, não
bastante em si para a solução das controvérsias apresentadas. A esse respeito
Bucci faz uma análise sobre a proximidade entre a política e o direito:
No direito dos Estados Unidos, em que a ciência política está muito próxima
do campo dos estudos jurídicos e as políticas públicas têm uma inserção
mais No direito dos Estados Unidos, em que a ciência política está muito
próxima do campo dos estudos jurídicos e as políticas públicas têm uma
inserção mais antiga no direito público, observava William Clune: By
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definition, all law is public policy, in that is the collective will of society
expressed in binding norms; and all public policy is law, in that it depends on
laws and lawmaking for at least some aspect of its existence. (numa
tradução aproximada: “Por definição, todo direito é política pública, e nisso
está a vontade coletiva da sociedade expressa em normas obrigatórias; e
toda política pública é direito; nisso ela depende das leis e do processo
jurídico para pelo menos algum aspecto da sua existência.”) [..] (BUCCI,
2001, p. 06).

Assim, a relação estabelecida entre políticas públicas e o direito é de
codependência: não há como garantir os direitos fundamentais sem a elaboração de
políticas públicas e, ao mesmo tempo, não há políticas públicas sem a existência de
direitos.
Todavia, na visão de Diogo R. Coutinho (2013), a busca por uma interação
entre o direito e as políticas públicas é acompanhada por inúmeras dificuldades de
ordem conceitual, semântica, metodológica, teórica e prática. Neste sentido, surgem
questionamentos como a existência de uma teoria jurídica das políticas públicas ou
quais critérios metodológicos podem ser empregados a fim de descrever o papel
desempenhado pelo ramo do direito nas políticas públicas.
Neste primeiro capítulo, o presente trabalho pretende explicitar a categoria de
políticas públicas e abordar as ferramentas de análise pelas quais o direito pode
desempenhar um papel de auxílio, buscando aperfeiçoá-las. Adota-se, desde então,
uma perspectiva funcional, questionando as funções desempenhadas pelo direito e
sua relação dentro do campo de estudo.
A suposição da possibilidade do desdobramento de políticas públicas e uma
série de normas, processos e arranjos institucionais mediados pelo direito nos leva a
crer que também é possível se observar o ramo do direito dentro de políticas
públicas sem, entretanto, dissecá-lo, ou seja, enxergando-o como um elemento
inseparável, componente essencial para a formação dessas políticas.
O grande desafio aos juristas brasileiros, cuja formação negligencia tanto a
reflexão jurídica sobre as políticas públicas e, ainda, a construção de habilidades e
métodos de investigação empírica, é, justamente, desassociá-lo da visão abstrata,
não o encarando como mero campo dogmático, sem aplicabilidade nos
acontecimentos reais pelos quais perpassa a sociedade, mas sim como verdadeira
ferramenta para a solução de suas mazelas.
Há uma diversidade de procedimentos estabelecidos em códigos, leis,
decretos, regulamentos, portarias, circulares, dentre outras espécies de normas que
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é movimentado diariamente no âmbito das políticas públicas. Nessa ocasião, juristas
são constantemente requeridos a opinar e decidir a respeito dos problemas que
surgem nas diferentes fases de tais políticas, defende-las ou questioná-las
jucidialmente, responder consultas e até mesmo dirimir dúvidas sobre os mais
variados expedientes e providências que as envolvem.
Todavia, para Coutinho (2013), mesmo diante dessa prática frequente com o
campo de políticas públicas, os juristas brasileiros não se debruçam em seu estudo
e, quando o fazem, utilizam-se de recursos metodológicos escassos e frágeis.
Assim, afirma:
[...] Pode-se dizer, em outras palavras, que a disciplina do direito tem uma
relação um tanto ambígua com o campo transversal das políticas públicas.
Se, de um lado, quando desempenham papéis de gestores, administradores
ou procuradores, os juristas interagem com elas intensamente (moldandoas e operando-as), de outro, delas mantêm, como cientistas sociais, uma
reveladora distância. Essa relação simultânea de proximidade (prática) e
distância (acadêmica) entre o direito e o campo das políticas públicas
brasileiras seguramente tem muitas causas. Algumas delas estão, acredito,
relacionadas a certos traços do ensino jurídico que temos, que embora
venha se dedicando a formar magistrados, advogados, promotores,
procuradores, defensores públicos, autoridades públicas e políticos há
quase dois séculos, não se propôs, especificamente, a formar profissionais
do direito preparados para estruturar, operar e aprimorar políticas públicas e
programas de ação governamental. (COUTINHO, 2013 p.182-183.)

Há, portanto, na visão do autor, um excesso de formalismo didático por parte
dos cursos de graduação e de pós-graduação em direito no Brasil, essencialmente
baseado em ensinamentos doutrinários. Tal espécie de formação acaba por
negligenciar a problematização, o diálogo, o caso e a dúvida como métodos.
[...] As abordagens de pesquisa empíricas e interdisciplinares são ainda
escassas no campo do direito no país, que, autocentrado, tende a
desdobrar-se no estudo de inúmeros dos seus próprios “ramos” ou
subáreas, com prejuízos para o diálogo com as outras ciências sociais.
(COUTINHO, 2013, p. 183)

Por fim, o autor critica o empobrecimento da reflexão dos juristas a respeito
da dimensão jurídica da legitimidade, do controle social e da participação nas
políticas públicas no Brasil:
Se o direito administrativo pode ser visto como mecanismo de disciplina,
procedimentalização e de regulação da participação substantiva, bem como
da mobilização de atores mais ou menos organizados na formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas, então faz sentido que isso
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seja mais tematizado por juristas, acadêmicos ou práticos. E se é
igualmente verdadeiro que o direito, além disso, estrutura e regula formas
de prestação de contas e transparência (accountability) dessas políticas
uma vez que pode obrigar quem as opera a justificar e motivar as decisões
relativas à definição de prioridades, seleção de meios, formulação de planos
de execução, alocação de recursos e outras consideradas de interesse
público, então seria razoável supor que a falta de consciência desse papel
profissional tende a aumentar o risco de que haja maior opacidade, menor
participação e mobilização menos intensa de atores relevantes -sobretudo
os grupos menos organizados - em políticas públicas. (COUTINHO, 2013, p.
184)

Diante de todo o exposto, é fundamental, considerando a relevante influência
exercida pelos juristas brasileiros no modo como as políticas públicas são moldadas,
ajustadas e implementadas, que haja uma melhor preparação e enriquecimento de
suas habilidades com o fim de conhecer melhor o campo das políticas públicas, suas
peculiaridades e sistematização. Para tanto, o estudo das políticas públicas é
imprescindível.

1.1

Contextualizando a categoria Políticas Públicas

Conforme destaca a renomada socióloga Maria das Graças Rua (1998), a
diferenciação social é considerada uma das principais características da sociedade
moderna. Há distinção entre seus membros no que tange a idade, sexo, religião,
estado civil, escolaridade, renda, profissão, dentre outros. Também possuem
diferentes ideias, valores, interesses e aspirações que os fazem desempenhar
papéis distintos ao decorrer de sua vivência. Todos esses aspectos caracterizam a
sociedade por sua complexidade e frequentemente a torna envolta em conflitos, seja
de opinião, de interesses, valores e etc.
Todavia, para sua progressão e sobrevivência, os conflitos devem ser
mantidos dentro das margens administráveis. Neste ponto, conforme destaca a
autora, existem duas ferramentas que podem ser utilizadas: a pura coerção e a
política. A primeira, quanto mais é empregada, menor será seu impacto e maior será
seu custo. Assim, resta a política. Tal fenômeno envolve a coerção, como
possibilidade, mas não se limitando a ela.
A política, originariamente, é instrumento do campo de ciência política, o seu
englobar no campo do estudo jurídico faz parte de um movimento de
interdisciplinaridade do direito, no qual este se aproxima de outras áreas do
conhecimento, realizando o caminho oposto ao positivismo.
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O estudo das políticas públicas é fato de origem recente se comparado aos
estudos realizados na esfera das ciências jurídicas. De acordo com boa parte da
doutrina, a exemplo de Secchi (2016), a análise das políticas públicas, bem como
sua denominação surgiram em 1951 por Harold Lasswell, no livro The policy
sciences, por meio do artigo The policy orientation.
Sobre o assunto, discorre Felipe de Melo Fonte:
Segundo a literatura especializada, costuma-se apontar a obra de Charles
Merriam como pioneira ao procurar utilizar as ferramentas da ciência política
para compreender e descrever a prática do governo então vigente,
inaugurando assim a preocupação com o estudo da ação governamental
em sentido amplo. Os trabalhos enquadrados no que viria a se chamar de
policy science, um ramo particular da ciência política destinado aos estudos
das políticas públicas surgido nos Estados Unidos, somente apareceriam
com maior vigor após a Segunda Guerra Mundial, período no qual se
aponta como relevante a obra de Harold Lasswell, autor que identificou as
seis características básicas relativas a este novo campo de estudo
denominado policy science. O viés dos estudos destes autores não é
jurídico, mas algumas observações relevantes podem ser feitas a partir
deles. (FONTE, 2015, p. 488)

Ainda quanto ao surgimento do estudo das políticas, afirma Gianpolo Poggio
Smanio:
Nos Estados Unidos as políticas começaram a ser estudadas dentro da
Ciência Política, sem relação com o Direito, mais especificamente sobre o
processo de tomada de decisão dos administradores sobre a política
pública, cabendo a Dworkin, no final da década de 70 do século passado, a
visão de que as políticas públicas estariam afeitas também ao Direito ao
incluir política (policies) dentro da teoria do Direito, ao lado das regras e dos
princípios. Nessa visão, “política pública é uma categoria nova, uma espécie
normativa nova, além dos princípios e regras já reconhecidos há mais
tempo como categorias normativas”, em que pese a existência de
entendimentos contrários pela doutrina. (SMANIO, 2013, p. 8)

Uma enorme contribuição foi feita por Dworkin (2002) e Alexy (2002) para o
reconhecimento dos princípios como normas jurídicas. Todavia a obra de Dworkin
consagra três espécies normativas, princípios, regras e políticas. Para o autor a
política é o tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral
alguma melhoria em um aspecto econômico, político ou social da comunidade.
Coube a Dworkin uma tentativa inicial de definição de política na seara do
direito. Entretanto, diferente do que ocorreu em relação às construções sobre
princípios e regras, as considerações sobre políticas não ganharam a mesma
relevância no Brasil.
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Contudo, posteriormente, outros autores se debruçaram na intenção de definila. Para Schmitter (1984) a definição é simples: política é a resolução pacífica de
conflitos. Mas, para Maria das Graças Rua (1998) este conceito é demasiado
abrangente. É possível uma maior delimitação e estabelecimento de que a política
seja o conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de
poder e se destinam a resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos.
Conforme ensina Rua (1998), as políticas públicas - policies, por sua vez, são
outputs, resultantes da atividade política - politics, pois, compreendem o conjunto
das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores.
Ainda, considera que as políticas públicas são estritamente “públicas” e não
privadas ou apenas coletivas. A sua dimensão “pública” não se dá pelo tamanho do
agregado social sobre o qual incidem, mas pelo seu caráter “imperativo”,
significando que uma das características centrais é o fato de que são decisões e
ações revestidas da autoridade soberana do poder público.
Em contrapartida, entende Potyara Pereira (2009) que política pública não é
sinônimo de política estatal. A palavra “pública”, que acompanha a palavra “política”,
não tem identificação exclusiva com o Estado, mas sim com o que em latim se
expressa como res publica, isto é, coisa de todos, e, por isso, algo que compromete
simultaneamente o Estado e a sociedade. É, em outras palavras, ação pública, na
qual, além do Estado, a sociedade se faz presente.
Afirma Vanice Lírio do Valle (2016) que, conforme recomendação de
Theodoulou, é mais útil que o contato inicial com o tema políticas públicas seja dado
com seus elementos mais comuns. Aqueles presentes na conceituação das mais
diversas escolas a respeito do assunto ao invés de algum conceito específico de
uma delas, o qual, certamente, sublinharia as impressões do autor.
Aponta a referida autora que deve haver uma distinção em políticas públicas
entre o que o governo pretende fazer e aquilo que de fato é feito. A omissão
governamental é tão relevante quanto a ação. As políticas públicas, no plano ideal,
envolvem todos os níveis de governo, não estando restritas a atores formais, pois,
na verdade, estes podem se demonstrar extremamente importantes. Ainda, é um
tema que invade ação governamental, não estando limitado à legislação, ordens
executivas, regras e regulação. Deste modo, aos instrumentos formais desse agir de
poder. Envolvem um curso de ação intencional, com uma finalidade conhecida e
específica como objetivo. E, por fim, envolvem um processo em desenvolvimento,
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compreendendo não somente a decisão pela promulgação de uma lei ou projeto,
como também as ações posteriores de implementação, apoio e avaliação.
Com base em tais elementos, Valle (2016) indica duas ideias às políticas
públicas comuns: a multiplicidade de atores, na formulação e na realização da
política pública. De possibilidades, de instrumentos e ações viáveis para efetivação
jusfundamental. Melhor dizendo, não existe resposta pronta nem única. Em segundo
lugar, a continuidade da conduta estatal, que não se esgota no presente com a
prática de um único e específico ato, mas assim procede a atuação múltipla e
continuada destinada ao futuro.
Neste sentido, Bucci (2001) afirma que as políticas públicas consistem em
programas de ação governamental que visam coordenar os meios à disposição do
Estado e as atividades privadas para realizar objetivos socialmente relevantes e
determinados politicamente.
Sem prejuízo da assimilação das políticas públicas pelo direito, aquelas não
operam pela sistemática tradicional deste, de modo estático e pontual, voltado para
o presente, em que há uma única resposta propícia a efetivar a norma jurídica, uma
vez que aquelas trabalham sob a égide da multiplicidade de respostas possíveis.
Atuam em um movimento dinâmico e prospectivo voltados ao futuro.
Desse modo, o controle judicial das políticas públicas não poderá ser
realizado através da sistemática tradicional aplicada ao direito, a exemplo do
empreendido no controle das leis e dos atos administrativos, os quais são realizados
com a visão para o presente e de modo dualista, legal ou ilegal, constitucional ou
inconstitucional.
O controle de políticas públicas deve ser efetuado com a observação de suas
características de multiplicidade e continuidade sob pena de desvirtuar-se o instituto
e frustrar-se a face objetiva dos Direitos Fundamentais que se objetiva a
materialização.

1.1.1.

Os “nós conceituais” sobre políticas públicas em Leonardo Secchi

Para Leonardo Secchi (2016) qualquer definição de política pública é
arbitrária. Não há um consenso na literatura especializada quanto a sua definição.
Entretanto, o referido autor, particularmente, a define como uma diretriz
elaborada para enfrentar um problema público. Segundo ele, política pública é uma
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orientação à atividade ou à passividade de alguém; as atividades ou passividades
decorrentes dessa orientação também fazem parte da política pública.
Neste diapasão, a política pública possui dois elementos fundamentais. São
eles: a intencionalidade pública e resposta a um problema público. Em outras
palavras, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou
a resolução de um problema que é entendido como coletivamente relevante.
Mas, de fato, as políticas públicas são elaboradas exclusivamente por atores
estatais? Elas também se referem à omissão ou à negligência? Apenas diretrizes
estruturantes (de nível estratégico) são políticas públicas ou as diretrizes mais
operacionais também podem ser consideradas políticas públicas?
Assim, iremos tratar de cada um desses questionamentos de forma separada
e devidamente justificada por Leonardo Secchi (2016).

1.1.1.1.

O Primeiro Nó Conceitual

Alguns autores e pesquisadores oriundos da literatura especializada de
estudos das políticas públicas defendem a abordagem estatista – ou estadocêntrica,
enquanto outros defendem abordagens multicêntricas no que se refere ao
protagonismo no estabelecimento de políticas públicas.
A primeira abordagem entende que política pública é monopólio dos atores
estatais. Segundo essa concepção, o que determina se uma política é ou não
“pública” é a personalidade jurídica do ator protagonista. Sua existência está
condicionada à presença do Estado. Esse conceito é defendido por parte dos
especialistas, como Maria das Graças Rua, como já mencionado; Heclo, 1972; Dye,
1972; Meny e Thoenig, 1991; Bucci, 2002; Howlett, Ramesh e Pearl, 2013.
Já aqueles que defendem a abordagem multicêntrica, entendem que pode
haver política pública sem a presença do Estado ou que este tenha seu papel
mitigado.

Consideram

que

organizações

privadas,

organizações

não

governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas públicas, juntamente
com os atores estatais podem ser protagonistas no estabelecimento de políticas
públicas.
O termo “pública” não se dá em razão da personalidade jurídica do
protagonista, mas sim por se tratar de um problema coletivo, da sociedade e
consequentemente público. Não é o caráter da personalidade de quem executa o
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que realmente importa, é o objetivo a ser alcançado. Tal corrente é defendida por
diversos autores, como Potyara Pereira, Dror, 1971; Kooiman, 1993; Rhodes, 1997;
Regonini, 2001 e Hajer, 2003.
Para Heidemann, política pública deve ter a abordagem multicêntrica:
A perspectiva de política pública vai além da perspectiva de políticas
governamentais, na medida em que o governo, com sua estrutura
administrativa, não é a única instituição a servir à comunidade política, isto
é, a promover “políticas públicas” (HEIDEMANN, 2009, p. 31).

No entendimento de Secchi (2016), a essência conceitual de políticas
públicas é o problema público. Assim uma política pública, recebe este adjetivo, se
tem a intenção de responder a um problema público.
Conforme define, as políticas elaboradas e estabelecidas por atores
governamentais devem ser consideradas como políticas governamentais. Segundo
ele, estas podem ser emanadas sem a presença do Estado.

1.1.1.2.

O Segundo Nó Conceitual

O debate sobre o segundo nó conceitual foi iniciado por Dye (1972) ao afirmar
que política pública é “tudo aquilo que os governos escolhem fazer ou não fazer”. A
partir de tal concepção, a política pública passa também a significar a omissão ou a
negligência.
Nesse sentido, Kraft e Furlong afirmam que política pública é uma ação ou
omissão do governo que se associa a metas, recursos e regulamentos com o
objetivo de lidar com problemas públicos:
Política pública é o que os funcionários públicos dentro do governo, e por
extensão os cidadãos que representam, escolhem fazer ou não fazer em
relação a problemas públicos. Problemas públicos referem-se a condições
que o público amplamente percebe como inaceitáveis e assim
requerem/exigem intervenção. Problemas como a degradação ambiental,
ameaças à segurança do trabalho ou acesso insuficiente aos serviços de
saúde, podem ser resolvidos através da ação governamental; ação privada,
na qual os indivíduos ou corporações assumem a responsabilidade; ou uma
combinação dos dois. (tradução livre) (KRAFT; FURLONG, 2010, p. 5).

Com efeito, entende Heidmann (2009) que a definição de política pública
inclui ao mesmo tempo dois elementos-chave, a saber: ação e intenção. Segundo
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ele, pode até haver uma política sem uma intenção formalmente manifestada, mas
não haverá de forma alguma uma política positiva se não houver ações que
materializem uma intenção ou propósito oficial eventualmente enunciado. Portanto,
não há política pública sem ação, ressalvando-se, obviamente, as eventuais políticas
deliberadamente omissivas prefiguradas por Dye.
Como já citado, na visão de Leonardo Secchi (2016), a razão para o
estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um
problema entendido como coletivamente relevante. Assim, entende o autor que
situações de omissão ou negligência governamental não devam ser consideradas
políticas públicas, mas apenas a falta de inserção do problema na agenda formal.
Não obstante, a omissão executiva na aplicação das políticas públicas
introduz uma nova caracterização para os conflitos sociais à medida que transfere
para o Poder Judiciário a incumbência de resolver os conflitos inerentes ao poder
constituído pela soberania popular.

1.1.1.3.

O Terceiro Nó Conceitual

Existem posições teóricas que interpretam as políticas públicas como meras
macrodiretrizes estratégicas, ou conjuntos de programas (COMPARATO, 1997;
MASSA-ARZABE, 2006). Nesta interpretação, a “política pública” é estruturante e os
programas, planos e projetos são apenas seus elementos operativos, não podendo
ser individualmente considerados como políticas públicas.
No entendimento de Leonardo Secchi (2016), o nível de operacionalização da
diretriz não é um bom critério para o reconhecimento de uma política pública. Caso
fosse adotada tal delimitação, excluiria da análise as políticas municipais, regionais,
estaduais, bem como aquelas intraorganizacionais que também se configuram como
resposta aos problemas públicos.
O posicionamento adotado pelo autor é de que as políticas públicas são tanto
as diretrizes estruturantes (de nível estratégico) como as diretrizes de nível
intermediário e operacional. Ressalta ainda que grande parte da construção teórica
dos policy studies acontece sobre a análise de programas, planos e políticas
públicas locais ou regionais.
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Assim, conclui que independentemente do nível de análise, ou do nível de
operacionalização, o conceito de política pública está vinculado à tentativa de
enfrentamento de um problema público.

1.1.2.

O problema público

Quanto ao estudo de políticas públicas, considera Leonardo Secchi (2016)
que se faz imprescindível uma melhor análise de um problema que seja entendido
como coletivamente relevante. Sjöblom (1984), segundo ele, define o problema: a
diferença entre a situação atual e uma situação ideal possível. Um problema existe
quando o status quo é considerado inadequado, além de conferir a expectativa do
alcance de uma melhor situação.
Na esteira desse entendimento, o problema público consiste na diferença
entre a situação atual e a situação ideal possível para a realidade pública.
A definição do que seja “problema público” dependerá da interpretação
normativa de base. Para que um problema seja considerado “público”, deve ter
implicações para uma quantidade ou qualidade notável de pessoas. Melhor dizendo,
só se tornará público um problema quando os atores políticos intersubjetivamente
assim o considerarem: problema - situação inadequada - e público - relevante para a
coletividade.
Embora haja essa tentativa de objetivação do que seja um problema público,
a quantidade e a qualidade das pessoas que ensejam uma política pública são
também suscetíveis a interpretações. Por exemplo: a situação de desamparo de três
mil trabalhadores demitidos de uma empresa privada é geralmente interpretada
como problema público por algumas vertentes políticas. Todavia, outras consideram
o mesmo desamparo consiste em um mero problema particular de cada um
daqueles trabalhadores.
Ainda, podemos utilizar como outro exemplo o suporte financeiro a um atleta
que irá representar um país em determinada competição internacional. Tal fato pode
ser considerado um problema público, enquanto o patrocínio público das férias de
luxo de um grupo de deputados dificilmente será. Assim, como visto, o limite para
conferir a adjetivação “público” a um problema é quase sempre nebuloso, uma vez
que envolve diversas interpretações político-normativas dos próprios atores políticos
envolvidos com o tema.
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Mas, ao tratarmos do assunto, faz-se essencial uma melhor compreensão das
fases de formulação das políticas públicas. Assim, abordaremos a partir do próximo
tópico como se dá seu procedimento.

1.1.3.

As fases das políticas públicas

A noção de que políticas públicas abrangem variados atos administrativos,
leis e fatos direcionados a realização de determinada finalidade nos remete a ideia
de procedimento (BUCCI, 2013, p. 109). Por tal razão, na doutrina se reconhece as
etapas que dão origem à formação e execução das políticas públicas (MASSAARZABE In Bucci, 2006, p. 70). Além do mais, as políticas públicas têm natureza
cíclica, pois dificilmente as questões que exigiram a sua concretização contam com
solução a curto prazo. Vale afirmar que este corte pode não corresponder a
momentos verdadeiramente bastantes entre si, mas deve ser compreendido como
uma forma de facilitação do estudo do tema, de maneira que organização proposta
se sujeita a eventuais e futuras críticas e correções.
Identifica-se quatro fases, que compreendem: a) a definição da agenda
pública; b) a formulação e escolha das políticas públicas; c) sua implementação pelo
órgão competente; e d) avaliação pelos diversos mecanismos previstos na
Constituição e nas leis. (HOWLETT, 1995, p. 11)
A fase de definição da agenda pública é originada a partir da percepção de
um problema por parte da Administração Pública que demanda sua ação. Não há
uma maneira científica de se afirmar quando uma questão deve ser objeto de ação
governamental, de quando a ação estatal sobre ela é tornada legítima e/ou
obrigatória, ou de que maneira os indivíduos afetados por ela devem agir para
transpor suas reivindicações ao governo.
Os responsáveis por perceber e incluir na discussão pública determinado
assunto que se entenda relevante para a coletividade são os agentes eleitos –
administradores e legisladores.
Todavia, isso não exclui a participação da sociedade civil, que pode ocorrer
por meio de associações privadas, sindicatos, meios de comunicação de massa,
grupos de lobby, e até mesmo indivíduos autônomos com grande capacidade de
mobilização pública.
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O fato de existirem espaços de interpretação jurídica deferidos à
administração pública nos leva a afirmar que, de forma inequívoca, o processo de
definição da agenda pública também abrange o Poder Executivo. (BIRKLAND, 2005,
p. 108)
Algumas distinções quanto ao tema de definição da agenda pública são
tradicionais no campo da ciência política, dentre as quais extrai-se um especial
interesse para o direito. Em primeiro, menciona-se a abrangência do grupo social
responsável por decidir as questões relativas às políticas públicas. A definição dos
rumos da ação governamental é um dos mais importantes exercícios de poder nas
sociedades modernas. Como o processo de decisão política é dominado por uma
minoria, então utiliza-se das teorias elitistas para explicá-lo, as quais têm prevalecido
no âmbito das ciências políticas norte-americanas. (HOWLETT, 1995, p. 104)
Por outro lado, com a existência de abertura no sistema político para uma
participação ampla de variados grupos, tal cenário vem a ser explicado pelas teorias
pluralistas. Tal distinção se faz importante pela existência de dominação dos canais
políticos - executivos, legislativos ou ambos – por determinado grupo de interesse,
vindo a legitimar uma ação mais intensa do Poder Judiciário, no intuito de retificá-la.
É importante também destacar a distinção entra a agenda sistêmica (ou
pública) e a agenda institucional (ou formal). Aquela aborda a percepção dos
problemas que possuem os membros da comunidade política, ao passo que esta
cuida da agenda oficial dos agentes públicos.
Portanto, a primeira formula pretensões de inclusão no âmbito da agenda
institucional, e o descompasso entre ambas pode gerar tensões políticas e
problemas sociais.
As eleições são o momento ideal para o acertamento entre as agendas e por
isso se faz tão importante a existência de programas políticos consistentes por parte
de candidatos e partidos. Entretanto, eventuais correções são esperadas no
decorrer dos governos. (BONAVIDES, 2013, p. 265)
A fim de efetuar uma análise jurídica, é importante observamos o texto
constitucional e suas múltiplas implicações.
É sabido que nos Estados Unidos da América, local onde desenvolveu-se a
policy science, a Constituição é tida como um “condicionador” de possibilidades para
formulação de políticas públicas, e não como algo que as exige. Lá, ela é barreira
que impede ações ilimitadas por parte do Estado.
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Todavia, em sociedades que optaram por adotar as ditas constituições
programáticas (ou dirigentes, conforme conceitua Canotilho) o texto do principal
documento jurídico formulará sempre pretensões relativas a agenda institucional.
Nesse diapasão, nos parece importante apontar uma terceira categoria, o que se
pode chamar de agenda constitucional. Ou seja, como afirma Canotilho (1994), a
Constituição não apenas limita o Estado, mas exige algum tipo de ação do governo
para que se concretize.
Cumpre destacar que a agenda constitucional não pretende ser toda a
agenda institucional, e também não liquida toda a problemática social em dado
momento histórico. O papel da Constituição é, basicamente, organizar o Estado e
garantir os direitos fundamentais, sendo certo que não há a possibilidade de assumir
para si o papel da regulação integral da vida social, sob pena de ter um viés
totalmente antidemocrático.
De forma oposta, a hipótese em que agenda institucional nada contém da
agenda constitucional, representa uma grave violação ao texto fundamental da
sociedade. Se a negligência da Constituição estiver acompanhada de desdém pelos
demais mecanismos de contenção do poder nela positivados, será então imperioso
o reconhecimento do fracasso do projeto constitucional. Será tão somente uma
Constituição semântica, conforme conceitua a classificação ontológica das
constituições de Karl Loewenstein (LOEWESNSTEIN, 1976, p. 170).
É importante destacar que há, também, além de uma agenda sistêmica – que
diz respeito ao pensamento difuso no âmbito da comunidade política a respeito dos
problemas que exigem uma atuação estatal – e uma agenda institucional – a qual se
reporta às prioridades dos agentes eleitos – um terceiro grupo de prioridades
públicas que se fundamenta diretamente no texto constitucional, e, ainda, formula
pretensões de inclusão na agenda institucional de cada momento.
A observância dessa referida agenda pode ocorrer em graus, e é possível
afirmar que ao menos um conteúdo mínimo poderá ser objeto de uma observância
coativa, via judicial (CANOTILHO, 1994, p. 170). Tais limites, todavia, são um
problema a ser abordado no próximo capítulo.
O momento de formulação e escolha das políticas públicas requer, em sua
etapa inicial, a identificação de quais objetivos podem ser reconduzíveis ao
ordenamento jurídico, observando-se o princípio da legalidade, imperativo em toda a
atividade administrativa. A lei deve ser observada na definição das metas públicas,
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por meio da agenda pública, pois trata-se de instrumento básico de habilitação da
ação governamental nos sistemas jurídicos romano-germânicos (HOWLETT, 2005,
p. 157).
Destarte, o momento de formulação das políticas públicas ocorre em um
cenário menor de escolhas. Ao mesmo tempo em que cabe ao legislador exercer a
discricionariedade de maneira quase ilimitada, apenas restrito aos limites
constitucionais – quanto as constituições programáticas, por suas exigências de
ação – ao administrador é necessário que aja nos parâmetros balizados pela
legislação e pelo texto da constituição (MELLO, 2013, p. 102).
É também tarefa do legislador a definição da quantidade de dinheiro a ser
retirada da sociedade com o fim de realizar as metas públicas, assim como a
proporção que ficará disponibilizada para cada tema de relevância social, o que fará
através do orçamento público.
A formulação das políticas públicas sempre exige uma dupla habilitação legal,
que são: a) a recondução ao sistema jurídico de maneira geral, em cumprimento ao
princípio da legalidade; b) a obrigatoriedade de previsão dos gastos públicos na lei
orçamentária, o que significa a reserva de orçamento – também chamado princípio
da legalidade orçamentária. Na ausência dessas duas autorizações prévias, o
administrador fica impossibilitado de seguir em frente com a formulação das políticas
públicas almejadas.
É importante observar que essa observância do ordenamento jurídico
demandará do administrador uma participação ativa na interpretação do direito. Esse
processo de definição abstrata das metas públicas não obsta a utilização da
discricionariedade de escolha dos meios utilizados para alcançá-las. Determinados
fundamentos normativos podem ser utilizados em favor do exercício de tal
atribuição, como o princípio democrático e o princípio de separação dos poderes.
O primeiro exige que as decisões públicas alocativas sejam direcionadas a
um órgão eivado de responsabilidade política, ou seja, que seja avaliado de forma
direta pelos participantes da sociedade. Assim sendo, quando a administração
pública exerce os poderes a ela conferidos, pode-se afirmar que sua ação se dá em
nome da sociedade, uma vez que seus agentes de cúpula foram eleitos.
Por outro lado, há uma especialização funcional definida pelo princípio da
separação dos poderes que ultrapassa a mera contenção de poder. Neste diapasão,
é possível afirmar que em determinadas condições as decisões a respeito do
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conteúdo do direito formuladas pela administração pública são capazes de produzir
um efeito mais favorável do que aquelas oriundas da via judicial.
No campo da ciência política, podemos distinguir a formulação e a escolha
das políticas públicas.
A primeira diz respeito a uma etapa prévia, em que os atores sociais e
agentes públicos apresentam as mais variadas soluções para o problema que o
Estado está se propondo a solucionar.
A coleta dessas soluções pode ser um processo aberto a participação
popular, tais como uma audiência pública, consulta pública ou plebiscito, ou
profundamente concentrado em setores restritos do governo.
Com exceção de determinadas hipóteses em que a legislação previu
procedimentos específicos para a tomada de decisões, como ocorre com as
agências reguladoras, a restrição ou ampliação do canal de participação trata-se de
uma escolha discricionária.
Exige-se também que a participação possua certo nível de conhecimento
técnico, vindo a restringir o campo de atores capazes de contribuir na definição da
agenda pública.
A segunda etapa, por consequência, trata-se do momento em que é feita a
escolha de uma ou algumas dentre as diversas fórmulas apresentadas. A explicação
do modo com as decisões são ou deveriam ser tomadas pelo governo é abordada
por algumas teorias.
A relevância dessas análises se dá a medida em que permitem desconstruir
determinadas afirmações que são efetuadas em estudos jurídicos, em especial no
campo de políticas públicas.
No que diz respeito a escolha de políticas, existem duas teorias que
prevalecem na ciência política, uma refletindo a realidade prática e a outra um ideal
a ser alcançado.
O modelo considerado puramente racional diz respeito a técnica idealizada,
apontando para uma série de passos a serem percorridos com o fim de buscar
determinado objetivo: a máxima eficiência no uso dos recursos públicos. Melhor
dizendo, com esse modelo pretende-se obter mais output com menos ou igual input.
A existência do roteiro consiste na definição do problema, no levantamento de todas
as estratégias possíveis, bem como todas as consequências dignas de nota de cada
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uma delas, baseando-se em uma avaliação de custo-benefício, para que seja
escolhida a melhor. (HOWLETT, 1995, p. 140)
Entretanto, esse modo racional de agir das autoridades públicas nem sempre
é visto, uma vez que, dificilmente eles poderão contar com a expertise e o tempo
necessário para verificar como cada solução possível poderá afetar a realidade, e
nem sempre essas consequências serão previsíveis até mesmo para os
especialistas.
De outro lado, em hipóteses raras a solução de melhor-custo benefício poderá
ser adotada sem custos financeiros ou políticos inaceitáveis.
É com base nessa avaliação que surge o modelo incremental de análise das
decisões no campo de políticas públicas. A ideia principal é a de que os agentes
públicos baseiam suas decisões em acordos entre as forças sociais e políticas
envolvidas, habitualmente focados em interesses particulares como políticos,
eleitorais, econômicos, dentre outros, e não públicos, como deveria ser. Desse
modo, o critério adotado em tais decisões torna-se muito mais pragmático,
direcionado à obtenção do voto e a perpetuação do poder, em vez de preocupar-se
com a eficiência. O político deseja o que é factível, e não o desejável de forma
idealizada.
A esse respeito, Charles Lindblom afirma que as decisões administrativas são
tomadas na base da tentativa e erro, e por vezes de maneira sumária (HOWLETT,
1995, p. 141).
Alguns resultados práticos decorrem dessa visão, como o fato de que na
medida em que resultam de compromissos políticos, dificilmente as políticas
públicas tendem a afetar o estado de coisas, pois qualquer mudança de maior
dimensão nos critérios de distribuição dos bens públicos escassos produzirá
imediatamente perdedores e ganhadores, e, também, uma vez estabelecida, a
burocracia tende a ter resistência às mudanças mais radicais, demandando aos
agentes públicos um maior esforço para superação do estado de inércia
(HOWLETT, 1995, p. 144).
É necessário destacar que a afirmação de que o Poder Judiciário não possui
qualquer função a desempenhar em matéria de políticas públicas simplesmente
porque não tem visão sistêmica, ao passo que a Administração Pública pode dela
dispor, não merece proceder.
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Para tanto, é suficiente que a Administração tome decisões premida pelo
tempo e sem o acesso à informação técnica, e a partir de então não haverá qualquer
razão para que ela seja privilegiada institucionalmente. A decisão desta natureza
pode se revelar mais desastrosa para o público do que decisões judiciais pontuais e
esparsas. Além do mais, os impasses nas forças políticas que causam travamento
na agenda sistêmica podem ser campo apropriado para a intervenção judicial.
Todavia, frisa-se que o respeito institucional às decisões administrativas é
também decorrente da visão de que o processo de escolha em matéria de políticas
públicas tem natureza essencialmente política, e não puramente técnica. Isso não
obsta que algumas correções sejam judicialmente feitas, pois, o poder público deve
observar alguma juridicidade em sua gestão.
Quanto ao terceiro momento, refere-se ao processo de implementação das
políticas públicas já traçadas. Os planos e programas normativos abandonam o
mundo das ideias e são convertidos em ação efetiva do Estado. É constituída da
edição de atos administrativos que visam alocar servidores públicos em determinada
atividade, a realização de licitações, de empenho e liquidação de despesas, da
publicação de editais, dentre outros, ou seja, de toda a atividade destinada a
realização do planejamento que foi estabelecido pela Administração Pública com o
fim de realizar a finalidade pública visada.
Até a década de setenta a implementação de políticas públicas não era uma
matéria problematizada no campo de ciência política, e, ainda, no campo do direito
permanece como um assunto secundário, a despeito da crescente atenção vem sido
tomada. A questão evidente que vem se destacando diz respeito a fidelidade com
que a burocracia executa os comandos oriundos dos escalões superiores da
Administração Pública, e, neste ponto, as abordagens são divididas na prevalência
da burocracia não eleita – bottom-up – ou da cúpula – top-down – para efetivação
das políticas públicas (HOWLETT, 1995, p. 153).
Um problema político a ser enfrentado é o cumprimento fiel das diretrizes
traçadas pelos agentes de cúpula. A solução encontrada pelo sistema constitucional
foi a previsão dos chamados cargos em comissão, que consistem na presença de
indivíduos nos órgãos administrativos que são politicamente nomeados, e por tal
razão demissíveis ad nutum.
Entretanto, é possível que haja a conversão em problema jurídico na medida
em que as decisões que dizem respeito as políticas públicas recebem a forma de
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atos normativos, como decretos regulamentares e ordens de serviço, os quais
possuem força vinculante para os servidores e órgãos públicos aos quais são
dirigidos.

No

caso

de

inobservância

do

regulamento

poderá

haver

a

responsabilidade administrativa dos agentes hierarquicamente subordinados.
Também devem ser consideradas, quando se pensa em transformar decisões
políticas em realidade concreta, as limitações de todas as ordens. A falta de
dinheiro, condições sociais e tecnológicas adversas, a desorganização da máquina
administrativa, as circunstâncias políticas desfavoráveis e poderes de alguns grupos
sociais afetados especificamente, são alguns dos exemplos de situações que podem
vir a inviabilizar ou dificultar esse processo. Cabe ressaltar que a habilitação
orçamentária não significa que haja a efetiva existência de dinheiro, mas tão
somente a estimativa acompanhada de uma autorização. De igual modo, embora a
previsão legislativa permitindo a consecução de determinada ação possa fazer parte
do mundo jurídico, é possível que grupos políticos que deram apoio a norma não
permaneçam com interesse no assunto. Assim, é fundamental o estudo dos dados
oriundos da realidade.
Para Howlett (1995), conforme o esquema apresentado no presente trabalho,
a última fase consiste na avaliação das políticas públicas. Nesse diapasão, os
mecanismos legais e constitucionais de avaliação de políticas públicas mostram-se
complexos e institucionalmente diversificados, o que torna muitas vezes difícil de
estabelecer limites claros entre os papeis de uns ou outros órgãos de poder – em
especial quanto ao Poder Judiciário.
Ainda, cabe dizer que nem sempre será possível antecipar os resultados das
políticas públicas formuladas. Além do mais, a solução colocada em prática pelo
governo pode não corresponder àquela mais eficiente em uma análise custobenefício

de

natureza

puramente

econômica,

mas

sim

corresponder

ao

politicamente viável no arranjo de interesses de grupos socialmente afetados pela
política.
Por tal razão, salvo algumas exceções, não é razoável estigmatizar-se
determinada ação pública como sucesso ou fracasso, uma vez que os critérios de
avaliação são dinâmicos e, por vezes, desconsideram essas variáveis.
Assim, baseado no sistema da Constituição Federal de 1988, é possível
apontar a existência de quatro mecanismos destinados a avaliar as políticas
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públicas, os quais possuem parâmetros de controle distintos, a saber: a) políticoeleitoral; b) administrativo-interno; c) legislativo e d) judicial.
Trata-se o primeiro método de avaliação de caráter puramente político, sendo
inegavelmente o mais importante de todos, pois é inserido às democracias
contemporâneas. A partir das eleições periódicas para o exercício das funções
legislativa e administrativa, a CF/88 permite que os cidadãos decidam, a partir da
percepção que possuem dos problemas sociais, os partidos políticos e seus
respectivos planos de ação. Cabe ao partido escolhido nas eleições o papel de
transformar suas metas em material legislativo, sempre acompanhado da
intervenção das minorias representadas pela oposição, para que então a
Administração Pública possa colocá-los em prática. Desse modo, o voto é o primeiro
e primordial instrumento que se destina a efetuar o controle social das políticas
públicas que serão estabelecidas.
No transcorrer dos mandatos a presença da avaliação política também é
existente, mas de forma distinta de acordo com o regime política e o mecanismo de
democracia semidireta adotados por cada país. Os que fizeram a opção pelo
sistema de governo parlamentar contarão com a constante interação entre os
Poderes Legislativo e Executivo, uma vez que o gabinete está contido no próprio
parlamento. Nesse sentido, um voto de desconfiança pode ser aprovado a qualquer
momento e o governo corre o risco de ser destituído.
Já nos sistemas presidencialistas a situação é distinta. Não existe a
possibilidade de se destituir o presidente por realizar um governo desastroso, com
exceção da prática de crime de responsabilidade capaz de ensejar o seu
impeachment, fato que torna mais importante os demais mecanismos de controle e
correção. Além do mais, determinadas constituições possuem a previsão de
mecanismos de democracia semidireta que permitem a intervenção popular póseleitoral, a exemplo do recall e a iniciativa legislativa popular.
A fim de permitir a avaliação popular constante das políticas públicas,
determina a constituição que haja o dever de prestação de contas aos cidadãos.
Trata-se de obrigação que não se restringe a um mero dever da Administração
pública, mas de garantia fundamental da cidadania exercida pelo acesso à
informação, conforme preceituam os incisos XIV e XXXIII do art. 5º da CF/88.
A exceção a tal direito subjetivo público as informações será daquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. No mesmo
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sentido, o art. 37 da Carta Maior institui o Princípio da Publicidade dos Atos
Administrativos.
A regra, portanto, é de que as atividades estatais são públicas, admitindo-se o
sigilo tão somente em situações excepcionais. Isto posto, é importante frisar que não
existe excepcionalidade qualquer que justifique o sigilo em matéria de políticas
públicas destinadas a consecução de direitos fundamentais.
É também possível que ocorra a avaliação por meio dos próprios mecanismos
internos da Administração Pública. É o denominado controle administrativo ou
autotutela, tema comum nos manuais de direito administrativo. (MEDAUAR, 2014, p.
428)
Conforme afirma Odete Medauar (2014), no que se refere ao objeto de
incidência o controle pode ser de legalidade – o qual envolve também a fidelidade
orçamentária e financeira, de mérito e de uma boa administração, esta última
compreendendo a eficiência, produtividade e gestão. O aparelhamento institucional
destes órgãos de controle e avaliação é confiado aos entes federativos, embora sua
presença seja de cunho obrigatório, conforme preceituam os arts. 70 e 74 do texto
constitucional. Em âmbito federal, a Controladoria-Geral da União assume o papel
de avaliação e controle interno da atividade administrativa. Esse controle é
fundamental para garantir a observância das regras e princípios legais, como
também tem por fim que se assegure que a burocracia governamental guarde
fidelidade ao planejamento mais amplo definido pela legislação e pelos agentes de
cúpula.
Cabe ao Poder Legislativo e aos Tribunais de Contas a manutenção do
terceiro mecanismo de avaliação e controle das políticas públicas. Quanto ao
Legislativo, cumpre tais incumbências de formas variadas, tais como nos casos
diversos em que os atos administrativos exigem a concordância do Congresso
Nacional para seu aperfeiçoamento, como na assinatura de tratados ou na alienação
de terras públicas nos termos da Constituição, dentre outros. Destacam-se entre as
possibilidades de controle aquelas elencadas no art. 49, V e X da CF/88, que
permitem que haja a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa, bem como a
fiscalização, exercida com o auxílio do Tribunal de Contas.
Entretanto, os limites do controle exercido pelo Legislativo foram bastante
restringidos sobremaneira por diversas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)
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que reconheceram que determinadas matérias são atinentes a um espaço de
reserva da administração. De outro modo, o STF tem mantido uma ampla
jurisprudência protetiva às Comissões Parlamentares de Inquérito, consistentes em
um dos principais instrumentos de fiscalização do parlamento sobre a Administração
Pública.
Existem também funções que são exercidas de forma autônoma pelos
Tribunais de Contas, cuja função principal é auxiliar e orientar o Poder Legislativo,
incumbindo-lhe o fornecimento de parecer para o julgamento das contas
apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. Todavia, a CRFB 88 trouxe importante
papel a essas cortes administrativas, ao determinar que deveriam, seja por própria
iniciativa ou por provocação do Legislativo, realizar auditorias e inspeções de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, conforme
definem os arts. 70, caput e 71, IV, da Carta Magna, em todas as esferas de poder,
de modo que sua função não está adstrita ao auxílio ao Poder Legislativo.
Conforme preceitua o art. 70 da CRFB 88, o controle exercido poderá ser de
natureza financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial. Já o art. 75 da
Lei nº 4.320/64 estabelece as dimensões exatas do controle contábil, financeiro e
orçamentário, ao afirmar que ele envolve a apreciação da legalidade dos atos de
arrecadação de receita ou de realização das despesas, criação ou extinção de
obrigação, fidelidade funcional de agentes públicos responsáveis por valores e bens,
e cumprimento do programa de trabalho expresso em forma monetária, bem como a
prestação de serviços e a realização de obras.
Quanto a fiscalização operacional, demonstra-se intimamente relacionada
com a atividade-fim do ente, sendo igualmente relevante. Em síntese, no campo da
contabilidade do direito privado o conceito de atividade operacional abarca tudo
aquilo que possuir relação direta ou indireta com o exercício do objeto social da
sociedade. Assim, efetuada a devida adaptação, a fiscalização operacional recairá
nos serviços e atividades realizados pela Administração Pública.
Observe-se que as constituições anteriores a CRFB 88 não mencionavam de
algum modo a fiscalização operacional, motivo pelo qual pode-se afirmar ser essa
uma grata novidade, sugerindo uma maior amplitude do controle exercido pelos
Tribunais de Contas e órgãos legislativos. Portanto, como afirma Bugarin (2004), o
acervo de bens pertencentes ao ente está relacionado a fiscalização patrimonial, de
maneira que as alterações devem ser fiscalizadas no intuito de preservá-lo. O
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controle exercido pelos Tribunais de Contas abrange a análise de economicidade e
legalidade das ações administrativas.
A Constituição Federal de 1988 não auferiu ao Poder Judiciário um papel de
relevo no que tange a avaliação das políticas públicas. É sabido que a Carta Magna
aufere a este poder a prerrogativa de reconhecer a inconstitucionalidade de atos da
Administração Pública que confrontem o texto constitucional, ou, ainda, de sua
ilegalidade
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infraconstitucional.

não
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Entende-se

que

ser

enquadrados

fora

das

hipóteses

na
de

ordem
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inconstitucionalidade dos atos administrativos ou das leis, não é papel dos
magistrados efetuar qualquer ingerência a respeito de decisões dos demais
Poderes,
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quais

são

protegidos
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discricionariedade

legislativa

ou

administrativa, conforme a situação.
Todavia, tal descrição da realidade dificilmente teria o condão de substituir em
um ambiente em que o Poder Judiciário de forma reiterada profere decisões que
afetam políticas públicas estabelecidas ou, ainda, determinam sua realização.
Tornou-se imperiosa a necessidade de revisão quando o STF e o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) – órgãos de cúpula do Poder Judiciário – passaram a reconhecer a
legitimidade dos magistrados para ingressar neste campo. Assim, resta saber os
limites e as possibilidades do Judiciário na área em destaque.
Por fim, importa dizer que no presente tópico foram expostas as fases das
políticas públicas e as questões abrangidas por cada uma de suas etapas. Conforme
visto, tentou-se sintetizar as sistematizações e teses que são frequentemente
abordadas e desenvolvidas no campo da ciência política, e que podem fornecer
significativos subsídios para a consolidação do debate jurídico.

1.2

O constitucionalismo contemporâneo e o Estado Democrático de Direito

O constitucionalismo moderno, por sua perspectiva histórica, conheceu três
momentos distintos: o liberal, o social e o contemporâneo. Tais configurações, de
forma respectiva, foram deflagradas pelo período histórico antecedente com o
objetivo de superá-lo, seja por meio de eliminação ou aperfeiçoamento de elementos
àquele inerte.
Deste modo, o constitucionalismo contemporâneo ao dar origem ao Estado
Social de Direito, fruto do constitucionalismo social, assim como este, por sua vez,
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procedeu em relação ao Estado de Direito proveniente do constitucionalismo liberal
que, por fim, foi concebido como resposta derrogatória ao Estado absolutista.
O constitucionalismo contemporâneo inicia-se, sem dúvidas, por meio do póspositivismo, que rematerializou as constituições provenientes do pós-segunda guerra
nelas inserindo institutos como a dignidade da pessoa humana e o extenso rol de
direitos fundamentais. o ponto primordial foi o reconhecimento da normatividade das
Constituições, características que fortaleceram o judicial review e situaram o Poder
Judiciário em posição de destaque dentre os demais Poderes do estado democrático
de direito, tendo como uma das consequências mais notáveis a judicialização da
política pública.
Apesar de tais mudanças terem ocorrido na Europa a partir da segunda
metade do Século XX, apenas com o advento da Constituição de 1988 seus efeitos
se fizeram sentir no Brasil, sendo que aqui a judicialização da política enquanto
possibilidade institucional apresentou-se como opção do constituinte para prevenção
ao histórico da inefetividade constitucional.
Nesse sentido, assim nos ensina Luís Roberto Barroso:
No caso brasileiro, o renascimento do direito constitucional se deu,
igualmente, no ambiente de reconstitucionalização do país, por ocasião da
discussão prévia, convocação, elaboração e promulgação da Constituição
de 1988. Sem embargo de vicissitudes de maior ou menor gravidade no seu
texto, e da compulsão com que tem sido emendada ao longo dos anos, a
Constituição foi capaz de promover, de maneira bem sucedida, a travessia
do Estado brasileiro de um regime autoritário, intolerante e, por vezes,
violento para um Estado democrático de direito. (BARROSO, 2005, p. 1)

Tendo em vista as novas características adotadas, o Estado Democrático de
Direito é considerado transformador, pois objetiva alterar a realidade à luz dos
ditames constitucionais, por exemplo, pela efetivação dos Direitos Fundamentais
Sociais. O objetivo transformador cabe ao Estado e, apesar da posição destacada
por parte do Poder Judiciário, não se pode deixar de reconhecer ao Poder Executivo
e Legislativo seus espaços delimitados constitucionalmente para procederem aos
atos de efetivação da Constituição.
De acordo com o que será visto, com o decorrer do tempo, a existência de um
poder-dever constitucional passou a exigir do Estado a obrigação de efetivar a
Constituição cujo instrumento é a enunciação de políticas públicas. Por se tratar de
uma determinação constitucional, o Poder Judiciário tem a obrigação de zelar por
sua realização, mas ao mesmo tempo, sob pena de rompimento de competência dos
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outros poderes, não deve realizá-la de forma direta, mas sim funcionar como
aparelho indutor de tal enunciação.

Passamos a observar as fases do

constitucionalismo.

1.2.1 O Positivismo, Constitucionalismo Liberal e Constitucionalismo Social

O marco histórico do constitucionalismo liberal foi, sem dúvidas, a concepção
das Constituições Liberais dos Estados Unidos da América de 1987, atualmente
vigente, e da França de 1791. Por sua vez, o constitucionalismo social tem como
marco a Constituição Mexicana de 1971, da Rússia de 1918 e de Weimar de 1919.
Destaca-se que o positivismo é o marco teórico filosófico de tais fases do
constitucionalismo caracterizado pelo não reconhecimento das Constituições em
caráter de normas jurídicas, mas sim como documentos políticos organizadores do
Estado e que visavam orientar, sem vinculação, a atuação dos Poderes Executivo e
Legislativo em promover a concretização da Constituição. Isto fica evidente no
sistema de supra-infra-ordenação proposto por Hans Kelsen pelo qual a norma
superior da Constituição a forma de produção das normas inferiores, a exemplo das
leis ordinárias. Para ele, a determinação constitucional sobre as leis é enfática sob o
aspecto formal, ou seja, abrange procedimento e competência de elaboração das
mesmas, entretanto sem determinação incisiva sobre conteúdo pelo qual haveria
ampla margem de escolha ao legislador. Tal ponto de vista se demonstra cristalino
quando Kelsen faz a diferenciação entre a função de legislador da jurisdição
constitucional daquela exercida pelo poder legislativo:
[...] legislador só está preso pela Constituição no que concerne ao seu
procedimento e, de forma totalmente excepcional, no que concerne ao
conteúdo das leis que deve editar, e mesmo assim, apenas por princípios
ou diretivas gerais. (KELSEN, 2003, p. 153)

Conforme entende Hans Kelsen (2003), os princípios morais e políticos
podem influenciar o legislador no ato da criação da norma geral ou ao juiz quando
do proferimento da decisão judicial, entretanto não significa que eles integrem ou
passem a fazer parte do ordenamento jurídico. Deste modo, segundo Kelsen há a
separação entre Direito e Moral, que por sua vez se faz condição de possibilidade
para que o Direito, seja geral ou individual, se influencie por morais e convicções
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políticas particulares do agente, significando discricionariedade tanto por parte do
legislador quando por parte do julgador ao escolher qual moral irá lhe influenciar.
Para Kelsen (1998), em toda norma existe uma margem de indeterminação
permissionária desta amplitude de significados, levando com que a norma possa ser
considerada uma moldura continente de uma pluralidade de possibilidades quanto à
sua aplicação.
Assim, os Direitos Fundamentais valeriam apenas na medida em que fossem
protegidos pelas leis e não envolviam, em regra, garantias face ao arbítrio ou
descaso das maiorias políticas contidas nos parlamentos. A sua efetivação se
realizaria quando, como e da forma que melhor aprouvesse aos Poderes Executivo
e Legislativo. Neste cenário se fazia impossível ao Poder Judiciário exigir dos
demais poderes a emanação dos atos concretizantes e, muito menos, efetivar de
forma direta o mandamento constitucional. A ele era possível, tão somente, a
aplicação das normas jurídicas, que naquele momento positivista significavam
regras e eram contidas em leis. Eram imperativas.

1.2.2 O Constitucionalismo Contemporâneo e o Pós-Positivismo

O Constitucionalismo Contemporâneo originou o estado democrático de
direito que, por sua vez, emergiu na Europa no segundo pós-guerra cuja principal
referência foi a Constituição Alemã de 1949 – Lei Fundamental de Bonn – seguida
da Constituição Italiana de 1947, de Portugal de 1976 e da Espanha de 1978.
Posteriormente,

com

suas

peculiaridades,

foi

implantado

em

países

em

desenvolvimento, a exemplo do Brasil, com o advento da Constituição de 1988, da
Colômbia, da Argentina, do México e África do Sul.
Herdou e aperfeiçoou elementos dos modelos anteriores, cita-se do Social: a
garantia de um mínimo de bem-estar, por meio da instituição do welfarestate;
intervencionismo nos domínios social, laboral e econômico; na produção e
distribuição dos bens; nos direitos fundamentais de natureza social, cultural e
econômica, informados pelo valor da igualdade material, bem como pela criação de
garantias institucionais.
Todavia, um dos elementos distintivos do constitucionalismo contemporâneo,
que lhe conferiu nova forma e substância, é possuir como marco teórico-filosófico o
pós-positivismo, movimento responsável pela superação do positivismo jurídico.
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Nesta

nova

contextualização

as

Constituições

foram

reformatadas

e

rematerializadas com o reconhecimento da sua normatividade, inclusive os
princípios nela elencados, passando a mesma ser documento jurídico-político, além
da constitucionalização da dignidade humana acompanhada do alargamento e
aprofundamento do rol de direitos fundamentais destinados a protegê-la e promovêla. esta recente realidade constitucional exige uma nova hermenêutica adequada
aos propósitos transformadores do estado democrático de direito.
Após a Segunda Guerra Mundial se deu origem a esta nova ordem com a
percepção da necessidade de reintrodução de valores morais no Direito, todavia de
forma diferente da admitida por Hans Kelsen (1998) conforme já destacado, mas
sim de maneira indisponível, vinculante, não alcançável, insubstituível seja pela
ideologia política de domínio, pelo legislador ou julgador, ficando alheio inclusive às
deliberações de eventuais maiorias, ou seja, dotando Direito de autonomia,
impedindo que o mesmo fosse disfarçado por teses políticas, morais e outras desta
natureza.
Conforme nos ensina Lenio Streck (2010), uma nova teoria das fontes surge
com o pós-positivismo, uma vez que o Direito do Estado Democrático é
transformador da realidade social, é dotado de “prospectividade”, ou seja, o direito
não vem a reboque de “fatos sociais”. Melhor dizendo, no Constitucionalismo
Contemporâneo o direito não é posterior e originário dos fatos sociais. Ao contrário,
antecede às mudanças, a reestruturação social porque as impõe por meio de
Constituições normativas.
É parte desta reformulação das fontes a Constituição se tornar, por si, fonte
direta e imediata do Direito, podendo ser aplicada sem interpositio legislatoris
inclusive nas relações entre particulares na nomeada eficácia horizontal dos direitos
fundamentais. Diante desta inovação seria inviável o entendimento da Constituição
como norma das normas.
Com o estabelecimento deste novo paradigma constitucional o Direito, dotado
de autonomia, é alçado a elemento de transformação social e deve estar dissociado
de ideologias dos sistemas econômicos, políticos, morais, dentre outras utilizadas
para impedi-lo, frustrá-lo ou retificá-lo no âmbito de cumprimento de seu desejo de
transformação. Tal autonomia é adquirido no pós-positivismo por meio da
incorporação daqueles sistemas no próprio Direito, passando a fazer parte deste
pela forma de princípios
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Se a moral fora colocada ‘para fora’ do direito, os fracassos do modelo formal
burguês e dos modelos que o sucederam exigiram que fossem incluídos no direito
os componentes que não o deixassem indiferente às injustiças sociais, aos golpes,
aos desmandos e às desumanidades. Mas, de que modo fazer isso? Deixar a cargo
dos juízes que, agora sem a limitação formal-burguês-liberal que os “transformava”
em “a boca da lei”, passariam a introduzir juízos morais em suas decisões?
Passariam, assim a corrigir os defeitos e insuficiências da lei? Mas, antes disso, não
era o direito que deveria mudar?
A dicotomia positivista, que estabelecia a dependência ou a vinculação entre
o direito e a moral, é superada pela institucionalização deste por aquele,
promovendo mudanças na teoria das normas, uma vez que os princípios
constitucionais passam a deter normatividade. Motivo pelo qual os princípios
constitucionais não se consideram meros sucessores diretos dos antigos princípios
gerais do direito, ou, conforme conceitua Paulo Bonavides (2004): “válvulas de
escape” do positivismo, que não são agora aqueles positivados nas Constituições.
Para Lenio Luiz Streck

(2010) os princípios

ingressam no direito

neoconstitucional neste contexto. Em seu âmago, introduzem no direito as virtudes
republicanas, a igualdade, os direitos fundamentais, as promessas de vida boa, a
liberdade, dentre outros.
Na esteira da discussão sobre o ativismo judicial é importante frisar que a
inadmissibilidade da discricionariedade é para todos os poderes do Estado
Democrático de Direito, pois a atuação de seus órgãos está vinculada, devendo
atuar dentro das balizas constitucionais e promovendo a efetivação transformadora
trazida pelo Estado Democrático de Direito. Neste sentido o Poder legislativo
emanará somente atos válidos e legítimos se de acordo com a Constituição. Por tal
razão, o direito infraconstitucional no ato de sua elaboração recebe a carga de
conteúdo moral, motivo pelo qual foi democraticamente criado e impassível de
correção por convicções pessoais do órgão jurisdicional. Da mesma maneira, ao
Poder Executivo, detentor do dever jurídico normativo constitucional, incumbe o
dever de enunciar políticas públicas de conteúdo finalisticamente orientado a fim de
promoção da transformação social. Conforme destaca Vanice Lírio do Valle (2016),
se introduz, assim, o elemento finalístico como vertente constitucionalmente
determinada ao agir da Administração Pública.
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Para Streck (2004), enquanto o estado liberal visava a abstenção, o social a
intervenção, o democrático, baseado na dignidade humana e nos direitos
fundamentais que dela se irradiam tem como objetivo primevo a transformação
social empreendida a partir de normas jurídicas, as constitucionais. Logo, tal modelo
de estado tem no direito instrumento para efetivar as promessas da modernidade
que não foram materializadas no âmbito do estado social.
A ampliação e generalização do judicial review é decorrente da normatividade
da Constituição, incluindo a possibilidade de o Poder Judiciário concretizá-la de
forma direta e independentemente da existência de lei conformadora ou
regulamentadora.
Desta forma, coube ao Poder Legislativo o papel de protagonista no Estado
de Direito, afinal a ele era destinada a função de criar as leis conformadoras de uma
Constituição política, e no Estado Social de Direito o protagonismo foi destinado ao
Poder Executivo, uma vez que dele era a função de proceder as intervenções e a
efetivação de direitos prestacionais materiais. Já no Estado Democrático de Direito o
protagonismo é assumido pelo Poder Judiciário ao exercer sua jurisdição prevista
constitucionalmente.
Como nos recorda Streck (2004), face a esta nova realidade é comum nos
depararmos com uma tensão entre os poderes eleitos pelas maiorias, Executivo e
Legislativo, e o Judiciário, situação que se agrava mediante decisões do último
consideradas como “invasoras de subsistemas” ou epitetadas como típicas decisões
que “judicializam a política”, a exemplo da inclusão de vagas em escola pública ou
fornecimento de remédios.

1.2.3 O Constitucionalismo Contemporâneo no Brasil

Com o advento da Constituição da República de 1988 o Estado brasileiro foi
consagrado como Democrático de Direito tendo a Dignidade da Pessoa Humana
como um de seus fundamentos, cuja proteção e promoção está elencada em um rol
extenso de Direitos Fundamentais, sistematizado no título II, de rol exemplificativo
nos termos do §2º do art. 5º.
Conforme destaca Luiz Werneck Vianna (2006), apesar da judicialização
decorrente das constituições normativas, no Brasil a situação foi fortalecida por
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opção do próprio poder constituinte como opção à histórica passividade dos poderes
políticos no Brasil.
Em razão de nossa Constituição não ter sido oriunda de um movimento
revolucionário vitorioso, a exemplo dos presenciados em 2011 na denominada
primavera árabe, mas sim de uma transição negociada com o regime militar para a
democracia, guardando, deste modo, maior semelhança do ocorrido na transição da
África do Sul em 1994, foi marcada por um congresso constituinte composto por
membros tanto do conservadorismo quanto do progressismo.
Apesar da maior quantidade de parlamentares eleitos nas eleições de 1986
serem provenientes de partidos de oposição ao antigo regime militar, sem o expurgo
revolucionário do passado conviveram no congresso constituinte o novo e o velho, a
aspiração por mudança no contexto fático-social e o desejo de manutenção do
status quo. Em consequência, o cenário de transição se transferiu para seu interior,
sempre sob registro de negociação, importando limites, a exemplo da questão
agrária, a fim de inovar no aspecto social.
Diante de tal conjuntura, os progressistas utilizaram como estratégia a
inserção de uma ampla declaração de direitos fundamentais no texto constitucional;
rol que para os conservadores não passaria de normas tão somente programáticas.
Todavia, tal inserção foi procedida pelos progressistas com os olhos voltados para o
presente,

naquele

momento

as

Constituições

normativas,

dirigentes

e

compromissórias da Europa, modelo constitucional almejado para selar o futuro de
nosso país.
Para Vianna, em razão das sérias desconfianças sobre os poderes de
representação política na tarefa de regulamentar e efetivar o texto constitucional,
especialmente quanto aos Direitos Fundamentais, e, de certo modo, na capacidade
do Poder Judiciário adotar o novo paradigma constitucional, era necessário prover
meios que dessem oportunidade aos direitos de sua confirmação fática.
A fim de conferir as garantias dos membros do Poder Judiciário promove-se o
fortalecimento e a independência das instituições do próprio Estado, a exemplo do
Ministério Público e da Defensoria Pública. No mesmo sentido há a previsão de
remédios constitucionais como o mandando de injunção, o alargamento do rol de
legitimados ativos nas ações do controle concentrado de constitucionalidade, em
especial para a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental e a Ação Direta
de Inconstitucionalidade por Omissão.
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A Constituição visa, portanto, o futuro e se empenha programaticamente, na
definição dos direitos sociais, no terreno das políticas públicas. A jurisdicização
desses direitos vincula seus comandos ao legislador ordinário, cumprindo à
sociedade provocar o Poder Judiciário, por meio de novos institutos criados pela
Constituição, a fim de garantir sua aplicabilidade. A judicialização da política,
portanto, se demonstra como uma derivação da vontade do constituinte.
Sem prejuízo do papel destacado da jurisdição constitucional do Estado
Democrático de Direito, é relevante afirmar que o objetivo de transformação social
incumbe ao Estado, conforme apregoa o art. 3° da Constituição de 1988. Por
conclusão se trata de uma tarefa a todos os Poderes do Estado. A estes deve ser
reconhecido e assegurado o espaço necessário para desempenhar suas funções
teleologicamente orientadas para efetivação dos objetivos constitucionais, o que não
é admissível é a omissão ou a elaboração de atos estatais não congruentes com os
fins destinados.
Dessa maneira, não se pode desconhecer a existência da parcela reservada
aos demais Poderes na efetivação constitucional no âmbito do exercício da
jurisdição, o que também é mandamento da Carta Magna, pois o intuito da
Constituição é que os Poderes por ela instituídos desenvolvam de modo ordinário e
satisfatório as suas funções e nesses termos, o controle judicial é algo que se
apresenta tão somente de modo secundário.
Neste sentido, uma das incumbências do judicial review é reconduzir a
atuação formal e, primordialmente, material do Legislativo e o Executivo para
exercerem suas atribuições finalisticamente orientadas à realização constitucional, e
em situações específicas, atuar como substituí-los diretamente em suas obrigações.

1.3

Os direitos fundamentais sociais

Afirma Paulo Bonavides (2004) que, apesar dos Direitos Fundamentais
possuírem uma origem histórica, não surgiram todos de uma só vez, pois, na
realidade, houve uma evolução de tais direitos, uma vez que decorrem dos anseios
da humanidade manifestados perante distintas realidades surgidas em períodos
diversos. Por essa razão, a doutrina os classifica em gerações ou dimensões,
dignificando a origem das diversas espécies e sua evolução.
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Quanto aos Direitos Fundamentais de segunda dimensão, compreendem-se
em sociais, econômicos e culturais cujo valor principal é a igualdade material. Tais
direitos estruturam o Constitucionalismo Social, representado pela luta do
proletariado

perante

as

desigualdades

sociais

geradas

pelo

exacerbado

individualismo promovido no âmbito do Estado Liberal. Tais direitos chegam ao
Constitucionalismo Contemporâneo como normas jurídicas de eficácia plena e
vinculante e não como meras normas programáticas.
Os direitos da segunda dimensão em diante são direitos-meio, conforme
afirma Bucci (2001), cuja função é assegurar ao ser humano as condições de
usufruir os direitos de primeira geração. São direitos dependentes de condutas
ativas do Estado, prestacionais por excelência cuja materialização depende de
prestações jurídicas, a exemplo do Direito do Trabalho, e prestações materiais de
bens ou serviços, como os direitos à saúde, educação e de repasse de renda como
o Bolsa Família. É importante salientar que estes últimos dependem diretamente da
contratação de servidores, construção de prédios, aquisição de material, situação
que demanda alto investimento de recursos públicos e por tal razão a extensão de
sua efetividade fica à mercê da disponibilidade financeira do poder público.
Os recursos públicos são limitados e sendo esta uma limitação fática e não
jurídica é necessário otimizar e escolher os investimentos públicos, não de modo
aleatório, mas priorizando as opções constitucionais. Melhor dizendo, no Estado
Democrático

de

Direito

os

poderes

de

representação

política

estão

constitucionalmente vinculados a proceder à efetivação daqueles direitos de modo
objetivo e coletivo.
Todavia, a normatividade da Constituição, fortalecida pela expressa previsão
de aplicabilidade imediata dos Direitos Fundamentais do §1º do art. 5º, exige o
reconhecimento a tais direitos de uma face subjetiva e individual cuja decorrência é
a judicialização tópica que exige o sujeito passivo Estado-Administração a
materialização de modo individual.
Mas o excesso dessas decisões inicia um processo de risco a efetividade
constitucional, como no âmbito do direito à saúde aponta-se a proliferação de
sentenças sem qualquer critério, eivadas de ambição ou emoção que condenam o
Estado-Administração a custear tratamentos irrazoáveis, compreendidos como
inacessíveis ou sem essencialidade. Para Barroso (2010), esta é uma típica situação
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em que o excesso de judicialização das decisões políticas pode acarretar a não
realização prática do que determina a Constituição.
Em virtude da limitação dos recursos públicos, tais decisões fazem com que a
extensão dos direitos de alguns privilegiados individualmente considerados, por
terem meios de ingressar no Poder Judiciário, seja maior e restrinja de forma
desproporcional os direitos de muitos outros, a coletividade que depende das
políticas públicas para subsistência.
A afirmação dos direitos coletivos não significa defender o retorno do caráter
meramente programático e tampouco negar a face subjetiva dos direitos sociais,
mas sim que a adoção do instrumento política pública como meio viabilizante
daqueles direitos são necessários para assegurar a força normativa e a efetividade
constitucional, vez que ante a finitude dos recursos, deve o Poder Público fazê-lo de
modo planejado e eficiente.

1.4

A exigência da Constituição de formulação das políticas públicas

A condição do Estado Democrático de Direito de instrumento de
transformação é satisfeita pela exigência de uma Constituição normativa que se
orienta pela proteção e promoção da Dignidade Humana. O Estado tem o poderdever de efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais e com isso de transformar o
mundo fático, se aproximando do dever ser que está previsto na Constituição.
Com a vinculação do Estado a tal atuação transformadora seus órgãos
também estarão incumbidos do exercício das funções do respectivo Poder, pois a
vontade estatal é externalizada por meio da atuação destes. Afinal, o Princípio da
Imputação Volitiva reza a vontade do agente público deve ser a vontade do órgão a
que se vincula, bem como a do próprio Estado.
Destarte, com a exigência constitucional destinada ao Estado/Administração
de efetivar os Direitos Fundamentais Sociais, introduz-se o elemento finalístico como
vertente constitucionalmente determinada à ação da Administração Pública.
As políticas públicas são o instrumento constitucionalmente indicado para
atingir esta finalidade, afinal, conforme existe um dever constitucional de enunciação
de políticas públicas e que segundo ela tem fundamento no planejamento, no
Princípio da Eficiência e no direito Fundamental à boa administração, a qual alguns
autores acrescentam o Princípio do Devido Processo Legal.
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O processo é o instrumento pelo qual o Estado exerce as suas funções.
Assim, do mesmo modo que o processo judicial tem por objetivo produzir uma
sentença, o legislativo uma norma jurídica, o administrativo um ato administrativo, a
política pública visa o processo pelo qual o Estado deve efetivar normas
constitucionais de modo coletivo e objetivo.
Nos ensina Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1999), o que as políticas
públicas enquanto devido processo constitucional são compostas por quatro fases: a
primeira é a formulação de políticas públicas; a segunda o planejamento; a terceira a
programação e orçamentação e, por fim, a quarta, que consiste na execução da
política pública.
Conforme destaca Vanice Lírio do Valle (2016) são elementos desta
construção: 1) o reconhecimento do problema 2) a formulação da agenda 3) a
formulação da política pública 4) a escolha da política pública a ser implementada 5)
a implementação da política pública eleita 6) a análise e avaliação da política pública
executada.
A exigência de planejamento significa a não admissibilidade no Estado
Democrático de Direito de que a Administração tenha um agir meramente reativo a
uma determinada ocorrência política. As ações devem ser programadas e
previamente

refletidas,

para

que

dentre

as

diversas

possibilidades

seja

implementada a que tenha aparência mais adequada, sem afastar a possibilidade de
avaliação sucessiva que pode indicara necessidade de mudanças ou a inadequação
completa da política implementada. Não se trata de exigência formal ou mero
enunciar, mas também material, cujo conteúdo realmente efetive os mandamentos
da Constituição.
Cumprindo com o dever constitucional de enunciação das políticas públicas, é
importante destacar que a Constituição faz referência a política com significado de
programa de ação governamental em diversos dispositivos, dentre eles: o art. 22, IX;
art. 23, XII; art. 39, caput; art. 165, § 2º; 182, caput, §1º; art. 187, caput, § 2º; 188;
art. 196, caput; 200, IV e art. 204, II.
Uma vez considerada a existência do dever normativo-constitucional de
enunciação de políticas públicas orientadas finalisticamente, o descumprimento
deste mandamento por parte do Estado-Administração é passível de ser objeto do
judicial review, conforme se abordará a seguir.
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2.

O ACESSO À JUSTIÇA E JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

2.1

Os direitos humanos e o direito de acesso à justiça

De acordo com Hobbes (1979), filósofo defensor da escola contratualista, os
direitos humanos são marcados pela passagem do estado de natureza para a
sociedade civil. Em seu entendimento, no estado da natureza os homens conviviam
com a liberdade de utilizar do modo que quisessem suas capacidades com o intuito
de preservar a própria essência, não havendo limites. Assim, para o autor, as três
principais causas da discórdia eram representadas pela competição, desconfiança e
a glória.
A inocência e a felicidade caracterizavam o Estado primitivo, no qual os seres
humanos eram livres para fazer o que bem entendessem. Todavia, tal período
constituiu-se em anarquia, violência e discórdia entre os homens.
Portanto tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo
homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo
durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes
pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Numa tal
situação não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto;
consequentemente não há cultiva da terra, nem navegação, nem uso das
mercadorias que podem ser importadas pelo mar; não há construções
confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que
precisam de grande força; não há conhecimento da face da Terra, nem
cômputo do tempo, nem artes, nem letras; não há sociedade; e o que é pior
do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do
homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. (HOBBES, 1979, p.
46)

Assim, para Thomas Hobbes, esse quadro de violência do estado de natureza
só se encerrou com a criação do Estado e seu soberano, momento no qual os
homens renunciaram parte dos seus direitos em favor daqueles que passaram a
representar os governados. É valor intrínseco do ser humano a vida em sociedade,
destinada a fazer justiça através da política.
Todavia, para John Locke (1998), filósofo também optante pela escola
contratualista, o estado da natureza não se tratava de um estado de guerra de todos
contra todos, mas sim de benevolência, paz e assistência mútua. O homem, para
Locke, é criatura naturalmente racional e social, sendo a razão para a mudança para
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a sociedade civil a opção por obtenção de maiores vantagens do que aquelas que
possuíam no estado anterior. Assim, ainda que ambos os autores defendessem o
dito contrato social, para Hobbes (1979) sua finalidade era a extinção do “estado de
guerra”, enquanto na visão de Locke (1998), tinha por objetivo proteção dos direitos
naturais, ou seja, aqueles intrínsecos ao homem.
Locke (1998) acreditava que, ainda que o estado de natureza fosse tempo de
perfeita liberdade e igualdade, não se tratava de um estado libertino ou licencioso,
pois o homem não poderia destruir as dádivas da natureza em prol de sua mera
liberdade, mas, apenas em razão de alguma necessidade justificada. Neste aspecto,
afirma:
Cada um está obrigado a preservar-se, e não abandonar a sua posição por
vontade própria; logo, pela mesma razão, quando sua própria preservação
não estiver em jogo, cada um deve, tanto quanto puder, preservar o resto
da humanidade, e não pode, a não ser que seja para fazer justiça a um
infrator, tirar ou prejudicar a vida ou o que favorece a preservação da vida,
liberdade, integridade ou bens de outrem (LOCKE, 1998, p. 385).

Sobre a transição do estado da natureza para a comunidade civil, vale
colacionar interessante entendimento de John Locke:
Por isso, todas as vezes que um número qualquer de homens se unir em
uma sociedade, ainda que cada um renuncie ao seu poder executivo da lei
da natureza e o confie ao público, lá, e somente lá, existe uma sociedade
política ou civil. E isso acontece todas as vezes que homens que estão no
estado de natureza, em qualquer número, entram em sociedade para
fazerem de um mesmo povo um corpo político único, sob um único governo
supremo; ou todas as vezes que um indivíduo se une e se incorpora a
qualquer governo já estabelecido. Esta sua atitude autoriza a sociedade ou
seu corpo legislativo, que é a mesma coisa, a fazer leis por sua conta,
quando o bem público o exigir, e requerer sua assistência para fazê-las
executar (assim como decretos dos quais ele mesmo seria o autor). Os
homens passam assim do estado de natureza para aquele da comunidade
civil, instituindo um juiz na terra com autoridade para dirimir todas as
controvérsias e reparar as injúrias que possam ocorrer a qualquer membro
da sociedade civil; este juiz é o legislativo, ou os magistrados por ele
nomeados. E onde houver homens, seja qual for seu número e sejam quais
forem os elos que os unem, que não possam recorrer à decisão de um tal
poder, eles ainda estão no estado de natureza. (LOCKE, 1983, p. 58-59.)

Ao contrário do que entendiam Hobbes e Locke, Jean-Jacques Rousseau
(ROUSSEAU, 1985, p. 74) entendia que o homem, em seu estado natural, vivia em
harmonia e se interessava pelos demais. Todavia, a vida em uma sociedade em vias
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de industrialização não favoreceu os homens em seu aspecto moral, pois a medida
em que o desenvolvimento técnico foi se aprimorando, o ser humano ganhou
características egoístas e mesquinhas, não havendo compaixão aos seus
semelhantes.
A sociedade, para Rousseau (ROUSSEAU, 1985, p. 98) tornou-se corrupta e
passou a perverter o ser humano por meio de suas exigências de forma a suprir
vaidades e aparências. De tal modo, o surgimento do Estado era imprescindível para
a garantia das liberdades civis e impedir o caos trazido pela propriedade privada.
Como defensor da democracia direta e considerado um dos grandes inspiradores
da Revolução Francesa, Rousseau considerava que a natureza fez o homem feliz e
bom, entretanto a sociedade o depravou e o tornou miserável.
A formação da sociedade civil, seja com o fim de evitar a liberdade absoluta, a
exemplo daquela que os indivíduos possuíam no estado de natureza, de acordo com
Thomas Hobbes (HOBBES, 1979, p. 104), ou com o objetivo de caracterizar os
homens como iguais e detentores das mesmas faculdades jurídicas, uma vez que a
sociedade política é oriunda de um contrato específico e limitado, eivado do poder
de solução de litígios e proteção aos direitos de propriedade, conforme entendia
Locke (LOCKE, 1983), ou, ainda, para o proteger das desigualdades sociais e das
mazelas trazidas pela propriedade privada, conforme Rousseau (ROUSSEAU, 1985)
passou a se dirigir ao Estado.
A aceitação do pacto social, para os contratualistas, fez com que os homens
dominassem suas vontades em favor de uma intenção maior, baseada em uma
sociedade em que cada indivíduo da cidade transferia o direito de paz ou guerra
para um homem ou conselho.
Todavia, a concepção contratualista apontada, hoje denominada como
contratualismo clássico, foi desaparecendo ao decorrer do século XIX em razão de
uma nova concepção que privilegiava a supremacia do Estado, além do privilégio de
determinados grupos em detrimento de outros. A teoria contratual clássica, embora
pioneira, foi considerada deveras individualista, pois, conforme destaca Paulo
Krischke (KRISCHKE, 1993, p. 143), enfatizava o acordo de cada indivíduo com os
temais, pressupondo a existência de interesses comuns entre eles.
Ocorre que as sociedades foram se ampliando e se tornando heterogêneas.
No decorrer do tempo, os direitos humanos foram legitimados e marcados por uma
lenta evolução, traçada por guerras, acontecimentos históricos e conquistas
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gradativas. Até então, não eram realmente universais, pois aplicavam-se tão
somente aos homens livres e aos cidadãos. Nesse sentido, a corrente jurídica do
jusnaturalismo, ao considerar a natureza e a razão como seu fundamento, foi
incapaz de fundamentar em concreto como garantir e legitimar a ideia de igualdade
entre os homens. Todavia, foi o sentimento de sociedade que passou a ser
estabelecido pelos Estados, baseado no inafastável conceito de dignidade da
pessoa humana, o motivador de sua previsão nos mais variados ordenamentos
jurídicos.
A Segunda Guerra Mundial pode ser considerada como o acontecimento
responsável pela geração internacional dos direitos humanos e sua consequente
materialização. Tais direitos foram intensificados após a ascensão do nazismo,
momento pelo qual foram cometidas diversas atrocidades contra os seres humanos,
utilizando-se de técnicas de extermínio em massa, como câmaras de gás, fornos
crematórios e submissão a trabalhos cruéis e degradantes.
Como recorda Annoni (2003), a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
de 1948, inaugura a peregrinação para que os Estados soberanos internalizassem
preceitos internacionais de proteção aos direitos humanos. Nesse sentido, o Estado
brasileiro tem o dever de defendê-los, tanto em razão da norma cogente instituída na
Constituição Federal de 1988, quanto por ser signatário de tratados internacionais
sobre o assunto, a exemplo da Declaração Universal de Direitos Humanos e a
Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969.
Para Härbele (2007), o Estado encontra sua identidade no Direito
Internacional por meio da solidariedade oriunda da cooperação e responsabilidade
internacionais,

ocasionadas

pela

aproximação

das

relações

de

natureza

internacional e supranacional. Assim, a rigor, a compreensão da sociedade no
sentido plural se dá através da abertura ao debate de forma recorrente, já que as
coletividades são constituídas pelas diferenças econômicas, sociais, culturais,
jurídicas e científicas.
O marco da fase moderna dos direitos humanos pode ser considerado como
a proteção internacional aos direitos universais, inalienáveis, que se destinam a
todos os seres humanos, em especial às minorias, não importando sua origem, raça,
etnia, convicção econômica, política, social, faixa etária, identidade sexual ou
religião. Dessa forma, diz-se que os direitos fundamentais da pessoa humana dizem
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respeito àqueles que qualquer pessoa detém e cuja privação vem a causar uma
grave ofensa à justiça.
Neste diapasão, Silveira e Rocasolano (2010) afirmam que a criação, o
desenvolvimento e a formação dos direitos humanos consideram a realidade fática,
os valores morais e éticos da sociedade. Os acontecimentos sociais possuem
tamanha força que permeiam a devotada modificação do que a comunidade entende
como necessário para a plenitude da dignidade humana. Concede-se que o
nascimento, bem como o desenvolvimento dos direitos humanos são decorrência de
um processo dinâmico, ou seja, uma dinamogenesis que destaca o conhecimento
dos valores pela sociedade, sua adesão social, e, ainda, a concretização desses
valores pelo direito.
Os direitos humanos são considerados como essenciais à existência do
homem enquanto ser social, sendo reconhecidos como direitos mínimos
direcionados a todas as pessoas as quais o Estado deve respeitar o valor da
dignidade humana.
A dignidade da pessoa humana é considerada um dos princípios vetores da
vida em sociedade, sendo em sua origem ligada à concepção da gradação da justiça
eficiente.
É importante notar que os direitos tiveram sua origem em distintos períodos
de tempo e, por consequência, desenvolveram as gerações de direitos humanos que
não são excludentes, uma vez que existem em perfeita harmonia.
O desígnio dos Direitos Humanos é traduzido na consideração ao ser
humano, em especial no que tange à diversidade cultural. Assim, são divididos em
três dimensões que convivem de forma harmoniosa entre si: os direitos de primeira
geração ou liberdades públicas negativas – civis e políticos; os direitos de segunda
geração – econômicos, sociais e culturais; e, por último, os direitos de terceira
geração – metaindividuais de titularidade coletiva.
De acordo com essa classificação, o direito de acesso à justiça trata de um
direito humano político e civil incluso na primeira geração de direitos humanos. Tal
ferramenta é utilizada, inclusive, como forma de atingir a defesa dos demais direitos
humanos básicos integrados com o princípio da dignidade humana.
No decorrer da história, em âmbito mundial, o direito de acesso à justiça e a
garantia à razoável duração do processo foram reconhecidos como direitos
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humanos e princípios de natureza constitucional no âmbito dos ordenamentos
jurídicos dos estados democráticos, a exemplo do Brasil.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, afirma
expressamente em seu art. 8º que “Todo ser humano tem direito a receber dos
tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.”.
No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto
de São José da Costa Rica, de 1969, estabelece em seu art. 8.1:
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza.

Em decorrência do surgimento desse conjunto de direitos, reconhecidamente
fundamentais para assegurar a dignidade da pessoa humana, os Estados
contemporâneos

sob

regime

democrático

passaram

a

positivar

em

suas

Constituições tais prerrogativas. Tal regulamentação concede maior exigibilidade e
objetividade a tais direitos, que passam a se tratar de metas da política jurídica.
Alinhada a tais conceitos, a Constituição Federal de 1988 consolidou os
direitos sociais e fundamentais em seu texto, adquirindo fundamental importância,
inclusive quanto ao direito ao acesso à justiça, vindo por consequência a aumentar
sobremaneira a busca pelo Poder Judiciário como meio de solução de conflitos
sociais em geral.
O direito ao acesso à justiça é algo inerente aos indivíduos, uma vez que
consiste na base para que possam ter conhecimento dos demais direitos. Dentro da
legislação brasileira o acesso à justiça se encontra positivado no art. 5º, XXXV e
LXXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido, afirma Fonte:
Por fim, a concepção de mínimo existencial não seria completa sem
referência ao acesso à justiça, direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV
e LXXIV, da Constituição Federal. O acesso à justiça deve compor o mínimo
existencial precisamente porque, sem ele, os indivíduos não teriam meios
de fazer garantir seus direitos, em especial os direitos prestacionais
mínimos ora comentados. Em outras palavras, sem a instituição das
devidas garantias, as quais compreendem não apenas a existência de um
Poder Judiciário devidamente acessível e aparelhado, mas também as
competentes ações aptas a tutelar os direitos violados, a enunciação

57

constitucional de direitos seria mera promessa vazia.(FONTE, 2015, p.
4939)

Como visto, o acesso à justiça cumpre a função de viabilizar a proteção e
garantia dos demais direitos igualmente humanos. Nesse sentido, para Santos
(1995) é necessário que o Estado fortaleça os modos e meios essenciais para a
aproximação da justiça qualitativa, uma vez que estudos revelaram a complexa
estridência da discriminação social no contexto do acesso à justiça que envolve
condicionantes culturais e sociais que resultam do processo de socialização e
interiorização dos valores dominantes, de difícil transformação.
O acesso à justiça não se limita a conceituação tradicional de utilização dos
instrumentos processuais em juízo, mas se refere ao entendimento de um sistema
jurídico democrático que tem por objetivo o desenvolvimento do cidadão. Assim
sendo, é necessário o conhecimento sobre o Direito e as formas de amparo jurídico,
de modo que se impeça a opressão pelos detentores do poder estatal ou, ainda, do
poder econômico.
É necessário que haja uma adequação de um controle de atuação dos
litigantes habituais, bem como dos eventuais, sem que se afete os direitos subjetivos
possuídos, por parte daqueles que detenham uma maior experiência judicial, pois
esses levam vantagem, uma vez que possuem maior conhecimento das práticas
jurídicas, auferindo-lhes um melhor planejamento do litígio. Tal situação foi analisada
por Alvim, conforme a seguir:
Foi depois da segunda guerra mundial que se vieram a perceber, com maior
nitidez, pela sua gravidade e dramaticidade, os problemas que passaram a
afligir as sociedades existentes e respectivos governos, os quais podem,
sinteticamente, ser surpreendidos pelos seguintes indicativos: 1°)
desequilíbrio entre os litigantes, constantemente defrontando-se um
forte com um fraco (ainda que, na Europa, já em fins do século passado,
não fosse esse fenômeno estranho à contextura social, o qual, no entanto e
por isso mesmo já encontrava algum remédio no sistema do Código de
Processo Civil austríaco, mercê do reconhecimento de um juiz ativo, onde,
sem embargo deste ponto pioneiro, dentre outros, dever tal Código, ainda,
ser considerado um sistema mais afeiçoado
ao
passado);4
2°)
convivendo com esse desequilibro, que vem subsistindo, passou-se a
verificar precariedade, ou ausência mesmo, da possibilidade de acesso a
justiça, para um grande número de pessoas, porque: a) não sabem que têrn
direitos; b) se, eventualmente tem consciência de que os têm, todavia, não
têm condições de arcar com os custos de um litigio; c) e, em função de
características, cada vez mais acentuadas, das sociedades moldadas pelo
sistema capitalista, em grande número de hipóteses, muitos litígios acabam
não sendo individualmente compensatórios, mesmo que o lesado tenha
consciência dos seus direitos, e, teoricamente pudesse cogitar de arcar com
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os ônus de um litigio, como, exemplificativamente, nos casos de relações de
consumo. (ALVIM, 2009, p. 10)

Diante das dificuldades acima expostas, é importante que haja uma resolução
de ordem prática para tais questões, já que percebe a função da garantia e
proclamação de direitos. Embora o acesso à justiça consista em um direito
fundamental da sociedade contemporânea, o conceito de eficiência é um tema
relativamente novo a ser definido e explorado pelos juristas brasileiros.
A conceituação de acesso à justiça no intuito de instauração de uma ordem
jurídica justa no âmbito do Poder Judiciário pode ser alcançada pela presença de
quatro requisitos: a possibilidade de propositura de ações judiciais; a possibilidade
do cidadão manter a demanda até o momento da efetiva entrega da prestação
judicial; a possibilidade do jurisdicionado receber uma resposta de mérito em um
prazo razoável; e, ainda, a possibilidade da decisão judicial fornecer uma concretude
aos direitos existentes, vindo a permitir que o Poder Judiciário complete as lacunas
afirmativas deixadas pelos demais poderes.
A abrangência da justiça qualitativa compreende uma das maneiras de
concretização dos direitos humanos, pois deve ser uma garantia universal. O
cidadão que ingressa no Poder Judiciário deve obter uma resposta jurisdicional que
garanta eficácia no mundo dos fatos, devendo ser prolatada com o devido exame,
reflexão e discussão imprescindíveis para a consecução da justiça.
Isto posto, o atual desafio é o contorno da efetivação da justiça por meio do
aperfeiçoamento das decisões judiciais, vindo a serem dotadas de uma maior
concretude prática dentro de um espaço de tempo razoável. Neste diapasão, a
justiça hábil demanda por uma tutela jurisdicional mais justa, adequada, efetiva e
tempestiva, não se limitando a mera formalidade de submissão do cidadão ao Poder
Judiciário.

2.1.1

O acesso à justiça no Brasil

O reconhecimento de que um dos maiores problemas do Poder Judiciário
brasileiro é a morosidade da prestação jurisdicional é uníssono entre doutrinadores e
profissionais do direito. Torna-se inadmissível que mesmo diante de rápidas
transformações tecnológicas que visam uma maior integração entre a humanidade,
uma ação judicial leve anos ou décadas para ser julgada.
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O impacto trazido pelo descompasso da atividade jurisdicional gera efeitos
nefastos para a imagem do Judiciário, com reflexos no âmbito da credibilidade e
inclusive na economia do país, na medida em que, pendentes de decisão, inúmeras
obrigações com repercussões econômicas ficam suspensas, como transferência de
bens e valores, realização ou abstenção de atos e negócios jurídicos, dentre outros.
A imagem negativa passada à sociedade quanto à morosidade, lentidão ou
inacessibilidade trouxe diversas reformas, objetivando uma maior qualificação da
prestação jurisdicional, bem como uma substancial mudança em seu tão desgastado
conceito perante a sociedade brasileira.
Nesse aspecto, trata-se o Princípio do Acesso à Justiça de importante
ferramenta para superação dos apontados obstáculos. Tal Princípio pode ser
fragmentado em quatro subprincípios: Acessibilidade, Operosidade, Utilidade e
Proporcionalidade. A ideologia central de tais subprincípios se relaciona ao terceiro
movimento de acesso à justiça, estudado por Mauro Cappelletti, em que se visa uma
maior efetividade da ordem jurídica (2015).
Em rápida síntese, Cappelleti desenvolveu junto a Bryant Garth a obra
“Acesso à Justiça” a qual classifica o tema abordado em espécies de ondas
renovatórias (2002). A primeira consiste na assistência jurídica gratuita voltada aos
pobres. A segunda se refere a tutela dos interesses difusos e coletivos, ampliando o
acesso a questões ambientais e consumeristas. Já a terceira, trata-se do próprio
enfoque de acesso à justiça, em que busca demonstrar a inadequação do sistema
tradicional, havendo de ser necessária a efetivação do acesso inserido em uma
ordem jurídica justa.
São destacados por Gonçalves (2014) três grandes grupos de obstáculos ao
acesso à justiça, pesquisados por Cappelletti: Os de ordem econômica, os
pertinentes à desigualdade material das partes e os obstáculos criados pelos
entraves de ordem processual. A realidade apresentada, bem como a necessidade
de adequação, levou o Brasil a adotar algumas medidas, como reformas na
legislação e a adoção de sistemas que visam garantir a todos, de forma indistinta, o
direito fundamental ao acesso à justiça.
Neste diapasão, a fim de aprimorar tal direito ofertando de modo mais célere
as resoluções litigiosas, criou-se o microssistema dos Juizados Especiais, eivados
em um ambiente mais informal, dispensando-se a obrigatoriedade de advogado e
isento de custos durante a fase primeva, os quais foram instalados em diversos
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bairros de cada localidade, visando um rompimento com a barreira do acesso à
justiça e determinados a cumprir de maneira mais efetiva a função da pacificação
social.
No mesmo sentido, a Emenda Constitucional 45/2004 representou um
importante marco na história da justiça brasileira, demonstrando uma preocupação
efetiva com a morosidade na solução dos litígios e estabelecendo a razoável
duração do processo e a celeridade como princípios constitucionais fundamentais.
Criou-se também o Conselho Nacional de Justiça como instrumento de
accountability horizontal, objetivando a criação de meios e mecanismos de solução
dos processos em trâmite perante o Poder Judiciário brasileiro.
A fim de acompanhar tal evolução da sociedade e do direito, o Código de
Processo Civil vem ao decorrer dos anos sendo submetido a inúmeras reformas,
sendo a mais recente, cuja alteração constituiu um código totalmente novo, a lei
13.105/2015 e alterações da Lei 13.256/2016, passando a vigorar em março daquele
ano.
As reformas destacadas visam, por certo, combater com afinco a morosidade
processual, fator principal de entrave ao acesso à justiça.
É importante ressaltar que antes da reforma da Emenda 45/2004, já existiam
diversos estudos e projetos com o intuito de contribuir para a reforma e melhoria do
sistema de justiça brasileiro.
O Banco Mundial, acompanhado de outros organismos multilaterais, havia
iniciado, ainda nos anos 80, inúmeros projetos de modernização do Poder Judiciário.
Em seu relatório denominado El sector judicial em américa latina: elementos da
reforma, descreve-se com riqueza de detalhes a visão do Poder Judiciário que
deveria ser adotada pelos países em desenvolvimento, buscando uma maior
inserção no mercado internacional e a ampliação dos investimentos estrangeiros.
A constatação do relatório foi de que “o Judiciário é incapaz de assegurar a
resolução de conflitos de forma previsível e eficaz, garantindo assim os direitos
individuais e de propriedade. Ainda, que “a reforma do Judiciário faz parte de um
processo de redefinição do Estado e suas relações com a sociedade, sendo que o
desenvolvimento econômico não pode continuar sem um efetivo esforço, definição e
interpretação dos direitos e garantias sobre a propriedade.” (BARBOSA, 2007).
Segundo os técnicos do Banco Mundial, a reforma do Judiciário está envolta
em um processo de redefinição do Estado, a fim de reforçar o desenvolvimento
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econômico. Em especial “a reforma do Judiciário tem como alvo o aumento da
eficiência da Justiça que atualmente não tem promovido o desenvolvimento do setor
privado”. (MELO FILHO, 2003)
Foi destacada a urgência em estabelecer limitação ao exercício da função
jurisdicional pela base da magistratura, a ampliação das Cortes Supremas e a
prevalência da jurisprudência sumulada das mesmas sobre as decisões proferidas
pelas instâncias inferiores, para alcançar a tão decantada previsibilidade jurídica,
uma vez que a reforma econômica requer um funcionamento adequado do
Judiciário, que por sua vez deve interpretar e aplicar as leis e normas de forma
previsível e eficiente. Ainda, para o crescimento da integração econômica entre os
países e regiões necessita-se de um Judiciário com padrões internacionais.
Os programas de reforma poderiam também incluir alterações nos
procedimentos administrativos, bem como nos códigos de processo, com o intuito de
aumentar a eficiência no processamento das demandas. Foi apontado como ponto
elementar para a reforma, a criação de mecanismos paralelos destinados à
composição de litígios, a adoção de sistemas que permitam a concorrência para a
prestação da solução de conflitos, sugerindo a adoção de mecanismos adequados,
como maneira de assegurar privacidade, além dos litígios que envolvam grandes
montantes pecuniários.
Para Melo Filho, a adoção de tais procedimentos levaria a redução da
participação do Estado na solução de conflitos, dando preferência a composição
privada, o que seria favorável ao poder econômico. Também é relevante o aspecto
de que o documento recomendava os mecanismos adequados quando da
perspectiva de derrota no sistema judiciário formal e como solução para sua
ausência de previsibilidade.
Muitas das reformas que foram sugeridas no âmbito deste projeto
apresentado pelo Banco Mundial foram gradativamente implantadas no Poder
Judiciário e mais recentemente adotadas pelo novo Código de Processo Civil.
As reformas trazidas pela Emenda Constitucional 45/2004 alteraram
consideravelmente a forma de pensar e implementaram uma nova cultura no
judiciário, em especial aos juízes e servidores, que passaram a se preocupar
efetivamente em como ofertar uma solução condizente e em tempo razoável à tutela
jurisdicional apresentada.
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Todavia, as reformas em comento não resolveram o problema da morosidade
processual. Por outro lado, a excessiva duração no julgamento e solução dos litígios
não é um fato isolado, mas sim composta por uma multiplicidade de circunstancias
que contribuem para o atraso na prestação jurisdicional, como a pouca quantidade
de juízes, o aumento progressivo das demandas, a utilização de incidentes
processuais como meios protelatórios, geralmente utilizados, como descreveu Mauro
Cappelletti pelos “litigantes habituais, que hoje, no Brasil, são representados em sua
maioria pelas grandes empresas privadas e as pessoas jurídicas de direito público”.
(ARAÚJO, 2016, p. 796)
As recentes reformas introduzidas na legislação, acompanhadas do novo
modelo denominado de processo constitucional moderno, com carga principiológica,
na qual se prioriza a mediação, conciliação e outras formas de soluções de conflitos,
como a arbitragem, em que há uma substancial alteração nos trâmites processuais
objetivando uma maior celeridade processual, como a possibilidade de audiência
precedente a defesa o julgamento parcial do mérito, o saneamento organizado do
processo, calendário processual, processo eletrônico e sua previsão legal, são, sem
dúvidas, instrumentos fundamentais para mitigar os obstáculos do acesso à justiça,
em especial no que diz respeito à razoável duração do processo.

2.1.2

A preocupação com a razoável duração do processo pelo Poder
Judiciário

Um dos marcos mais importantes para a reforma do poder judiciário, a qual
introduziu as mais importantes ferramentas para viabilizar o acesso à justiça foi, de
fato, a Emenda Constitucional 45/2004.
Conforme destaca Gilmar Mendes (2017), a alteração do art. 5º da
Constituição Federal de 1988 pela supracitada Emenda, inserindo no ordenamento
jurídico princípios novos como a razoável duração do processo, a celeridade
processual e trazendo à tona fundamentais renovações ao sistema judiciário
brasileiro, cujo objetivo seria o aumento da eficiência acompanhado da
transparência e um maior grau de segurança jurídica, pode ser considerada como
sua reforma mais relevante.
Através da Emenda Constitucional 45/2004 foram instituídas inovações na
estrutura organizacional com a criação do Conselho Nacional de Justiça. As
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modificações trazidas ao Poder Judiciário foram muito significativas, impulsionando
transformações que se seguiram nos tribunais a fim de aprimorar a prestação
jurisdicional e implicando em mudanças estruturais e principiológicas tanto dos
operadores do direito, quanto dos jurisdicionados.
É importante salientar que o Poder Judiciário brasileiro, antes de implantada a
EC 45/04 possuía muitas deficiências em sua atuação. Era de fundamental
importância a adoção de uma política pública, clara, transparente, objetiva,
compreendendo desde a mudança da cultura dos servidores e dos próprios
magistrados, como também uma mudança técnica no desempenho das atividades,
por meio de treinamentos, cursos de qualificação, mudanças no sistema de
informática e, consequentemente, uma alteração legislativa.
Com a instituição da Constituição Federal de 1988, oportunidade em que se
garantiu a carta de direitos fundamentais, nos quais está contido o acesso à justiça,
realizaram-se reformas tanto no âmbito administrativo, constitucional, como
processual, que foram sendo gradativamente introduzidos no sistema jurídico e de
gestão, a fim de garanti-los.
Um dos importantes pontos de avanço para o acesso à justiça foi,
indubitavelmente, a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, instituídos
pela lei 9.099/1995 representando uma significativa mudança na sociedade e
importante avanço para a acessibilidade das camadas mais pobres da população,
haja vista seu grau de informalidade, facilidade de acesso, dispensa de pagamento
de custas e contratação de advogado, tudo com o intuito de conferir maior grau de
cidadania.
Os Juizados Especiais se tornaram a principal porta de acesso à justiça para
grande parte da população brasileira, em especial no que se refere as reclamações
consumeristas, regulamentadas pela Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor.
Da mesma maneira, a Lei 10.259/2001 instituiu os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais de cunho Federal, ampliando o acesso à justiça, principalmente quanto a
questões previdenciárias.
Em

2009,

através

da

promulgação

da

Lei

12.153,

foi

ampliado

consideravelmente o microssistema dos Juizados Especiais por meio da criação dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e
Municípios. Tais sistemas, mais informais e norteados pelos princípios da oralidade,
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simplicidade, economia processual, celeridade, além da própria informalidade,
priorizaram a busca da conciliação e transação, representando relevante meio de
acesso aos cidadãos.
Na busca de seguir a necessidade de evolução, a Emenda Constitucional nº
19 de 1998, alterou o art. 37 da Constituição Federal conferindo status constitucional
ao princípio da eficiência na administração pública direta e indireta, submetendo-as
às regras dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da
eficiência.
Neste diapasão, em atenção às mudanças sociais, o Poder Judiciário vem
estabelecendo metas, adaptando-se às novas tendências e modelando sua estrutura
no aspecto material a fim de corresponder ao movimento evolutivo da sociedade e,
acima de tudo, melhor acolher os litígios e demandas que lhe são postos, em uma
dinâmica e efetividade melhores definidos.
Uma das grandes contribuições para a ciência processual, repete-se, foi
trazida pela Emenda Constitucional 45/2004 ao introduzir o Princípio da Razoável
Duração do Processo ao art. 5º LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 a qual
apregoa “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”,
objetivando uma maior celeridade processual e se preocupando com o tempo de
transcurso.
O acesso à justiça, conforme destacado por Suzana Henriques da Costa,
possui uma dimensão substancial de “transformação social pela efetivação de
direitos e tem também uma dimensão procedimental, relacionada à ampliação,
racionalização e controle do aparato (instituições e procedimentos) governamental
de realização de direitos” (COSTA, 2016).
Deste modo, com o intuito de transformar o Poder Judiciário em uma
instituição mais célere e eficiente, foram implantadas importantes reformas como a
promulgação de Emendas à Constituição, especialmente a reforma em sua estrutura
e funcionamento por meio da Emenda Constitucional 45/2004, além de mudanças
legislativas, efetuadas através de várias reformas no antigo Código de Processo
Civil de 1973, bem como em outras legislações de cunho infraconstitucional.
Todavia, Heliana Hess (2010) destaca que as inovações em comento não
foram suficientes para diminuir o problema do acesso à justiça, sobretudo em
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primeira instância, que é mais próxima aos jurisdicionados, como da celeridade e
eficiência da prestação jurisdicional.
Assim, o Poder Judiciário foi incapaz de alcançar o tão almejado ideal de
justiça, de maneira a oferecer uma célere e eficaz solução dos conflitos, e passou
nos últimos tempos a estudar-se no âmbito da sociologia jurídica e por meio de
debates nas agendas dos Tribunais Superiores, bem como nas academias e na
sociedade, suas verdadeiras causas e soluções.
As deficiências que obstaculizam tal efetividade vão desde o despreparo dos
servidores, da conflitualidade exacerbada, a crise numérica de processos, a falta de
magistrados em número suficiente, dentre outros fatores que contribuem
sobremaneira com a morosidade apresentada.
A hiperjudicialização encontrou no Poder Judiciário um órgão com estrutura
despreparada para processar e julgar as causas em tempo razoável, pois a
constância e a intensidade das mudanças sociais foram maiores do que as
condições de adaptação da organização.
A morosidade da justiça é algo indubitável e vem sendo apontado como
responsável pela grave dificuldade enfrentada pelo Poder Judiciário brasileiro, o que
veio à tona desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.
Na opinião de Vera Lucia Ponciano (2015), ao garantir o acesso à justiça e
ampliar os direitos fundamentais, a Carta Magna deu causa a uma corrida em massa
aos Fóruns por meio de demandas sociais. Tal fato acarretou em um aumento
considerável da quantidade de processos e, por consequência, congestionou o
referido Poder da República em razão de seu despreparo.
Desta maneira, a ineficiência da atuação Estatal evidenciou a necessidade de
ações convergentes a fim de solucionar a questão. Assim, as readequações
estruturais do Poder Judiciário surgem como opção válida para transformar o acesso
em realidade, de maneira inclusiva, democrática e o mais abrangente possível.
O descompasso entre a doutrina, legislação e prática judiciária, bem como o
avanço científico da norma, a sobrecarga dos tribunais, a morosidade e
emperramento da burocratização da justiça são fatores apontados por Ada Pellegrini
Grinover (2011) desde a década de 90, e por consequência, acarretaram a
morosidade na resolução das demandas.
Como destaca Mancuso (2015) caso não haja um remodelamento no Poder
Judiciário, a tendência é que a crise já instalada tenda a se agravar cada vez mais,

66

sendo necessário que sejam tomadas providências corajosas e eficazes, com o
objetivo de reestruturar todo o sistema. Tal política transcorre por uma administração
mais eficaz, mas principalmente por uma harmonia e seriedade entre os Poderes da
República.
Esta necessidade de se respeitar a razoável duração do processo vem em
decorrência dos anseios de uma sociedade dinâmica, envolta na tecnologia da
informação, cuja maioria das relações interpessoais ocorre em tempo real. A
sociedade não idealiza que em um mundo moderno, no qual é possível a
transferência de informações de maneira instantânea, a justiça não possa
acompanhar tal modernidade e o processo não atinja sua finalidade em um tempo
razoável (2015).
Conquanto o conceito de razoável duração do processo não tenha
parâmetros

objetivos,

a

eficiência

é

comando

aplicável

em

atenção

às

peculiaridades do processo, de maneira a evitar tempo vazio para soluções a
respeito do direito por motivos meramente formais.
O direito fundamental supracitado é peculiar, uma vez que exige de maneira
especificada as limitações ao decorrer do desenvolvimento do processo, objetivando
a forma mais célere para sua composição.
Entretanto, a perspicácia do juiz proativo na condução do processo também é
fator fundamental, com o intuito de alcançar meios de solucionar o processo, ou
seja, de melhorar a prestação jurisdicional. Depende do ajustamento do magistrado
ao tempo do processo, comprometido com a realização do justo, embora tendo de
enfrentar as deficiências materiais e a carga bruta de trabalho.
É importante salientar que em busca de soluções plausíveis para a solução
da problemática em comento, é inegável que o novo Código de Processo Civil
pretende superar algumas dessas deficiências do sistema que o precede e, dentro
do possível, encurtar o tempo do processo.
A legislação em comento possui uma carga principiológica consagrada na
aplicação dos direitos e garantias fundamentais, como requisito para a razoável
duração do processo, igualdade de tratamento e isonomia entre as partes, uma vez
que estabelece em seu art. 4º o direito das partes de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
Para complementar, o art. 7º, também do CPC/2015, assegura às partes uma
“paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades
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processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório” (BRASIL, 2015).
Neste ponto, demonstra a valorização de tais garantias e atenção da legislação
infraconstitucional quanto aos direitos fundamentais.
A consolidação dos princípios, edificados em regras cristalinas e que
conduzem o Código de Processo Civil, formam uma estrutura de normas que, caso
interpretadas de maneira integrativa, funcionarão como instrumentos de mitigação
das dificuldades atuais do judiciário, tornando possível a centralização na criação de
outros com o fim de concretizar a pacificação social.

2.1.3

Das reformas estabelecidas no âmbito do Código de Processo Civil –
Lei 13.105/2015

Uma das principais adversidades enfrentadas pelo direito processual civil
brasileiro, atualmente, consiste na tempestividade da prestação jurisdicional, uma
vez que a lide que se mantém ao longo dos anos traz consigo a revolta e a
indignação àqueles que esperam por sua resolução.
Como bem observa Annoni (2008), a Convenção Americana de Direitos
Humanos foi ratificada pelo Brasil em 1992, sendo incorporada ao ordenamento
jurídico interno, através do Decreto 678/92, ocasião pela qual passou a se
responsabilizar pela efetivação dos direitos lá consagrados, englobando inclusive, o
direito à prestação jurisdicional em um prazo razoável.
Todavia, somente veio a ingressar efetivamente no ordenamento jurídico
pátrio como direito fundamental através da Emenda Constitucional 45/2004, cuja
publicação inseriu na Constituição Federal o art. 5º, inciso XXXV, que dispõe: “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”. Mas
não basta a mera garantia do acesso ao judiciário, é necessária sua efetivação.
A previsão legal do Princípio da Razoável Duração do Processo, contido no
rol dos direitos fundamentais, demonstra a relevância e necessidade de criação de
meios e mecanismos para adequação da realidade jurídica apresentada, pelo Poder
Judiciário.
A morosidade da justiça é um dos problemas mais atuais e recorrentes
envolvendo o Poder Judiciário, não só em âmbito nacional, mas mundial. Contudo,
como afirma Vinícius José Corrêa Gonçalves (2014), no Brasil, a problemática vem
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atingindo níveis alarmantes, gerando consequências sociais críticas e trazendo
graves restrições ao direito à cidadania para uma grande parcela do País,
especialmente quanto aos hipossuficientes.
De tal modo, se faz imperiosa uma solução da lide obtida em tempo hábil, por
meio de uma tutela adequada, pois não se pode pensar em acesso à justiça apenas
como acesso ao judiciário, pois seu conceito representa o acesso a uma ordem
jurídica justa, em tempo razoável.
A conquista de um tempo adequado não deve prescindir da efetividade, uma
vez que o processo rápido, mas não efetivo, tem resultados também nefastos, uma
vez que muitas vezes se concretiza em situações onde se pode “ganhar, mas não
poder levar”. Melhor dizendo, a razoável duração do processo não implica somente
em rapidez, mas necessita de um contraditório efetivo, suprimindo-se os atos
processuais desnecessários. Neste ponto, a efetividade e a duração do processo
são balizas a serem alcançadas de maneira simultânea.
Em outra forma de pensamento, não se deve considerar somente um
ambiente de judicialização e litigiosidade. É preciso que a procura pela justiça seja
realizada de modo responsável, como último recurso. Não obstante, existem outras
formas de solução de controvérsias, a exemplo do diálogo entre os pretensos
litigantes, o fomento de uma cultura de pacificação social, em que a litigiosidade é
diminuída pela vontade de conciliar, dentre outras implementações de consciência,
como as ouvidorias dos órgãos públicos, os prestadores de serviços, locais muito
bem estruturados, onde o cidadão tem a oportunidade de resolver os seus conflitos
sem ter que demandar no âmbito da justiça formal.
O fortalecimento dos órgãos administrativos de fiscalização e resolução dos
conflitos consumeristas é uma das práticas positivas voltadas para a minoração do
ambiente de litigância no direito brasileiro, pois neles a busca pela satisfação
pessoal em ter um problema resolvido, um produto defeituoso devolvido ou um
serviço não prestado ressarcido, deve ser considerada como objetivo primitivo em
relação ao caráter indenizatório ou reparatório.
O direito de ação não deve se converter em um dever de ação, acarretando
na ideia falaciosa ao jurisdicionado de que todo e qualquer conflito deve redundar
em um processo judicial. Tal pensamento se mostra uma interpretação deturpada da
garantia de acesso à justiça.
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Para Mancuso (2015), o excessivo volume de processo não está na origem
dos males, mas é a consequência sustentada por uma ideologia irrealista do acesso
à justiça, sendo uma interpretação equivocada pelo cidadão quanto a sua garantia,
que fomenta a contenciosidade ao interno da coletividade e desestimula as outras
formas, autocompositivas e heterocompositivas de solução das controvérsias.
Tal fato se dá pela falta de informação quanto aos outros meios de solução,
dito adequados ou alternativos de composição de litígios, e ainda pela cultura da
crença de que a sentença como solução imperativa tem mais força porque
representada pelo Estado, levando a ideia de que esta é a representação de
cidadania, o que acaba por insuflar a proposição de demandas.
Atualmente, a litigiosidade se tornou regra e não exceção, gerando uma crise
numérica de processos os quais a justiça brasileira não está conseguindo suportar,
uma vez que os meios adequados de solução de conflitos não são estimulados.
Essa cultura necessita urgentemente ser mudada.
Conforme Relatório apresentado Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2016) a
situação é catastrófica. Contudo, tal realidade não é culpa do cidadão e da mesma
maneira, o fato não deve ser motivo para se impedir as barreiras ao acesso à justiça,
uma vez que muitos dos fatores dessa busca desenfreada pelo Poder Judiciário
ocorre em decorrência da falta de comprometimento de empresas privadas que
descumprem acordos e contratos firmados, por muitas vezes a própria justiça
colabora para esse ambiente de judicialização exacerbada ao fixar indenizações de
baixo valor, o que vem a estimular o comportamento leniente, com as consequentes
repetições de condutas danosas.
Não obstante, apesar das inúmeras críticas, é fundamental destacar que o
novo Código de Processo Civil trouxe alterações importantes. Dentre elas está seu
caráter principiológico, que inovou ao elencar a cooperação, a celeridade e a
conciliação como seus norteadores. A respeito do último há um regramento próprio,
priorizando a composição consensual em detrimento da litigiosidade.
O Código de Processo Civil trouxe a previsão em seu art. 3º, § 3º de que os
juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público devem
estimular os métodos de solução consensual de conflitos. Assim, a composição não
deve ser encarada como uma consequência da instauração do litígio, tampouco
como elemento orientador da resolução de conflitos, porém como elemento
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sobrepujante à decisão judicial, voltado à realização da pacificação social sobre a
real disposição das partes em chegar a um acordo de vontades.
A determinação da Lei 13.105/2015 é elogiável quanto ao fim de ampliar o
acesso à justiça e buscar a redução do tempo do processo na solução de conflitos.
Tal inovação vai de encontro à doutrina de Eduardo Couture (2008), que considera a
ação como direito de petição assegurado constitucionalmente, pois não se trata
somente da decisão que dá fim ao litígio, mas, principalmente o acordo, obtido
através dos métodos adequados de solução.
Uma excelente ferramenta criada com o fim de romper a tradição do brasileiro
em ser naturalmente litigante foi a dos Centros de Conciliação e Mediação, cujo
funcionamento está vinculado aos Tribunais de Justiça. Sem contar nos Tribunais de
Arbitragem, que além de se tratarem de uma ferramenta célere e eficiente, serve
como instrumento de pacificação social.
A Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça implantou o
denominado Tribunal Multiportas, passando a fornecer ferramentas para o
tratamento amistoso das controvérsias, criando Núcleos e Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e conferindo maior estímulo a
pacificação social, por meio de métodos auto e heterocompositivos.
O Princípio da Razoável Duração do Processo, além dos demais princípios
fundamentais

infraconstitucionais

foram

um

importante

avanço

ao

Direito

Constitucional. O Princípio da Cooperação e todas as referidas alterações
conferiram um grande passo a caminho de uma justiça mais justa e eficaz.
Cabe também destacar o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, no
qual o julgador, quando possível, tem o dever de priorizar o julgamento de mérito,
superando os vícios processuais sanáveis e aproveitando todos os atos processuais,
observados os Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e do Devido Processo
Legal.
Já o Princípio da Cooperação, de origem europeia, surgiu da noção de
atividade triangular entre o magistrado e as partes. O dever de colaboração é
sobremaneira direcionado ao juiz no sentido de orientação e colaboração quanto a
sua atividade no processo. Conforme afirma Elpídio Donizetti (DONIZETTI, 2016, p.
43), o juiz deve o esclarecimento, a consulta, prevenção, utilizar-se do auxílio e da
urbanidade e adotar uma conduta ética e respeitosa em sua atividade judicante,
inseridos nessa atividade processual cooperativa.
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O Processo Civil hodierno deve ser encarado como uma comunidade de
trabalho que se rege pela ideia da colaboração, em que o magistrado tem o dever de
cooperar com as partes a fim de que o processo seja capaz de chegar de forma
concreta a uma decisão justa, fruto de um diálogo mais efetivo, franco, aberto e
ponderado.
Outra novidade legislativa é a possibilidade de instituição do calendário
processual para a prática dos atos do processo, previsto no art. 191 do CPC, modelo
que já existe no direito inglês, italiano e francês. Seu benefício é que após a fixação
das datas no calendário processual pelas partes, não será mais necessária a
intimação para prática do ato ou realização da audiência. É um modo de atenuar o
trabalho da serventia judicial e eliminar o tempo morto do processo, evitando-se
também eventual nulidade formal no ato da intimação (NEVES, 2016, p. 191).
Outros países já vêm aplicando o instituto com sucesso e no Brasil não se
pode negar a representatividade do avanço em termos de celeridade, efetividade e
eficiência processuais, base principiológica contida no art. 8º da Lei 13.105/2015,
sem contar na maior segurança jurídica, em decorrência da elevada previsibilidade
da duração do processo, quando feito de tal forma.
O fortalecimento do Poder Judiciário e sua consolidação enquanto instituição
carecem de uma maior segurança jurídica e efetividade. Desde que os Princípios
supracitados foram positivados a fim de nortear o Novo Código de Processo Civil
brasileiro, há uma boa expectativa de justiça na sociedade, que clama por uma
maior pacificação social.
Não devemos nos limitar a tão somente criticar o acesso à justiça no sistema
processual brasileiro, fazendo-se essencial a busca de efetivas e pragmáticas
soluções, tais como as já citadas, com o fim de que a razoável duração dos
processos seja de fato uma realidade, transformando em realidade a pacificação
social oriunda dos êxitos conciliatórios e trazendo consigo uma distribuição de
direitos e deveres mais aprimorada.
Neste sentido, o Novo Código de Processo Civil determina em seu art. 165 a
criação dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, responsáveis
pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação, bem como
pelo desenvolvimento de programas destinados ao auxílio, orientação e estímulo a
autocomposição.
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A instauração dos Centros necessita do empenho de todos os profissionais do
direito, como Professores de Direito, Juristas, Advogados e principalmente, os
Juízes e membros do Ministério Público, pois lá exercerão suas atividades pessoas
com alto grau de treinamento e aptas para lidar com uma alta gama de conflitos,
agindo de maneira proveitosa com a finalidade de obter o resultado homologado
consensualmente.

2.2

A judicialização como categoria

As Constituições oriundas do constitucionalismo contemporâneo passaram a
ser dotadas de forma normativa e têm como centro a Dignidade Humana e os
Direitos Fundamentais, o que leva o novo modelo estatal por ela constituído, o
Estado Democrático de Direito, a ter por finalidade a transformação social.
Em razão da forma normativa da Constituição e seu centro irradiador, o
objetivo da transformação pelo Estado Democrático terá o Direito como seu
instrumento de efetivação, ou seja, a realidade social será transformada por meio da
efetivação dos Direitos Fundamentais que ao final protegem e promovem a
Dignidade Humana.
Com a normatividade das Constituições contemporâneas o Poder Judiciário
assumiu o papel de destaque dentre os Poderes do Estado Democrático de Direito
com o fortalecimento e aprimoramento do judicial review, levando àquele Poder de
boca da lei a se tornar a boca do Direito, uma vez que agora tem por objetivo a
efetivação dos mandamentos inscritos na Constituição.
Desta nova concepção decorreu a chamada judicialização da política na qual
os temas antes definidos pelos poderes de representação popular passaram a ser
traçados pelo Poder Judiciário. Tal situação adquiriu contornos específicos no Brasil
e mais profundos pela opção do legislador constituinte de 1988 pela judicialização,
como prevenção a trajetória de inefetividade das Constituições até aquele momento.
Tornou-se corrente a apresentação por órgãos oficiais de índices que
destacam a elevada miséria, corrupção e descaso no cumprimento das políticas
públicas, não havendo qualquer manifestação por parte do governo que seja hábil a
combater o processo de exclusão social que permeia a sociedade. Em decorrência
dessa habitual violação, há um fenômeno que ganha cada vez mais força no cenário
brasileiro: a judicialização dos direitos sociais.
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Conforme define Luís Roberto Barroso (2012), a judicialização significa o
encaminhamento de questões de ampla repercussão política ou social ao Poder
Judiciário, em vez das instâncias políticas tradicionais, como o Congresso nacional e
o Poder Executivo, composto pelo Presidente da República, os ministérios, bem
como a administração pública em geral. Esse processo transfere o poder da decisão
aos juízes e tribunais, o que vem a acarretar em significativas alterações na
linguagem, argumentação e modo de participação da sociedade.
Para o autor, o fenômeno possui variadas causas, tendo tomado proporção
mundial e alcançando, até mesmo, países que tradicionalmente seguiram o modelo
inglês, a chamada democracia ao estilo de Westminster, que contam com soberania
do parlamento e a ausência de controle de constitucionalidade. São numerosos e
inequívocos os exemplos de judicialização, demonstrando a fluidez da fronteira entre
a política e a justiça no mundo contemporâneo, sendo prova de que nem sempre
será nítida a linha que faz a divisão entre o que é criado e interpretado no direito.
Os precedentes, nos dizeres de Barroso (2012), podem ser encontrados em
diversos países como Canadá, Estados Unidos, Israel, Turquia, Hungria e Coreia,
dentre outros. No início de 2010, segundo afirma, uma decisão tomada pelo
Conselho Constitucional francês e outra da Suprema Corte dos Estados Unidos da
América produziram controvérsia e a reação política dos dois presidentes. Ainda, no
âmbito da América Latina, o caso da Colômbia merece maior destaque. Em sua
análise:
Há causas de naturezas diversas para o fenômeno. A primeira delas é o
reconhecimento da importância de um Judiciário forte e independente, como
elemento essencial para as democracias modernas. Como consequência,
operou-se uma vertiginosa ascensão institucional de juízes e tribunais, tanto
na Europa como em países da América Latina, particularmente no Brasil. A
segunda causa envolve certa desilusão com a política majoritária, em razão
da crise de representatividade e de funcionalidade dos parlamentos em
geral. Há uma terceira: atores políticos, muitas vezes, preferem que o
Judiciário seja a instância decisória de certas questões polêmicas, em
relação às quais exista desacordo moral razoável na sociedade. Com isso,
evitam o próprio desgaste na deliberação de temas divisivos, como uniões
homoafetivas, interrupção de gestação ou demarcação de terras indígenas.
No Brasil, o fenômeno assumiu proporção ainda maior, em razão da
constitucionalização abrangente e analítica — constitucionalizar é, em
última análise, retirar um tema do debate político e trazê-lo para o universo
das pretensões judicializáveis — e do sistema de controle de
constitucionalidade vigente entre nós, em que é amplo o acesso ao
Supremo Tribunal Federal por via de ações diretas. (BARROSO, 2012, p.
253)
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Em um primeiro momento, Barroso considera que a redemocratização do
país, com o advento da Constituição Federal de 1988, fortificou e ampliou o Poder
Judiciário, além de majorar a busca pela justiça:
A primeira grande causa da judicialização foi a redemocratização do país,
que teve como ponto culminante a promulgação da Constituição de 1988.
Nas últimas décadas, com a recuperação das garantias da magistratura, o
Judiciário deixou de ser um departamento técnico-especializado e se
transformou em um verdadeiro poder político, capaz de fazer valer a
Constituição e as leis, inclusive em confronto com os outros Poderes. No
Supremo Tribunal Federal, uma geração de novos Ministros já não deve seu
título de investidura ao regime militar. Por outro lado, o ambiente
democrático reavivou a cidadania, dando maior nível de informação e de
consciência de direitos a amplos segmentos da população, que passaram a
buscar a proteção de seus interesses perante juízes e tribunais. Nesse
mesmo contexto, deu-se a expansão institucional do Ministério Público, com
aumento da relevância de sua atuação fora da área estritamente penal, bem
como a presença crescente da Defensoria Pública em diferentes partes do
Brasil. Em suma: a redemocratização fortaleceu e expandiu o Poder
Judiciário, bem como aumentou a demanda por justiça na sociedade
brasileira. (BARROSO, 2012, p. 3)

Com a ampliação dos direitos sociais, passou-se a exigir do Estado uma
postura mais intervencionista na garantia desses direitos, seja através do Poder
Legislativo ou do Executivo. Uma vez garantida a legislação, a sociedade passa
então a buscar a efetivação de tais direitos, e diante de um Poder Executivo limitado
por razões econômicas e políticas, busca no Poder Judiciário, reconhecendo-o
efetivamente como uma das instituições do poder estatal, a possibilidade de
efetivação dos direitos positivados.
Cumpre salientar que essa busca pelo Poder Judiciário como instrumento de
resolução de conflitos sociais e efetivação da cidadania não se trata de um
fenômeno exclusivamente brasileiro. É fator comum nas denominadas democracias
sociais. Essa exigência apresentada demonstra que há uma consolidação de nossas
instituições democráticas e sociais. A expansão global do Poder Judiciário tem sido
tratada sob o signo da judicialization of politics, termo definido por Tate e Vallinder
(1995), também incluindo as decisões daquele Poder sobre os conflitos de ordem
política, bem como os de caráter social.
Aponta o referido autor que a constitucionalização abrangente, englobando
matérias das mais variadas naturezas, a exemplo do que ocorria no mundo, naquela
ocasião, pode ser considerada a segunda causa da judicialização:
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A segunda causa foi a constitucionalização abrangente, que trouxe para a
Constituição inúmeras matérias que antes eram deixadas para o processo
político majoritário e para a legislação ordinária. Essa foi, igualmente, uma
tendência mundial, iniciada com as Constituições de Portugal (1976) e
Espanha (1978), que foi potencializada entre nós com a Constituição de
1988. A Carta brasileira é analítica, ambiciosa, desconfiada do legislador.
Como intuitivo, constitucionalizar uma matéria significa transformar Política
em Direito. Na medida em que uma questão – seja um direito individual,
uma prestação estatal ou um fim público – é disciplinada em uma norma
constitucional, ela se transforma, potencialmente, em uma pretensão
jurídica, que pode ser formulada sob a forma de ação judicial. Por exemplo:
se a Constituição assegura o direito de acesso ao ensino fundamental ou ao
meio-ambiente equilibrado, é possível judicializar a exigência desses dois
direitos, levando ao Judiciário o debate sobre ações concretas ou políticas
públicas praticadas nessas duas áreas. (BARROSO, 2012, p. 3)

No mesmo sentido, Cappelletti (1999) assegura que o fenômeno da
judicialização dos direitos sociais deve-se ao aumento considerável de tais direitos e
suas garantias constitucionais, levando o Poder Judiciário a ser responsável pela
negativa de sua característica programática e a afirmação da existência de direitos
subjetivos a serem providos em prol da sociedade.
Para Silva (2008), em um momento anterior, os direitos civis e políticos eram
dependentes de uma atuação do Poder Judiciário no intuito de impedir ou frear os
abusos cometidos pelo Poder Executivo e Legislativo, restaurando o status quo ante.
Já quanto aos direitos sociais, uma vez condicionados a uma prestação estatal, que
exige vultuosos gastos públicos, são dependentes de decisões que ultrapassam o
raciocínio jurídico-formal para sua realização e proteção de forma efetiva.
Para Esteves (2006) é possível a indicação de dois motivos para essa busca
do Poder Judiciário na consolidação da cidadania social: em primeiro lugar, há um
excesso de leis definidoras de direitos sociais, reguladas pela Constituição ou nela
inscrita diretamente, não justificando a mera luta parlamentar travada nas últimas
décadas, uma vez que a positivação dos direitos já ocorrera, carecendo apenas de
efetividade; em seguida, a consolidação das instituições democráticas sob o enfoque
de defesa dos interesses das minorias, que não podem contar tão somente com o
Parlamento ou outras instituições controladas pela maioria para consolidação de
seus direitos.
Afirma o referido autor que por tais razões o Poder Judiciário tem sido
demandado a desempenhar as funções de garantidor e efetivador dos direitos
estabelecidos na Constituição em questões sensíveis como o direito de minorias e o
da justiça distributiva. Considera ainda que, por meio da atuação de partidos
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políticos, sindicatos e sociedades civis, o Judiciário se torna parte fundamental na
possibilidade de consolidação da cidadania social, confirmando as hipóteses de Tate
e Vallinder (1995) sobre a judicialização da política como um recurso das minorias
contra as maiorias parlamentares a que, no caso do Brasil, se agrega o papel de
decidir matérias como justiça social e política econômica.
A situação colocada delega ao Poder Judiciário o papel emancipatório na
“ordem do dia”, o que não aufere escolha aos juristas, governantes ou legisladores.
A escolha é tomada por parte da própria sociedade, que procura o Judiciário na
exigência de respostas. Não se trata de uma situação em que se possa ter o efetivo
controle. É algo imperativo àquele Poder.
Neste sentido, Antoine Garapon (1999) aponta a existência de uma nova
concepção de Estado, em que a justiça é empenhada a proporcionar materialmente
e não apenas formalmente a igualdade de direitos, sugerindo que, se no Século XIX,
da ordem liberal, houvera uma preponderância do Poder Legislativo, e no Século
XX, sob a égide da providência, foi a vez do Poder Executivo, o Século XXI caminha
para ser o da supremacia o Poder Judiciário.
Por fim, Barroso considera que o sistema brasileiro de controle de
constitucionalidade, combinando o modelo americano e europeu e, portanto, sendo
um dos mais abrangentes do mundo, é também responsável pelo quadro de
judicialização ora instituído no país:
A terceira e última causa da judicialização, a ser examinada aqui, é o
sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, um dos mais
abrangentes do mundo. Referido como híbrido ou eclético, ele combina
aspectos de dois sistemas diversos: o americano e o europeu. Assim, desde
o início da República, adota-se entre nós a fórmula americana de controle
incidental e difuso, pelo qual qualquer juiz ou tribunal pode deixar de aplicar
uma lei, em um caso concreto que lhe tenha sido submetido, caso a
considere inconstitucional. Por outro lado, trouxemos do modelo europeu o
controle por ação direta, que permite que determinadas matérias sejam
levadas em tese e imediatamente ao Supremo Tribunal Federal. A tudo isso
se soma o direito de propositura amplo, previsto no art. 103, pelo qual
inúmeros órgãos, bem como entidades públicas e privadas – as sociedades
de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais – podem ajuizar
ações diretas. Nesse cenário, quase qualquer questão política ou
moralmente relevante pode ser alçada ao STF.

Nesse contexto, na opinião de Barroso (2012), a judicialização constitui um
fato indiscutível, uma circunstância que advém do desenho institucional vigente, e
não uma opção política do Judiciário. Uma vez que se provoque juízes e tribunais
pela via processual adequada, não haverá a faculdade de se pronunciarem ou não

77

sobre a questão. Entretanto, o modo como venham a exercer essa competência é
que vai determinar a existência ou não de ativismo judicial.

2.3

O ativismo judicial

Apesar de advindos de causas distintas, o ato de se judicializar uma demanda
e o ativismo judicial são fenômenos que se relacionam, mas possuem diferenciações
de ordem teórica e prática. Melhor dizendo, no Brasil, a judicialização é oriunda de
uma conjuntura de ordem constitucional pré-estabelecida, que determina ao Poder
Judiciário a condução de seu anseio por exigência de uma norma já existente. Já o
ativismo judicial é caracterizado por uma postura interpretativa e ampla da
Constituição. Essencialmente, o ativismo judicial está atrelado a uma participação
ativa do Judiciário na efetivação dos valores estabelecidos na Carta Maior,
causando influência direta na relação com os demais Poderes.
Para Barroso (2012), o fenômeno do ativismo judicial pode ser assim definido:
Ativismo judicial é uma expressão cunhada nos Estados Unidos e que foi
empregada, sobretudo, como rótulo para qualificar a atuação da Suprema
Corte durante os anos em que foi presidida por Earl Warren, entre 1954 e
1969. Ao longo desse período, ocorreu uma revolução profunda e silenciosa
em relação a inúmeras práticas políticas nos Estados Unidos, conduzida por
uma jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais. Todas
essas transformações foram efetivadas sem qualquer ato do Congresso ou
decreto presidencial. A partir daí, por força de uma intensa reação
conservadora, a expressão ativismo judicial assumiu, nos Estados Unidos,
uma conotação negativa, depreciativa, equiparada ao exercício impróprio do
poder judicial. Todavia, depurada dessa crítica ideológica — até porque
pode ser progressista ou conservadora — a ideia de ativismo judicial está
associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na
concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no
espaço de atuação dos outros dois Poderes. Em muitas situações, sequer
há confronto, mas mera ocupação de espaços vazios.

A chamada autocontenção judicial é considerada a prática oposta ao ativismo
judicial, prática pela qual o Poder Judiciário tem por objetivo a mitigação de sua
atuação sobre os demais Poderes. Desse modo, juízes e tribunais tendem a não
aplicação direta das normas constitucionais em acontecimentos de incidência
expressa e a utilização de rígidos meios para declaração de inconstitucionalidade de
atos ou leis, bem como não interferirem em qualquer acepção de políticas públicas.
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No cenário brasileiro, atualmente, o Poder Judiciário vem adotando em
diversas ocasiões uma postura de natureza ativista. Como exemplo, Barroso traz a
nota uma série de precedentes do Supremo Tribunal Federal:
No Brasil, há diversos precedentes de postura ativista do STF, manifestada
por diferentes linhas de decisão. Dentre elas se incluem: a) a aplicação
direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em
seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário,
como se passou em casos como o da imposição de fidelidade partidária e o
da vedação do nepotismo; b) a declaração de inconstitucionalidade de atos
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos
que os de patente e ostensiva violação da Constituição, de que são
exemplos as decisões referentes à verticalização das coligações partidárias
e à cláusula de barreira; c) a imposição de condutas ou de abstenções ao
Poder Público, tanto em caso de inércia do legislador — como no
precedente sobre greve no serviço público ou sobre criação de município —
como no de políticas públicas insuficientes, de que têm sido exemplo as
decisões sobre direito à saúde. Todas essas hipóteses distanciam juízes e
tribunais de sua função típica de aplicação do direito vigente e os
aproximam de uma função que mais se assemelha à de criação do próprio
direito. (BARROSO, 2012, p. 255)

Entende-se que as resoluções ativistas devem ser eventuais e sempre
moderadas. Entretanto, para que haja a possibilidade de se constituir uma
democracia sólida, é necessário que haja um interesse político benéfico e coerente,
contando com o equilíbrio entre os Poderes Públicos com a consequente reflexão no
âmbito da sociedade.
Para Bucci, o ativismo judicial não deve ser encarado como uma escolha aos
magistrados, mas sim um instrumento de resposta aos conflitos da sociedade,
inclusive previamente amparado pelo Poder Legislativo:
A recuperação desse percurso histórico é interessante para desfazer um
senso comum que se criou sobre o hipotético “ativismo judicial”. Se existe
um controle judicial mais presente (e incômodo, em certa medida, para os
gestores públicos) sobre a atuação governamental, não se trata de exercício
de voluntarismo por integrantes da magistratura, mas de um movimento
consistente, formalizado pelo Poder Legislativo, cujo sentido claro é evitar a
procrastinação das decisões sobre os conflitos, sustentando a decidibilidade
judicial mais célere e eficaz. Esse sentido acompanha movimento análogo
em diversos países, que fizeram do Judiciário o foro natural onde deságua
boa parte dos conflitos da sociedade, o que requer, evidentemente, que o
Judiciário tenha condições de prover respostas em prazo considerado
razoável pelos destinatários do serviço jurisdicional.
Ainda a justificar a atuação da magistratura no controle da ação
governamental, é preciso lembrar que se ativismo há, isso ocorre mais por
contraposição a um estado de “passividade judicial” que vigia até a edição
da Constituição. O que houve foi a descoberta do “poder dos juízes”. Mais
importante, essa nova abordagem foi amparada por um arcabouço legal que
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veio sendo aprovado pelo Legislativo em sucessivas oportunidades.
(BUCCI, 2013, p. 3266)

Quanto à ação civil pública, Bucci (2013) entende que se trata de instrumento
por excelência da tutela de interesses coletivos que não foram atendidos. Todavia,
afirma, após uma primeira fase de grande utilização de tal figura, coincidente com o
novo papel do Ministério Público, caracterizando-se pela judicialização em ampla
escala de ações em prol da defesa de direitos, especialmente os direitos sociais,
com certa euforia por parte de movimentos pró-direitos, novos desafios, políticoinstitucionais e jurídicos, surgem à tona:
Do ponto de vista político, há crescente rejeição à atuação considerada
excessiva ou personalista de alguns membros do Ministério Público que
adotam iniciativas típicas de agentes investidos de legitimação política,
requisito que o parquet não detém. Argumenta-se que essas iniciativas
visam preencher “vazios” deixados pela autoridade política e administrativa.
Mas o fato é que as vitórias judiciais têm sido relativamente modestas, em
comparação com a expectativa criada. Esse problema decorre, em parte, da
estruturação do Ministério Público. Em virtude da “captura política” que
havia no passado, a Constituição de 1988 optou por um modelo de
autonomia e independência funcional praticamente absoluta, por emulação
direta das condições dos juízes. Não há hierarquia em relação a chefias, o
que previne, até certo ponto, a manipulação política do direito de ação e
intervenção ampliados com os novos instrumentos. Contudo, isso gerou um
“vácuo de coordenação” no âmbito interno do Ministério Público, com a
pulverização de ações ancoradas muitas vezes exclusivamente na visão
pessoal do autor-promotor, nem sempre relevantes ao que seria de esperar
em termos de controle de políticas públicas.
De outro lado, as queixas provenientes dos integrantes do polo passivo das
demandas, autoridades públicas municipais, estaduais e federais em sua
maioria, devem também ser vistas sob a perspectiva do problema de
coordenação ou de falta de meios, o que reclama compreensão institucional
(BUCCI, 2013, p. 3293)

Há também que destacar o componente temporal, pois a forte disseminação
do uso do instituto da tutela de urgência nos processos altera sobremaneira o
exercício do contraditório. As decisões de maior impacto são proferidas em caráter
liminar, em relação às quais as partes dedicam grandes esforços, englobando
decisões dos recursos em sucessivas instâncias. A fase de produção de provas, na
qual o contraditório ocorre de forma plena, tem seu sentido mitigado diante de uma
decisão tomada com antecedência e cujos efeitos já foram sentidos por algum
tempo. O problema nesse aspecto, portanto, está na coordenação da dimensão
temporal.
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A ampliação das formas e da utilização da tutela de urgência, com a
dimensão que vem sendo concedida pelo Judiciário, traz inspiração a uma nova
cultura processual, valorizando provas pré-constituídas e a persuasão a respeito da
questão de fundo da lide. Cabe ao autor da demanda, quando invoca o Poder
Público em estado de inércia, a execução parcial ou incompleta da política ou, ainda,
a ausência da destinação de recursos, a demonstração que a expectativa é legítima,
no quadro de funcionamento da República e seus poderes.
Cumpre ao agente governamental, em defesa, a demonstração da existência
de plano, bem como a adoção ou o encaminhamento das medidas pertinentes e a
reserva dos recursos necessários. Para Bucci (2013), o Poder Público não deve “se
esconder” por de trás do processo ou conduzi-lo de forma burocrática. Ao invés, tem
que administrá-lo como um diálogo, materialmente informado, sobre a questão de
fundo posta na ação.
Ainda, afirma a referida autora que a decisão judicial deve basear-se na
confrontação do dever existente com a real competência do agente público a fim de
implementar a política:
Esse é o sentido político-institucional do controle judicial de políticas
públicas num cenário democrático. Não se trata de conceber o Poder
Judiciário como mera arena de conflitos, mas respeitar que a exigência
judicial de direitos seja uma alternativa possível. Diante dela, cabe à
autoridade prestar contas, informar como está sendo planejado o
enfrentamento da questão, quais os meios imediatamente disponíveis, quais
os resultados a serem obtidos ao longo do tempo. Só desse modo se terá o
verdadeiro escrutínio da conduta do Poder Público, sem parti pris, seja de
um lado, seja de outro.
Curiosamente, pode-se dizer que o problema que a judicialização das
políticas públicas hoje enfrenta decorre da falta de procedimento e não de
excesso deste. (BUCCI, 2013, p. 3293)

Na opinião de Bucci, deve ser promovido um processo de aprendizagem
institucional pelas partes envolvidas, especialmente o Ministério Público, que detém
por substituição parcela do “contraditório social”, baseado na compreensão
sistemática do sentido e alcance das ações e medidas que são diligenciadas. Para a
autora, é preciso compor um acervo de casos, por meio de uma metodologia
controlada e, efetuar uma identificação das variáveis que merecem modificação. Por
meio de tal trabalho, a procedimentalização das medidas relacionadas as ações
judiciais que tratam de políticas públicas, em especial as que concernem à fase
preparatória do inquérito civil, poderá ser refinada, mitigando pontos pendentes de
definição nos casos concretos. Como exemplo, cita:
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Ilustrativas desse dilema são as ações que postulam direito a vagas em
creches, matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que deferiu a
postulação dos autores em favor do atendimento ao pleito pela criação de
creches pela municipalidade. O argumento da decisão judicial repousa
sobre o caráter obrigatório da disposição constitucional. Mas, em que pese
seu caráter mandatório, a decisão concreta, naquilo que tange ao interesse
das crianças e de seus pais, é remetida novamente à primeira instância,
dependendo da execução da decisão e seus incidentes – nem poderia ser
de outra forma. E os incidentes da execução, a despeito dos mecanismos
processuais coercitivos – até mesmo a sanção penal por descumprimento
de determinação judicial –, estarão condicionados à elaboração do projeto
de lei orçamentária pelo Poder Executivo, aprovação da lei orçamentária
pelo Poder Legislativo, devolução da matéria ao Executivo para execução
do orçamento, empenho de recursos, abertura de licitação, realização do
processo licitatório, superação da fase de possível contestação judicial do
processo licitatório por interessados potenciais ou atuais, início da obra e
assim por diante. Há um longo percurso intraestatal da ação até que o
resultado esperado – no caso, a frequência à creche pelas crianças – veja a
luz. Os percalços e insucessos na ação administrativa, involuntários ou
provocados, são incontáveis. (BUCCI, 2013, p. 3317)

O caminho para Bucci, então, é a “processualização” das iniciativas objeto
dos processos judiciais, ou seja, a criação de mecanismos formais e até informais de
mediação, por meio de diálogo entre as instituições, permitindo o estabelecimento
das etapas e dos meios necessários para implementar os direitos e as políticas
públicas imprescindíveis.

2.4

Do Controle de Jurisdição sobre as Políticas Públicas Inexistentes

O Poder Judiciário, ao se confrontar com um dever constitucional, deve
indagar-se sobre a existência de política pública a respeito. Caso a resposta seja
positiva, duas possibilidades são abertas: 1) Existente, todavia a Administração não
a desenvolve, situação pela qual o controle judicial será direcionado a fazer cumprir
a política pública. 2) Existente, entretanto insuficiente, meramente formal, situação
em que o Poder Judiciário pode ser o elemento catalisador e deste modo promover
a mudança na agenda da política pública em questão.
Mas, conforme destaca Valle (2016), diante da inexistência da política pública,
haverá uma inconstitucionalidade por omissão, pois há o dever constitucional de
enunciação, situação que deverá ser sanada por meio do judicial review cuja
provocação poderá ocorrer através da Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, Ação Civil Pública e a
execução do Termo de Ajustamento de Conduta.
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Nesta esteira o que se espera do Poder Judiciário é a efetivação da
Constituição, mas não por meio de decisão substitutiva de política pública, que
pretenda sem seguir o devido processo legal que aquela representa, materializar
direitos. Na verdade, isso seria a substituição de uma inconstitucionalidade por
outra, a de omissão pela de ação, por invasão de competência.
A atuação judicial adequada é aquela que reconduza o Poder omisso ao
caminho que constitucionalmente lhe foi traçado, para que então proceda a
enunciação formal material da política pública, assim cumprindo o Poder Judiciário o
papel de indutor e não de substituto, de modo a respeitar a tripartição de poderes.
Não obstante ao novo e destacado papel desenvolvido pelo Judiciário, não se
pode considerar que seja de sua exclusividade, cumprindo também ao Executivo e
ao legislativo dentro de suas limitações o desenvolvimento de atividades que visão
dar efetividade à Constituição.
Quanto ao Poder Executivo, ao qual incumbe precipuamente o exercício da
função administrativa, acompanhada ou não da participação do Poder Legislativo,
lhe é constitucionalmente atribuído o poder-dever de enunciação das políticas
públicas, incluindo as que visam auferir efetividade aos Direitos Fundamentais
Sociais.
Diante da omissão da enunciação das políticas públicas, e sendo este um
dever constitucional, cumpre ao Poder Judiciário induzir a sua enunciação, mas não
a substituição por uma decisão estática e pontual a formulação da política pública,
pois, se assim o fosse, a inconstitucionalidade por omissão da Administração
Pública seria apenas substituída pela inconstitucionalidade por ação do Estado-Juiz
ao invadir a competência de Poder diverso.
São apontados por Valle (2016) quatro pontos positivos para que o Poder
Judiciário atue conforme indicado: o primeiro diz respeito à especialização das
funções do Poder, ao exigir que a própria Administração elabore a política pública, o
Judiciário “devolva” para os órgãos que, além de constitucionalmente obrigados, são
os possuidores da especialização funcional para que empreendam o processo de
formulação e enunciação da mesma. Agindo de tal modo o argumento do déficit de
expertise do Judiciário é superado para elaboração de meios para concretização dos
Direitos Fundamentais Sociais de forma coletiva e o mais objetivamente possível.
O segundo ponto é que o resultado consista em uma medida universal, geral
e abstrata, ou seja, que não haja um cidadão ou grupo específico como destinatário,
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mas sim toda a coletividade, fornecendo tratamento isonômico entre todos. Tal
forma de atuação obsta a prolação de decisões tópicas que visam o detrimento de
muitos a fim de privilegiar poucos.
Quanto ao terceiro ponto, compreende-se em vencer a superposição de
sistemas de controle, pois quando uma política pública é elaborada pela
Administração é possível que órgãos de controle, a exemplo daqueles de proteção
ao meio ambiente, ou a própria sociedade se oponha à sua efetivação. Quando
efetuada por exigência e intermédio do Judiciário estes controles poderão se
manifestar durante o processo.
Neste sentido o Judiciário poderá desenvolver o papel de arena de mediação
em relação aos vários vetores incidentes sobre essa complexa equação. Ao mesmo
tempo estimularia a formulação da política pública e serviria como palco para um
processo de diálogo na tentativa de superar os impasses à implementação.
Já o quarto contributo do Judiciário como arena, consiste na formação da
agenda de atuação da Administração, uma vez que ao estabelecer uma relação de
diálogo pode se deparar com temas inconvenientes politicamente a fim de serem
inseridos por esta no objeto da política pública.
À efetividade do Princípio do Acesso à Justiça é conferida efetividade pela
enunciação da política pública inexistente. Para Rui Porta Nova (2003), a expressão
justiça há de ser considerada por dois sentidos: o primeiro como sinônimo de Poder
Judiciário. Já o segundo, parte de uma visão axiológica do direito, entendendo-se
que justiça é acessar aquilo que é justo a cada cidadão. Neste aspecto, nosso
sistema optou pelo segundo sentido, tanto por ser mais abrangente, como pelo fato
de que o acesso à justiça enquanto princípio está inserido no movimento para
efetividade de direitos sociais.
A enunciação da política pública irá contribuir com ambos os aspectos, uma
vez que ao suprir a lacuna existente e resultar na efetivação dos Direitos
Fundamentais Sociais até então não atendidos, supõe-se que haverá redução do
número de processos individuais que chegam àquele poder demandando a
efetivação tópica do Direito Fundamental não atendido até então. Assim contribuirá
para reduzir o serviço forense permitindo a outros processos que tramitem de modo
mais célere e com menores riscos de decisões tomadas equivocadamente, o que
desestimula o acesso ao Poder Judiciário por parte do jurisdicionado.
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A respeito do segundo sentido, a política pública enunciada deverá ser o
instrumento que dará, de modo isonômico, a cada cidadão destinatário da prestação
estatal, dentro do possível faticamente, aquilo que se presume ser justo de seu
recebimento.
Quanto ao Poder Executivo, ao qual incumbe precipuamente o exercício da
função administrativa, acompanhada ou não da participação do Poder Legislativo,
lhe é constitucionalmente atribuído o poder-dever de enunciação das políticas
públicas, incluindo as que visam auferir efetividade aos Direitos Fundamentais
Sociais.
Diante da omissão da enunciação das políticas públicas, e sendo este um
dever constitucional, cumpre ao Poder Judiciário induzir a sua enunciação, mas não
a substituição por uma decisão estática e pontual a formulação da política pública,
pois, se assim o fosse, a inconstitucionalidade por omissão da Administração
Pública seria apenas substituída pela inconstitucionalidade por ação do Estado-Juiz
ao invadir a competência de Poder diverso.
Por fim, insta salientar que o Poder Judiciário no exercício da enunciação da
política pública por meio de um processo dialógico leva a um maior nível de
efetividade da Constituição. Em primeiro lugar, porque assegura o Princípio da
Separação de Poderes ao não se imiscuir na seara atinente a outro Poder. Em
segundo, pela materialização da exigência constitucional de enunciar as políticas
públicas pelo Estado-Administração e em terceiro lugar, pela produção das ações na
política pública será efetivado o Direito Fundamental por consequência.

2.4.1

A judicialização da política pública sob a ótica da separação de
poderes e da reserva do possível

A existência da liberdade, segundo Montesquieu (2000), está intimamente
condicionada à separação de três funções, quais sejam: a judicial, legislativa e a
executiva. De tal modo, criou-se a partir de então a Teoria da Separação dos
Poderes, oposta à reunião dos poderes – que por sua vez dava ensejo à criação de
leis tirânicas.
Naquele tempo, conforme recorda Dallari (2007), tal teoria consagrou-se com
fundamento no liberalismo, pelo qual se objetivava o enfraquecimento do Estado em
virtude do fortalecimento de liberdades individuais. A preocupação do modelo
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constitucional então vigente era a proteção do indivíduo ante as ingerências estatais,
cuja obrigação primeva era a abstenção a favor do cidadão em respeito a sua
liberdade – liberdade negativa. Conforme definia a Teoria Clássica, o juiz era
considerado mera “boca da lei”, uma vez que estava sujeito ao império da lei
emanada pelo Poder Legislativo (MONTESQUIEU, 2000).
Todavia, tal contexto foi modificado, pois as massas passaram a reivindicar
direitos durante a revolução industrial e a concepção de Estado e suas finalidades
sofreu modificações. Por tal razão, o Estado deixou de adotar apenas a postura
Liberal, passando a constituir-se como Estado Social. Nesse aspecto, passou a
existir para atendimento do bem comum, satisfação dos direitos fundamentais e
garantia da igualdade material (GRINOVER, 2014).
Deveras, a Constituição Federal, de 1988, ainda acrescentou a transição do
Estado Social para o Estado Democrático de Direito. Assim, incumbe ao Estado um
novo papel, qual seja: agente transformador da realidade social, que possui metas,
programas e finalidades, bem como estabelece determinadas funções aos Poderes
Públicos. Apesar de uno, o poder do Estado se dá por suas três formas de
expressão – o legislativo, o executivo e o judiciário – todas objetivando a
consecução da política estatal positivada na Carta Maior (CANELA JUNIOR, 2009;
GRINOVER, 2014).
Com esse novo paradigma, o Poder Judiciário passou a encontrar-se
vinculado à política estatal, alinhado com os desígnios do próprio Estado, não se
tratando mais de um poder neutro, como outrora fosse no período liberal – “boca da
lei” -, e, principalmente, passa a assumir o papel de investigar o fundamento dos
atos estatais sob a ótica dos direitos fundamentais positivados no art. 3º da
Constituição Federal (JUNIOR, 1994; CANELA JUNIOR, 2009).
Sem embargo, questiona-se a democracia das decisões tomadas por juízes e
tribunais, uma vez que não possuem legitimação por meio do voto popular e acabam
por fazê-las de forma a invalidar as decisões políticas do legislador, esse sim eleito
de forma democrática. (BICKEL, 1986; SCHÄFER, 2001). Conforme Bickel, o fato de
o poder jurisdicional se tratar de uma forma contramajoritária é que traz dificuldade
quanto a aceitação de sua legitimidade.
Para Karine Cordeiro (2011, p. 147), a atuação do Poder Judiciário sobre as
decisões políticas do legislador é democrática sob a concepção substancial da
democracia. Conforme a autora, a legitimidade democrática dos magistrados é
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oriunda de uma aparente contradição: apesar da função dos juízes constitucional ser
de caráter político, eles não pertencem a tal ciência. O propósito não seria o
fortalecimento de seu poder, o que viria a desequilibrar a balança a favor do Poder
Judiciário, mas sim aumentar a proteção da democracia, bem como dos direitos
fundamentais.
O Poder Judiciário, no Brasil, consiste na última instância a proteger e
concretizar os direitos fundamentais, uma vez que a Constituição Federal de 1988
adotou o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, abrangendo a lesão de
direito, ameaça e proteção dos direitos coletivos. Além do mais, A Constituição não
conta com um sistema em que todas as competências são tipificadas de forma
exaustiva, mas, ao contrário, além de enumerar as competências atribuídas aos
tribunais, adotou a técnica de atribuição de modo residual a determinado órgão
jurisdicional (SCHÄFER, 2001; CORDEIRO, 2011). Desse modo, não há campo para
sustentação de lacunas constitucionais no âmbito das competências qualquer que
seja a matéria, uma vez que os juízes brasileiros detêm competência para seu
conhecimento.
Em âmbito brasileiro, a última instância responsável por proteger e concretizar
os direitos fundamentais é o Poder Judiciário (CORDEIRO, 2011). Neste diapasão, o
princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário foi positivado e ampliado pela
Constituição Federal de 1988, abrangendo a lesão a direito, ameaça e a proteção
dos direitos coletivos. Além do mais, a Constituição não contém um sistema em que
todas as competências são exaustivamente tipificadas, ao contrário, optou por
adotar a técnica de atribuição residual (SCHÄFER, 2001; CORDEIRO, 2011). Desse
modo, é possível se afirmar que no Brasil não há lacunas constitucionais no âmbito
das competências, qualquer que seja a matéria, uma vez que os juízes brasileiros
detêm competência para conhecê-la.
É sabido que a experiência histórica quanto aos regimes totalitários nos
revelou que os direitos fundamentais quando exclusivamente conferidos a aqueles
que foram eleitos pela maioria não deve ser exclusivamente atribuída (CORDEIRO
2011; GRIMM, 2011). A realidade política, social e cultural do Brasil, bem como o
processo político majoritário, infelizmente, vem se distanciando dos desejos da
sociedade, tendo as virtudes republicanas se tornado incomuns, fortalecendo a
desigualdade social. Em consequência, o Poder Judiciário assume papel de
protagonista com a finalidade de proteção aos direitos sociais, conferindo maior
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estabilidade à democracia. (CORDEIRO, 2011). Assim, entende-se que a opção do
Constituinte de 1988 foi correta.
Todavia, tal exigibilidade dos direitos sociais, quando atendida por juízes e
tribunais, passa a gerar a obrigação do Estado de realizar gastos públicos.
Entretanto não se pode contar com recursos disponíveis a fim de assegurar os
direitos previstos na Constituição (WANG, 2008). Nesse diapasão, é corrente a falta
de recursos por parte da administração pública para satisfazer os anseios das
decisões judiciais sem prejudicar os direitos dos demais cidadãos.
Mediante tal constatação, parte da doutrina entende que há um limite fático
quanto ao momento de exigência dos direitos sociais, uma vez que esses são
dependentes da idoneidade econômica do Estado, ou seja, da cobertura financeira
do Estado, que possui limitações, o que por vezes é ignorado pelas decisões
judiciais. (CANOTILHO, 1988; AMARAL, 2001; QUEIROZ, 2005; ALEXY, 2007).
Esse limite fático é denominado por parte da doutrina e jurisprudência de reserva do
possível (WANG, 2008).
Este instituto corresponde a tudo aquilo que o cidadão pode, de forma
razoável, exigir do Estado, em específico da sociedade. Pode-se afirmar que os
direitos sociais não são absolutos e, tampouco, aplicáveis a totalidade de casos,
pois é natural que haja limitações quando em colisão com outros direitos e
interesses no caso em concreto (ALEXY, 2007).
É atribuição do Poder Judiciário a proteção e aplicação dos direitos sociais
com cautela e responsabilidade, pois os juízes devem estar cientes do problema de
escassez de recursos. Assim, as decisões judiciais não podem ignorar as
consequências de ordem econômica e distributiva em virtude da adjudicação dos
direitos (WANG, 2008).
Neste sentido, cumpre salientar que, no que tange as necessidades
financeiras, não se pode atribuir ao Estado uma conta que não se fecha. Além do
mais, essas contas nem sempre correspondem aos propósitos que a Constituição
assimila como Justiça Social, o que faz fortalecer a ideia de que é inviável o
cumprimento das promessas da Constituição Federal de 1988 (GALDINO, 2005;
LOPES, 2008). Nas palavras de Lopes:
Engana-se quem acha que o Judiciário deve dar a um cidadão aquilo que
este não conseguiu da Administração porque ela não teria como dar a
mesma coisa a todos. Se o Judiciário concedesse a um em particular,
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estaria certamente violando o direito de todos os outros pois atenderia com
recursos públicos apenas os que conseguissem chegar a ele. Com o tempo,
transferir-se-ia para os tribunais a fila de atendimento. E ao fim do dia ele
seria, da mesma forma que a Administração, obrigado a fechar as portas.
Isto porque essa maneira ingênua de pensar levaria aos tribunais a multidão
dos famintos e necessitados que seriam servidos por vez de chegada, mas
sem um critério de distribuição universal e simultânea. O Judiciário não
estaria aplicando a regra, não estaria tratando a todos igualmente, não
estaria valorizando igualmente a vida de cada cidadão, mas apostando (de
forma lotérica, portanto) que alguns não chegariam à justiça e que esses
não lhe importam, que esses não devem ser levados em consideração.
(LOPES, 2010, p. 171-172).

Para Lupion (2008) as decisões quanto aos pleitos de direitos sociais do
indivíduo tendem a beneficiar certos privilegiados, podendo ocasionar dificuldades
orçamentárias contra os demais indivíduos que não têm capacidade de ingressar em
juízo para reclamar igual prestação jurisdicional.
Tendo em vista a escassez de recursos, mostra-se impossível a proteção de
todos os direitos, tendo o magistrado o dever de analisar minuciosamente cada
política pública judicializada. Deve o juiz estudar os gestores, economistas ou
especialistas a fim de desenvolver ações dialógicas com os setores envoltos,
traçando de forma conjunta as estratégias futuras, tendo em vista a urgência do
caso, além de verificar se se trata o caso em concreto de uma necessidade coletiva
ou meramente individual. Conforme observa Ana Paula Barcellos (2006), os
recursos públicos são limitados, o que demanda escolhas. A Constituição Federal
vincula escolhas de políticas públicas e também o gasto dos recursos públicos.
Além do mais, conforme afirma Barcellos (2006), há também outra questão
perturbadora. É frequente a afirmação de que o gozo, de forma minimamente
adequada, dos direitos fundamentais é condição essencial para que haja o
funcionamento regular da democracia. Caso não haja o respeito ao conjunto mínimo
dos direitos fundamentais, condições básicas para a existência digna, os indivíduos
não contarão com condições de exercer suas liberdades, participando de forma
consciente do processo político, do processo democrático e sequer do diálogo no
espaço público. (MAIA, 2000; BINENBOJM, 2001; NASCIMENTO, 2002; SOUZA
NETO, 2003; HABERMAS, 2003).
Por fim, questiona-se se a reserva do possível é aplicável ao gozo, de forma
minimamente adequada, dos direitos fundamentais. O que seria então o mínimo
existencial.
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2.4.2

A reserva do possível e o mínimo existencial

Mostra-se importante a discussão sobre os parâmetros jurídicos do mínimo
existencial, a fim de traçar alguns parâmetros jurídicos com a finalidade de provocar
o debate. Nesse sentido, o instituto não se trata de um objeto imutável, perene ou
absoluto, em que a comunidade constituinte política tenha elegido o Estado
Democrático e Social de Direito fundamentada na dignidade da pessoa humana
como valor máximo de nossa ordem jurídica (CORDEIRO, 2011). Em consequência,
auferindo a responsabilidade constitucional do Estado na garantia dos riscos da
existência, cumpre delimitar a extensão e as fronteiras do instituto do mínimo
existencial, o que não se demonstra como tarefa simplificada, em especial se
considerarmos o aspecto pluralista da sociedade (TORRES, 2009; CORDEIRO
2011).
Quanto ao mínimo existencial, se compõe de prestações materiais que se
direcionam a prover a vida do indivíduo com dignidade, conforme afirma Cordeiro
(CORDEIRO, 2011). Segundo Torres (2009), o instituto tem característica irredutível,
não passível de ponderação, pois constitui o conteúdo essencial dos direitos
fundamentais.
Todavia, nem todos os direitos fundamentais sociais possuem todo o
conteúdo abrangido pela dignidade da pessoa humana, embora todos tenham um
núcleo essencial (FIGUEIREDO, 2007; SARLET, 2018). A ideia central, portanto,
está na possibilidade de identificação dentro de cada direito fundamental de um
conjunto de bens que sejam absolutamente removidos do processo de ponderação
(MACHADO, 2001; SARLET, 2008).
Entretanto, a resposta é complexa. Conforme entende a doutrina, a
observação de Canotilho (2003), Pereira (2006) e Cordeiro (2011) encontra-se
dividida entre as teorias absoluta, relativa, objetiva, subjetiva e a mista. No
entendimento da teoria absoluta, a norma constitucional fundamental preestabelece
em seu corpo duas partes, uma de conteúdo essencial – não passível de
ponderação, e uma de conteúdo não essencial ou acessório – podendo ser
ponderada. Já com relação à teoria relativa, preceitua que o núcleo essencial deve
ser estabelecido no caso concreto através do processo de ponderação. Quanto à
teoria objetiva, afirma que o texto constitucional está completamente protegido. De
forma diversa, a teoria subjetiva afirma que a proteção compreende o direito
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subjetivo do indivíduo. A teoria mista traduz-se em uma mescla das quatro teorias.
Em resumo, a última teoria afirma que o conteúdo essencial é em parte estabelecido
pela própria norma em primeiro, além de ser estabelecido posteriormente no caso
concreto, via ponderação. Além do mais, tanto o texto da Constituição, como
também o direito subjetivo do indivíduo estão protegidos e se complementam.
Parte da doutrina, a exemplo de Arango (2005) e Sarlet (2018) compreende
que o mínimo existencial ultrapassa a mera sobrevivência física do indivíduo. É
dever do Estado a proporção de condições para o pleno desenvolvimento da
personalidade. O Estado deve oferecer, através de prestações materiais, um padrão
de vida correspondente às perspectivas do princípio da dignidade da pessoa
humana (BITENCOURT NETO, 2010; CORDEIRO, 2011).
Autores como Krell (2002), Barcellos (2003), Leivas (2006), Sarlet (2008),
Torres (2009) e Bittencourt Neto (2010), enunciam um conjunto de direitos que
compõe o círculo do mínimo existencial. Compreende a necessidade de vida física,
a alimentação, o vestuário, a assistência à saúde, educação, a necessidade
espiritual-cultural,

moradia,

socialidade,

assistência

e

previdência

social,

saneamento básico, água, proteção ao trabalho, energia elétrica, transporte, renda
mínima, a assistência jurídica e o acesso à justiça. Na opinião de Sarlet (2008) e
Caliendo (2013) a reserva do possível não deve ser tratada como obstáculo para o
fornecimento e a preservação do mínimo existencial necessário à dignidade da
pessoa humana. Acompanham tal entendimento Torres (1995), Barcellos (2003) e
Costa (2005). Por outro lado, existem defensores da reserva do possível como óbice
da realização de direitos fundamentais em virtude da escassez de recursos. Assim
entendem Amaral (2001), Morais (2004) e Pegoraro (2005).
Em uma situação hipotética, podemos considerar que um grupo restrito de
indivíduos seja portador de uma doença fatal, com rápido avanço, entretanto
curável, em que o tratamento só pode ser realizado em outro país. Todavia, o valor
do tratamento é tão alto que, caso o Estado resolva arcar, frustrará o conjunto de
políticas públicas fundamentais em favor de toda a população pobre que reside em
seu território. Suponhamos que esse suposto grupo de indivíduos resolva ajuizar
uma ação coletiva que tem o condão de gerar um gasto extremamente elevado no
caso de êxito judicial.
É correto afirmar que os medicamentos de que necessita o grupo de
indivíduos, além de comporem o mínimo existencial, trata-se de uma questão de
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sobrevivência. Assim, questiona-se de que forma o magistrado enfrentaria a
questão: optaria por salvar o grupo ou colocaria em risco o direito à saúde de toda a
população carente.
No intuito de solucionar casos emblemáticos, como o apontado, Alexy (2007)
aponta princípios e valores ocultos que estão contidos nas regras e jurisprudência.
Sua pretensão consiste em conferir cientificidade a problemas que surgem de
diferenças estruturais entre os princípios. Para tanto, defende o caráter de princípios
aos direitos fundamentais e, por consequência, poderia haver uma eventual colisão
entre eles, demandando uma solução ponderada.
A fim de solucionar os impasses ocasionados entre princípios, Alexy se utiliza
de um critério de ponderação dividido em três fases. Na primeira está compreendida
a técnica de adequação. O sentido de adequado remete-se ao sentido de promoção
do fim desejado, não infringindo os demais princípios do ordenamento jurídico. Na
segunda fase utiliza o critério da necessidade, ou seja, não há outro princípio menos
restritivo com menor custo. Em síntese, caso haja outro meio mais suave ou menos
restritivo no caso concreto, esse será o necessário. Em terceiro, caso os critérios
anteriores não se demonstrarem capazes de resolver o impasse, os princípios
colidentes devem ser colocados em uma balança, no intuito de identificar qual deles
é racionalmente mais relevante em um caso concreto (ALEXY, 2007).
Assim, em uma situação hipotética, como a apresentada, deveria o juiz utilizar
a ponderação, utilizando a técnica de Alexy como sugestão.
Na opinião de Caliendo (2013, p. 180), a reserva do possível pode ser de
ordem fática, representada pela falta de recursos, ou jurídica, de ordem
orçamentária. A total ausência de recursos necessários para conferir um direito a
prestações obsta faticamente o cumprimento da demanda social, mitigando
questionamento. Para o autor, a insuficiência de recursos não deve ser somente
alegada, mas provada, sob pena de responsabilidade do administrador público.
Neste diapasão, a reserva do possível, quando objetivamente comprovada
pelo Estado, trata-se de um elemento fático limitante do mínimo existencial e
situações em que haja uma extrema excepcionalidade.
Questiona-se então se a reserva do possível, na situação hipotética
anteriormente apresentada, funcionaria como um elemento fático limitador do
mínimo existencial do suposto grupo acometido pela doença gravíssima. A resposta
positiva prevalece, pois, a reserva do possível aplicada naquela situação evitaria que
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o governo efetuasse cortes profundos no sistema de saúde. Sem tal proteção,
milhões de pessoas poderiam ser sacrificadas em razão de um corte extremo de
recursos. Sob a ótica da balança da justiça, o peso de milhões de pessoas deve
prevalecer face a um grupo restrito de indivíduos.
Além do mais, o instituto da reserva do possível é garantidor de direitos
fundamentais, uma vez que evita toda a frustração de complexo planejamento
orçamentário, que possui limitações, ou seja, é escasso, destinado a atender as
questões mais urgentes da população. Em tese, as decisões judiciais não podem
tornar o planejamento orçamentário ineficaz, pois esse beneficia toda uma
população. Sob o aspecto lógico, o sacrifício do todo em detrimento de uma
demanda de certo grupo de pessoas trata-se de uma lesão aos direitos
fundamentais de toda a coletividade.
Por fim, é importante salientar que a reserva do possível não tem o condão de
afastar o mínimo existencial, com exceção da comprovação da ausência total de
recursos ou, ainda, quando a demanda atendida de alguns ocasione comprovada
lesão de direitos fundamentais de muitos outros.

.
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3

A PESQUISA EMPÍRICA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENSINO
SUPERIOR NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

A pesquisa empírica é extremamente importante para a análise e formação
dos profissionais do direito, uma vez que se busca uma maior integração junto a
outros ramos científicos, a exemplo das ciências sociais e econômicas. Entretanto, é
comum deparar-se com a pouca formação destinada a proporcionar aos futuros
profissionais o diálogo com as diferentes áreas.
Tal circunstância deve ser encarada como um problema quando se passa a
observar que os operadores do direito podem tão somente se ater a letra da lei, não
levando em consideração os fatores sociais, antropológicos, sociológicos e
econômicos no momento de aplicação de suas teses jurídicas.
Questiona-se então se é possível reverter essa situação, que já se encontra
arraigada em nossa cultura de ensino jurídico. Assim, nos parece possível desde
que possamos difundir as metodologias e técnicas desenvolvidas por meio da
pesquisa.
Além do mais, se faz necessária a observação de que se estamos tratando
com a pesquisa empírica, então a prática constante é o caminho essencial para que
possamos aprimorar nossa teoria.
Por fim, se ressalta que a realização da pesquisa empírica é instrumento
eficaz para presenciar a materialização do Direito. O estudo jurídico não se trata de
um campo alheio às outras ciências. Desse modo, ao articularmos o Direito com as
demais relações sociais ganhamos uma maior amplitude do que vem ser o mundo
jurídico.

3.1

Considerações relacionadas à metodologia

A opção pelo estudo empírico realizado, envolvendo os temas de educação
em nível superior e políticas públicas, tem por finalidade, por meio de mapeamento
dos processos, definir a natureza dos temas que vêm sendo debatidos no âmbito do
Poder Judiciário, bem como tomar conhecimento do teor das decisões judiciais
encontradas.
Em um primeiro momento, a pesquisa consistiu em um levantamento
documental, de ordem quantitativa, elaborada a partir do banco de dados do site do
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Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2)1. Interessante notar que a
caracterização da pesquisa jurisprudencial como pesquisa documental se dá pelo
fato da possibilidade de entender as decisões judiciais, assim como as demais
peças de um processo (petições, recursos, provas, etc) como verdadeiros
documentos, que podem ser tomados empiricamente como objetos de análise e
investigação:
O levantamento de dados em autos de processos judiciais é uma
vertente da técnica “pesquisa documental”, utilizada e desenvolvida
principalmente em pesquisas das áreas de história e ciências sociais. Como
tal, ela reproduz o potencial e as limitações inerentes a essa técnica, com
as peculiaridades tópicas da área do direito e da produção de conhecimento
jurídico. Por um lado, a fonte é abundante e relativamente acessível; por
outro, a forma pela qual os dados se apresentam e sua função na pesquisa
exigem conhecimento e técnicas especiais para coleta e análise das
informações. A pesquisa documental admite ser trabalhada em
investigações de perfil qualitativo, mais comuns na história e nas ciências
sociais, e também de natureza quantitativa. (SILVA, 2017, p. 277)

A maior dificuldade, neste sentido, em observar a pesquisa jurisprudencial
como um documento, se dá na possibilidade de olhar um material ao qual estamos
acostumados na nossa prática do dia, como instrumentos de trabalho, e termos um
olhar isento quanto a este material documental:
Os documentos são sem dúvida alguma a principal fonte da
pesquisa empírica em Direito. Uma primeira dificuldade quanto a esta
estratégia de pesquisa reside no fato de que nós, juristas, somos tão
íntimos dos documentos, que somos capazes de mobilizá-los sem nem nos
darmos conta de que o que temos em mãos é um documento e que assim
deve ser tratado. Acredito que essa invisibilidade não é resultante apenas
da nossa falta de maturidade enquanto pesquisadores, mas que se
consolida ainda durante a graduação em Direito, quando temos um íntimo
contato com documentos que sequer nos são apresentados formalmente
como tal. Simplesmente lidamos com eles sem nem pensar no que são ou
de onde vêm. Explico: começamos a graduação e tão logo somos iniciados
nas disciplinas de recorte dogmático, acessamos aos códigos e a outras
compilações normativas e doutrinárias, que nos são apresentados como
ferramentas de trabalho, nunca como documentos. Atos normativos,
todavia, são documentos, assim como as decisões judiciais (sentenças ou
acórdãos). No caso das últimas, tanto pior, posto que vamos aprendendo a
pesquisas, coletar e selecionar a jurisprudência durante os programas de
estágio, com a ajuda de quem também aprendeu a fazê-lo na prática.
(REGINATO, 2017, p. 189-190).

Uma vez encarada como um documento, a pesquisa jurisprudencial tem que
ser trabalhada no objetivo de gerar um conhecimento de natureza científica. Não
1

A
pesquisa
foi
realizada
no
site
do
TRF2,
através
do
link:
<http://www10.trf2.jus.br/consultas/?entqr=3&lr=lang_pt&ie=UTF-8&oe=UTF-8&adv=1&ulang=&acces
s=p&entqrm=0&wc=200&wc_mc=0&ud=1&filter=0&getfields=*&q=&client=v2_index&proxystylesheet=
v2_index&site=v2_jurisprudencia&sort=date:D:S:d1&base=JP-TRF> . Acesso em 20 fev. 2019.
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basta mobilizar a jurisprudência para reforçar algum tipo de argumento. Neste
sentido, o refino dos critérios de busca jurisprudencial são um fator vital para que a
análise não saia prejudicada. Quais palavras usar para selecionar os acórdãos que
serão analisados? Como selecionar o recorte temporal. Sob quais critérios devemos
entender que um determinado acórdão não é pertinente a nossa análise?
Como critério de busca, foi utilizado um filtro amostral com os termos ““política
pública” e “ensino superior” ou educação”, uma vez que se encontrava diretamente
relacionado com o tema objeto da pesquisa. A ideia é que o filtro conseguisse, ao
máximo, reduzir a busca à temática da judicialização de políticas públicas ligadas ao
ensino superior. Tentativas anteriores, com filtros mais abrangentes isolados (como
“políticas públicas” ou “ensino superior” ou “educação”) resultaram em um grande
número de acórdãos encontrados. O refino do filtro, para que se limitasse apenas a
acórdãos que tivessem como tema “política pública”, e que se relacionassem ou com
a

palavra-chave

“educação”

ou

com

a

palavra-chave

“ensino

superior”,

possibilitaram uma redução no número de acórdãos encontrados, e também um
aproveitamento maior dos acórdãos, já que menos acórdãos fugiram à temática da
pesquisa. Como será exposto, mesmo, assim, ainda foram encontrados acórdãos
que não se enquadravam na temática trabalhada.
Todavia, a fim de verificar sobre quais temas os processos se referiam, foi
necessário analisar cada acórdão e descobrir o assunto sob o qual foi cadastrado.
Assim, foi realizado em primeiro momento um levantamento quantitativo dos
acórdãos, que foram baixados e analisados, um a um, para o tabelamento dos
temas, e levantamento das principais recorrências. Buscou-se, neste momento,
identificar as políticas públicas ligadas ao ensino superior que eram objetos de
controvérsias levadas ao judiciário federal. Em um segundo momento, uma análise
mais detalhada será feita, quanto as políticas públicas encontradas, e alguns casos
paradigmáticos que elucidem a discussão sobre a judicialização de políticas
públicas.
Optou-se pelo recorte temporal de 01/01/1989 à 31/12/2018 quanto à data
das decisões, uma vez que a quantidade de acórdãos encontrados se mostrou apta
a conferir a viabilidade da pesquisa, e, ainda, possibilitou que as decisões da Corte
fossem analisadas desde sua origem, ou seja, desde a criação da Justiça Federal
após a Constituição de 1988, dentro do contexto utilizado.
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3.2

Mapeamento dos dados inicialmente coletados

Na pesquisa jurisprudencial foram encontrados um total de 73 de acórdãos de
inteiro teor em resposta ao critério de busca. Entretanto, ao iniciar a leitura das
decisões judiciais acerca desses temas, foi possível observar que não havia uma
rígida separação e que o fato de um processo ter sido cadastrado sob determinado
tema não conferia garantia para que discutisse pedido similar aos demais
cadastrados com o mesmo assunto, o que exigia uma criteriosa separação de cada
decisão pelo seu teor e não apenas pelo título sob qual foi cadastrada.
Por tal razão, a pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira
correspondendo a uma análise quantitativa a fim de descobrir o montante de
processos a respeito do tema objeto da pesquisa, categorizando a política pública da
qual pertence, se aborda o ensino superior, o ano da decisão, bem como o relator do
caso, dentre outros. Já na segunda parte da pesquisa, foi adotada uma abordagem
qualitativa, na qual foram selecionados os acórdãos entendidos como mais
relevantes quanto ao seu teor, analisando o pronunciamento judicial sobre eles,
além do fundamento utilizado para as decisões tomadas.
O primeiro tabelamento de dados, portanto, resultou na seguinte Tabela 1,
abaixo, que engloba todos os acórdãos encontrados. A tabela contém como
informações: Número do Caso (NC), Número do Processo (NP), Relator do
Julgamento, Natureza do Recurso (NR); Ano da Decisão (AD), Conflito de
Interesses; Ensino Superior (ES); Política Pública; e Status na Pesquisa (SNP).
Quanto ao número do caso, os acórdãos foram numerados de 01 a 73, de
modo que, ao longo deste capítulo, quando os acórdãos forem citados, serão
sempre referenciados à numeração desta tabela.
O número do processo se refere à numeração do processo tal qual se
encontra no sistema do Tribunal Regional Federal da segunda região, caso se
queira realizar a consulta diretamente ao processo em sua fonte, para conferência
dos dados ou pesquisas futuras.
O Relator é aquele Desembargador, ou Juiz Federal convocado, sorteado
para a relatoria do processo. Tal informação é importante para, em pesquisas
futuras, se encontrar padrões de decisão pelos desembargadores, ou pela
composição das turmas. Não será, porém, nesta pesquisa, objeto de maior análise.
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A Natureza do Recurso (NR) trata do tipo de recurso que gerou aquele
acórdão, sendo eles Apelação Cível (AC), Embargo de Declaração (ED); Agravo de
Instrumento e Apelação Cível/Reexame Necessário. Tal informação ajudou a
eliminar acórdãos que tratavam do mesmo caso, em diferentes fases processuais.
O Ano da Decisão (AD) serviu para tabelar os acórdãos cronologicamente,
assim como na tentativa de identificar a evolução do julgamento de determinadas
temáticas, como será exposto mais à frente.
No item Ensino Superior (ES), foi assinalado se o acórdão tratava de matéria
ligada ao ensino superior, ou se tratava de outra temática. Tratando-se de ensino
superior, foi assinalado um S (Sim); não se tratando, foi assinalado um N (não).
No item Política Pública, foi assinalada a política pública em discussão no
julgamento. Na tabela, foi nomeada a política pública, assim como o documento
normativo que a instituiu.
Por fim, no item Status na Pesquisa (SNP) foi indicado se o acórdão foi
utilizado na pesquisa, através das indicações Selecionado (S), Descartado (D) ou
Descartado por Duplicidade (DD). Quando o acórdão foi descartado por duplicidade,
foi indicado qual acórdão correspondia ao mesmo processo.
Segue a tabela com todos os acórdãos:
Tabela 1: Total de acórdãos analisados
NC

NP

Relator

NR

AD

CONFLITO DE INTERESSES

ES

POLÍTICA PÚBLICA

SNP

01

000956

Juiz Federal

AC

2005

Obrigação da instituição de

S

Ação afirmativa – Política

S

8-

convocado

ensino superior instituir, no

17.199

GUILHERME

Concurso Vestibular, em todos os

9.4.02.

CALMON

cursos reserva de vagas em

5001

NOGUEIRA

percentual mínimo para

DA GAMA

estudantes oriundos de escolas

de cotas

públicas.
02

000480

Juiz Federal

AC

2008

Objetiva o Apelante a suspensão

2-

convocado

dos efeitos do ato administrativo

71.200

MARCELO

que determinou o seu

6.4.02.

PEREIRA

desligamento do curso de

5001

Educação Física na
Universidade Federal do Espírito
Santo - UFES, e, por
consequência, seu reingresso no
referido curso, sob a alegação de
extrapolação do prazo máximo de
conclusão estabelecido na
Resolução nº 24/2000 do
Conselho de Ensino, Pesquisa e

S

RESOLUÇÃO 24/2000

D

98

Extensão da UFES.
03

AC

2008

Trata-se de recurso de apelação

S

Educacional – Ação

000035

Des. Fed.

6-

POUL ERIK

interposto pela Caixa Econômica

afirmativa - Fundo de

79.200

DYRLUND

Federal contra a sentença

Financiamento Estudantil

7.4.02.

proferida que, ao julgar

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5004

procedente o pedido, concedeu a

S

segurança “para que o Impetrado
se abstenha de exigir a presença
de fiador no contrato de
financiamento firmado entre as
partes”
04

000035

Des. Fed.

Educacional – Ação

DD

6-

POUL ERIK

CAIXA ECONÔMICA

afirmativa - Fundo de

(vide

79.200

DYRLUND

ED

2008

Trata-se de ED opostos pela

S

FEDERAL – CEF contra acórdão

Financiamento Estudantil

caso

7.4.02.

proferido por esta Colenda

(Fies) Lei nº 10.260/2001

03)

5004

Turma, nos autos do mandado de

Resolução 33/2007 e

S

segurança por aluna, o qual
manteve a ordem concedida e
julgou procedente o pedido.
05

000213

Des. Fed.

1-

POUL ERIK

07.200

DYRLUND

AC

2009

Trata-se de apelação de sentença

S

que, em ação de rito ordinário,

31/2008 da Universidade

julgou improcedentes os pedidos

Federal do Espírito Santo

8.4.02.

relativos à matrícula dos autores,

5001

ora apelantes, no curso de ensino
superior, ao fundamento da
constitucionalidade do sistema de
cotas implementado pela
Universidade.

06

AC

2009

Trata-se de recurso de apelação

S

Educacional – Ação

000038

Juiz Federal

2-

convocado

interposto pela Caixa Econômica

afirmativa - Fundo de

77.200

MARCELO

Federal contra a sentença

Financiamento Estudantil

7.4.02.

PEREIRA

proferida, que, ao julgar

(Fies) Lei nº 10.260/2001

S

procedente o pedido, concedeu a

5004

segurança “para que o Impetrado
se abstenha de exigir a presença
de fiador no contrato de
financiamento
firmado entre as partes”.
07

000312

Des. Fed.

AI

2009

O Agravante alega, em síntese,

S

Resolução 33/2007 e

6-

GUILHERME

que a decisão combatida incorreu

31/2008 da Universidade

51.200

CALMON

em obscuridade, uma vez que se

Federal do Espírito Santo

9.4.02.

NOGUEIRA

fundamentou e decisões antigas

0000

DA GAMA

dos Tribunais Regionais da 1a e

S

4a Região, os quais não possuem
mais tal entendimento. Salienta
que os Tribunais Superiores têm
se manifestado contrários ao
sistema de cotas.
08

000208

Juiz Federal

5-

convocado

AI

2009

Trata-se de agravo interposto pela
CEF em face de decisão que

S

Educacional – Ação
afirmativa - Fundo de

S

99

09

49.200

SERGIO

denegou seu pedido de fiança em

Financiamento Estudantil

9.4.02.

FELTRIN

contrato de financiamento

(Fies) Lei nº 10.260/2001

0000

CORREA

002447

Des. Fed.

7-

POUL ERIK

74.200

DYRLUND

estudantil, proveniente do FIES.
AC

2009

O conflito decorre de exigência

S

de apresentação de fiadores.

Educacional – Ação

S

afirmativa - Fundo de
Financiamento Estudantil

7.4.02.

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5101
10

002447

Des. Fed.

7-

POUL ERIK

74.200

DYRLUND

ED

2009

O conflito decorre de exigência

S

de apresentação de fiadores.

7.4.02.

Educacional – Ação

DD

afirmativa - Fundo de

(vide

Financiamento Estudantil

caso

(Fies) Lei nº 10.260/2001

09)

Educacional – Ação

S

5101
11

AC

2010

Des. Fed.

1-

GUILHERME

por aluna contra a sentença que

37.200

COUTO DE

julgou improcedentes os pedidos

33/2007 e 31/2008 da

9.4.02.

CASTRO

de declaração de

Universidade Federal do

inconstitucionalidade do sistema

Espírito Santo

5001

Trata-se de apelação interposta

S

000964

afirmativa - Resolução

de cotas instituído para o
vestibular da Universidade
Federal do Espírito Santo –
UFES, com a consequente
aprovação da Autora para o curso
de graduação disputado.
12

001151

Des. Fed. LUIZ

AC

2010

Trata-se de ED opostos por

3-

ANTONIO

ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE

20.200

SOARES

ENSINO SUPERIOR, com

5.4.02.

efeitos infringentes, em face de

5101

acórdão proferido, que negou

N

Sistema S - Decretos-lei nº

D

9.853/1946 e 8.621/1946

provimento ao recurso de
apelação, para manter a sentença
proferida pelo juízo a quo, que
julgou o pedido improcedente. O
conflito envolve o não
recolhimento de contribuições ao
Sistema S.
13

001151

Des. Fed. LUIZ

3-

ANTONIO

ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE

20.200

SOARES

ENSINO SUPERIOR, com

caso

5.4.02.

efeitos infringentes, em face de

12)

5101

acórdão proferido, que negou

ED

2010

Trata-se de ED opostos por

N

Sistema S - Decretos-lei nº

DD

9.853/1946 e 8.621/1946

(vide

provimento ao recurso de
apelação, para manter a sentença
proferida pelo juízo a quo, que
julgou o pedido improcedente. O
conflito envolve o não
recolhimento de contribuições ao
Sistema S.
14

000566

Des. Fed. LUIZ

6-

ANTONIO

AC

2010

Trata-se de recurso de apelação
interposto pelo ESTADO

N

Estatuto da Criança e do
Adolescente

D

100

51.200

SOARES

DOESPÍRITO SANTO em face

2.4.02.

da sentença proferida, que julgou

5001

improcedentes os pedidos,
relativos à anulação de débitos
lavrados pelo INSS, sob o
fundamento de que os estagiários
que prestaram serviços ao
recorrente eram segurados
obrigatórios do Regime Geral da
Previdência Social.

15

000173

Des. Fed.

AC

2010

Trata-se de apelação de sentença

S

Educacional – Ação

7-

GUILHERME

que, em ação de rito ordinário,

afirmativa - Resolução

63.200

CALMON

julgou improcedentes os pedidos

33/2007 e 31/2008 da

9.4.02.

NOGUEIRA

relativos à matrícula da autora,

Universidade Federal do

5001

DA GAMA

ora apelante, no curso de

Espírito Santo

S

Medicina da UFES/2009, ao
fundamento da
constitucionalidade do Sistema de
Cotas implementado pela
universidade.
16

AC

2011

Trata-se apelação interposta por

S

Educacional – Ação

000492

Des. Fed.

1-

GUILHERME

aluna, em ação de rito ordinário

27.200

CALMON

ajuizada em face da Universidade

33/2007 da Universidade

9.4.02.

NOGUEIRA

Federal do Espírito Santo –

Federal do Espírito Santo

5001

DA GAMA

S

afirmativa - Resolução

UFES, objetivando afastar a
aplicação incidenter tantum da
regra estabelecida pela Resolução
nº 33/2007, que criou o sistema
de inclusão social, reconhecendose a aprovação da autora no
processo seletivo 2009, de modo
a garantir a sua matrícula no
curso de medicina.

17

18

000222

Des. Fed. LUIZ

Agra

6-

PAULO DA

vo

2011

Reconhecimento de equiparação

S

Educacional – Ação

de aluno proveniente de ensino

afirmativa - Edital

97.201

SILVA

supletivo como requisito para

Complementar nº 117 da

1.4.02.

ARAUJO

aprovação em vaga reservada aos

UFRJ

0000

FILHO

000217

Des. Fed.

S

egressos de ensino público.
AC

2011

Trata-se de apelação de sentença

S

Edital nº 02/2007- CCV da

2-

GUILHERME

que, em ação de rito ordinário,

UFES e Resolução

71.200

CALMON

julgou improcedentes os pedidos

33/2007 da Universidade

8.4.02.

NOGUEIRA

relativos à matrícula dos autores,

Federal do Espírito Santo

5001

DA GAMA

ora apelantes, no curso de ensino

S

superior, ao fundamento da
constitucionalidade do Sistema de
Cotas implementado pela
universidade.
19

000730

Des. Fed.

5-

FERNANDO

AC

2011

Trata-se de apelação de sentença
que, em ação de rito ordinário,

S

afirmativa - Resolução

Educacional – Ação

94.200

MARQUES

julgou improcedentes os pedidos

33/2007 da Universidade

S

101

8.4.02.

relativos à matrícula dos autores,

5001

ora apelantes, no curso de ensino

Federal do Espírito Santo

superior, ao fundamento da
constitucionalidade do Sistema de
Cotas implementado pela
universidade.
20

000202

Des. Fed.

AC/

3-

SERGIO

RN

07.201
0.4.02.

2011

Trata-se de reexame necessário

S

Educacional – Ação

de sentença que determinou a

afirmativa - – Edital nº

FELTRIN

Autoridade Coatora que inclua a

05/2009 da Universidade

CORREA

Impetrante “no grupo de optantes

Federal do Espírito Santo -

pela reserva de vagas e, em

UFES

5001

S

consequência da média obtida no
ENEM, como aprovada na 1ª fase
do vestibular para o curso de
Arquitetura e Urbanismoda
Universidade Federal do Espírito
Santo e, portanto, determinando a
correção de sua prova discursiva
(2ª fase do Vest/UFES).
Conforme relatado nos autos,
houve problema quanto a lista de
inscritos em razão da
documentação enviada por
correio.
21

000127

Des. Fed.

4-

GUILHERME

AC

2011

Trata-se de apelação interposta no

S

Educacional – Ação

bojo de ação monitória

afirmativa - Fundo de

15.200

CALMON

requerendo o reconhecimento de

Financiamento Estudantil

9.4.02.

NOGUEIRA

título executivo judicial, em favor

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5101

DA GAMA

de instituição financeira,

S

proveniente do FIES
22

000625

Des. Fed.

6-

FERNANDO

AC

2011

Trata-se de apelação de sentença
que, em sede de mandado de

18.200

MARQUES

S

Educacional – Ação

S

afirmativa - Resolução

segurança, julgou improcedentes

33/2007 da Universidade

8.4.02.

os pedidos relativos à matrícula

Federal do Espírito Santo

5001

da autora, ao fundamento da
constitucionalidade do sistema de
cotas implementado pela
universidade.

23

000196

Des. Fed.

AC

2011

Trata-se de apelação de sentença

5-

FERNANDO

que, em ação de rito ordinário,

afirmativa - Resolução

38.200

MARQUES

julgou improcedentes os pedidos

33/2007 da Universidade

9.4.02.

relativos à matrícula da autora,

Federal do Espírito Santo

5001

ora apelante, no curso de

S

Educacional – Ação

S

Medicina da UFES/2009, ao
fundamento da
constitucionalidade do Sistema de
Cotas implementado pela
universidade.
24

001115

Des. Fed. LUIZ

8-

PAULO DA

AC

2011

Trata-se de apelação interposta
por aluno contra sentença que, em

S

Programa Universidade
para

S

102

77.200

SILVA

ação ordinária, julgou

Todos - PROUNI, criado

9.4.02.

ARAUJO

improcedentes os pedidos de

por meio da Lei nº

5001

FILHO

efetivação da transferência do

11.096/05.

autor entre universidades, com a
manutenção da bolsa de estudo
integral do PROUNI até a
conclusão do curso
25

001320
2-

Des. Fed.

AC

2011

GUILHERME

Trata-se de apelação interposta no

S

Educacional – Ação

bojo de ação monitória

afirmativa - Fundo de

60.200

CALMON

requerendo o reconhecimento de

Financiamento Estudantil

9.4.02.

NOGUEIRA

título executivo judicial, em favor

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5101

DA GAMA

de instituição financeira,

S

proveniente do FIES
26

AC

2011

Trata-se de apelação interposta

S

Programa Universidade

000132

Des. Fed.

7-

GUILHERME

por aluno requerendo a reforma

para

25.201

CALMON

de sentença que legitimou a

Todos - PROUNI, criado

1.4.02.

NOGUEIRA

conduta de universidade de

por meio da Lei nº

5101

DA GAMA

efetuar exigências documentais

11.096/05.

S

para manutenção de bolsa do
PROUNI.
27

000971

Juiz Federal

AC

2011

Trata-se de apelação interposta

S

Resolução 31/2008 da

6-

convocado

por aluno requerendo reforma de

Universidade Federal do

76.200

FLAVIO

sentença que denegou o pedido de

Espírito Santo

9.4.02.

OLIVEIRA

matrícula em curso de Medicina,

5001

LUCAS

S

por não preencher a autora o
pressuposto relativo à renda,
necessário ao seu ingresso pelo
sistema de cotas.

28

30

2012

Trata-se de apelação interposta no

S

Educacional – Ação

Des. Fed.

0-

FREDERICO

bojo de ação monitória

afirmativa - Fundo de

75.200

GUEIROS

requerendo o não reconhecimento

Financiamento Estudantil

9.4.02.

MARLY

de título executivo judicial, em

(Fies) Lei nº 10.260/2001

OTONI

favor de instituição financeira,

FERREIRA

proveniente do FIES

5101

29

AC

000127

AC

2012

Trata-se de apelação interposta no

S

Educacional – Ação

000069

Des. Fed.

1-

FREDERICO

bojo de ação monitória

afirmativa - Fundo de

89.200

GUEIROS

requerendo o não reconhecimento

Financiamento Estudantil

7.4.02.

MARLY

de título executivo judicial em

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5104

OTONI

favor de instituição financeira,

FERREIRA

proveniente do FIES

002070

Des. Fed. JOSÉ

AC/

1-

ANTONIO

RN

61.201

NEIVA

2012

Não reconhecimento de

S

Programa Universidade

equiparação de aluno que cursou

para

parcela do ensino médio em

Todos - PROUNI, criado

0.4.02.

estabelecimento particular com

por meio da Lei nº

5101

bolsa de estudos como requisito

11.096/05.

S

S

S

para aprovação no PROUNI
31

001043

Des. Fed.

AC/
RN

2012

Trata-se de AC requerendo o

S

Lei 10.861/2004 - Exame

3-

GUILHERME

reexame necessário de sentença

Nacional de Desempenho

54.201

CALMON

que determina a dispensa de

dos Estudantes (ENADE)

0.4.02.

NOGUEIRA

alunos do ENADE, procedendo a

S

103

5001

DA GAMA

anotação de regularidade em seus
históricos escolares, além de
determinar a fiscalização das
instituições de ensino superior
para impedir a prática de negativa
de expedição de diplomas em
outros casos.

32

052103

AC

2012

Trata-se de AC de instituição

N

GUILHERME

61.200

CALMON

de dívida proveniente de contrato

Financiamento Estudantil

8.4.02.

NOGUEIRA

de abertura de crédito para

(Fies) Lei nº 10.260/2001

afirmativa - Fundo de

5101

DA GAMA

001160

Des. Fed.

6-

POUL ERIK

Ministério Público a fim de

Dispõe sobre a utilização e

13.201

DYRLUND

suspender obras de universidade

proteção da vegetação

2.4.02.

federal que estaria desmatando de

nativa do Bioma Mata

0000

forma ilegal área de proteção

Atlântica, e dá outras

S

financiamento estudantil.
AI

2013

Trata-se de AI interposto pelo

N

ambiental.
34

Educacional – Ação

financeira requerendo pagamento

8-

33

Des. Fed.

AI

2013

Instituição de ensino superior

Lei nº 11.428/2011 -

D

providências.

000213

Des. Fed. JOSÉ

N

Programa Universidade

3-

ANTONIO

alega que exigência documental

para

66.201

NEIVA

das certidões de regularidade

Todos - PROUNI, criado

3.4.02.

fiscal perante a Fazenda Federal e

por meio da Lei nº

0000

a seguridade Social configura

11.096/05.

S

afronta às súmulas 70, 323 e 547
do Supremo, poisconfigura
coação para que regularize sua
situação fiscal.
35

000163

Des. Fed.

AC

2014

Pedido de efetivação de matrícula

S

Resolução nº 33/2007 da

7-

MARCUS

em curso superior de odontologia

Universidade Federal do

45.200

ABRAHAM

em universidade federal.

Espírito Santo

8.4.02.

Alegação de

5001

inconstitucionalidade de

S

instituição do sistema de reserva
de vagas para ingresso em
instituição superior de ensino,
destinada a alunos oriundos do
sistema de cotas.
36

000269

Des. Fed. JOSÉ

AC/

7-

ANTONIO

RN

05.201

NEIVA

2014

Universidade Federal sustenta

S

Edital nº 106, de

que a apelada impetrou mandado

04/10/2011 da

de segurança, objetivando

Universidade Federal do

2.4.02.

assegurar matrícula em curso

Rio de Janeiro

5101

superior, nas vagas reservadas

S

pelo SISU/MEC 2011 para
estudantes oriundos da rede
pública de ensino, ainda que não
tenha cursado integralmente de
acordo com o edital.
37

000031

Des. Fed.

1-

ALUISIO

AC

2014

consistente no financiamento,

Apelação quanto ao pedido

S

Programa Universidade
para Todos - PROUNI,

47.201

GONÇALVES

pelo Programa Universidade para

criado por meio da Lei nº

S

104

3.4.02.

DE CASTRO

Todos - PROUNI, do curso

5107

MENDES

prático de aviação, requisito

11.096/05.

obrigatório para a conclusão de
seu curso de bacharelado em
Ciências Aeronáuticas.
38

000021

Des. Fed.

AI

2014

Manutenção do Contrato de

S

Educacional – Ação

7-

GUILHERME

Financiamento Estudantil – FIES.

afirmativa - Fundo de

60.201

COUTO DE

Aproveitamento acadêmico

Financiamento Estudantil

4.4.02.

CASTRO

inferior a 75%. Pedido de

(Fies) Lei nº 10.260/2001

S

aditamento excepcional do

0000

contrato de financiamento.
39

AC

2014

Pedido de bonificação de 20%

S

Lei nº 9.394/1996 - Lei de

000931

Des. Fed. LUIZ

0-

PAULO DA

sobre a nota final referente à

Diretrizes e Bases da

41.201

SILVA

política de ação afirmativa de

Educação

2.4.02.

ARAUJO

alunos egressos do sistema

5101

FILHO

S

público supletivo. Discussão
sobre o requisito etário, pois o
aluno possui menos de 25 anos,
idade mínima exigida no edital.

40

000104

Des. Fed. LUIZ

6-

PAULO DA

AC

2014

Pedido de bonificação de 20%
sobre a nota final referente à

S

Lei nº 9.394/1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da

32.201

SILVA

política de ação afirmativa de

Educação

2.4.02.

ARAUJO

alunos egressos do sistema

5102

FILHO

público supletivo. Discussão

S

sobre o requisito etário, pois o
aluno possui menos de 25 anos,
idade mínima exigida no edital.
41

000567

Juiz Federal

AI

2014

Reconhecimento de equiparação

S

Educacional – Ação

1-

convocado

de aluno proveniente de

afirmativa Lei nº

55.201

MARCELLO

instituição de ensino público de

12.711/2012 (cotas)

3.4.02.

GRANADO

Estado estrangeiro como requisito

D

para aprovação em vaga

0000

reservada aos egressos de ensino
público. Ensino médio.
42

43

000269

Des. Fed. JOSÉ

7-

ANTONIO

ED

2014

Alegação de omissão no acórdão.
Pedido de matrícula em curso

05.201

NEIVA

S

Educacional – Ação

DD

afirmativa - Edital nº 106,

(vide

superior da UFRJ em uma das

de 04/10/2011 da

caso

2.4.02.

vagas destinadas à ação

Universidade Federal do

36)

5101

afirmativa.

Rio de Janeiro

000150

Des. Fed.

AC/
RN

2014

Pedido ao INEP que, dentro de

S

Lei 10.861/2004 - Exame

4-

GUILHERME

seu âmbito de competência,

Nacional de Desempenho

20.201

DIEFENTHAE

dispense, oficialmente, a autora

dos Estudantes (ENADE)

0.4.02.

LER

da participação do ENADE,

5102

procedendo à anotação de
regularidade em seu
histórico escolar, bem como
determinando à instituição de
ensino superior que, após a
regularização, expeça declaração
de conclusão de curso.

S

105

44

AC

2015

Pedido de efetivação de matrícula

S

Resolução nº 31/08, do

000196

Des. Fed.

5-

ALUISIO

em curso superior de medicina

38.200

GONÇALVES

em Universidade Federal.

Pesquisa e Extensão da

9.4.02.

DE CASTRO

Alegação de

Universidade Federal do

5001

MENDES

inconstitucionalidade de

Espírito Santo

S

Conselho de Ensino,

instituição do sistema de reserva
de vagas, para ingresso em
instituição superior de ensino,
destinada a alunos oriundos da
rede pública de ensino e de baixa
renda familiar.
45

000037

Des. Fed.

3-

MARCUS

93.201

ABRAHAM

AC

2015

3.4.02.

000360

S

Educacional – Ação
afirmativa - Fundo de

Inadimplência. Pedido de

Financiamento Estudantil

aditamento excepcional do

(Fies) Lei nº 10.260/2001

S

contrato de financiamento.

5105
46

Manutenção do Contrato de
Financiamento Estudantil – FIES.

Des. Fed.

AI

2015

Pedido de anulação de decisão de

S

Educacional – Ação

7-

RICARDO

antecipação de tutela para que as

afirmativa - Fundo de

04.201

PERLINGEIRO

renovações e aditivos aos

Financiamento Estudantil

5.4.02.

contratos firmados no âmbito do

(Fies) Lei nº 10.260/2001

0000

Fundo de Financiamento ao

S

Estudante do Ensino Superior
(FIES) sejam aceitos
independentemente dos limites
mínimos de 4,5% e máximos de
6,41% de reajuste entre o valor do
financiamento do semestre
vigente e o anterior,
determinando-se a regularização
do sistema eletrônico sem as
condições de bloqueio.
47

48

49

000031

Juíza Federal

AC/
RN

2015

Pedido de manutenção de bolsa

S

Portaria MEC nº 19/2011
regulamentou o art. 11 da

1-

convocada

67.201

EDNA

horária diária abaixo do exigido.

Lei nº

3.4.02.

CARVALHO

Alegada culpa da Administração

11.180/2005 – Prouni –

permanência. PROUNI. Carga

Pública.

5165

KLEEMANN

000554

Des. Fed.

AC/
RN

2015

Exclusão inicial de alunos do

4-

GUILHERME

09.201

CALMON

Design da UFRJ do Programa

4.4.02.

NOGUEIRA

"Ciência sem Fronteiras".

5101

DA GAMA

S

bolsa permanência
S

Curso de Comunicação Visual -

Educacional - Programa

S

Ciência sem fronteiras

000554

Des. Fed.

4-

GUILHERME

decisão. Exclusão inicial de

09.201

CALMON

alunos do Curso de Comunicação

caso

4.4.02.

NOGUEIRA

Visual - Design da UFRJ do

48)

5101

DA GAMA

Programa "Ciência sem

ED

2015

Alegação de obscuridade na

S

Educacional - Programa

DD

Ciência sem fronteiras

(vide

Fronteiras".
50

000293

Des. Fed.

8-

GUILHERME

AI

2015

equiparação de aluno proveniente

Não reconhecimento de

S

Educacional – Ação
afirmativa Lei nº

48.201

CALMON

de instituição de ensino

12.711/2012 (cotas)

S

106

5.4.02.

NOGUEIRA

filantrópica como requisito para

0000

DA GAMA

aprovação em vaga reservada aos

010152

Des. Fed.

egressos de ensino público.
51

AC

2016

Não reconhecimento de

S

Educacional – Ação

3-

ALUISIO

equiparação de aluno que

afirmativa Lei nº

70.201

GONÇALVES

concluiu parte do ensino médio

12.711/2012 (cotas)

5.4.02.

DE CASTRO

em estabelecimento particular

5001

MENDES

como requisito para aprovação

S

em vaga reservada aos egressos
de ensino público.
52

004647

Desa. Fed.

6-

NIZETE

ED

2016

Pedido de devolução de taxa de
inscrição sob a alegação de

10.201

LOBATO

enriquecimento sem causa.

2.4.02.

CARMO

Existência de obscuridade

S

Sisu e Enem

S

5101
53

54

55

56

57

58

59

000014

Des. Fed.

5-

GUILHERME

AC

2016

Educacional – Ação

DD

Financiamento Estudantil – FIES.

Manutenção do Contrato de

S

afirmativa - Fundo de

site

30.201

CALMON

Idoneidade Cadastral.

Financiamento Estudantil

do

3.4.02.

NOGUEIRA

Prorrogação do prazo.

(Fies) Lei nº 10.260/2001

TRF

Educacional – Ação

S

5102

DA GAMA

000014

Des. Fed.

2
AC

2016

Manutenção do Contrato de

S

5-

GUILHERME

Financiamento Estudantil – FIES.

afirmativa - Fundo de

30.201

CALMON

Idoneidade Cadastral.

Financiamento Estudantil

3.4.02.

NOGUEIRA

Prorrogação do prazo.

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5102

DA GAMA

000102

Des. Fed. LUIZ

5-

PAULO DA

fornecimento de

94.201

SILVA

fosfoetanolamina sintética ao

6.4.02.

ARAUJO

Estado de São Paulo

0000

FILHO

(Universidade de São Paulo).

000102

Des. Fed. LUIZ

7-

PAULO DA

fornecimento de

64.201

SILVA

fosfoetanolamina sintética ao

6.4.02.

ARAUJO

Estado de São Paulo

0000

FILHO

000171

Des. Fed. LUIZ

AI

AI

2016

2016

Portador de doença grave requer

Portador de doença grave requer

N

Lei nº 13.269

D

N

Lei nº 13.269

D

N

Lei nº 13.269

D

S

Administrativo – Fundo de

S

(Universidade de São Paulo).
AI

2016

Portador de doença grave requer

0-

PAULO DA

fornecimento de

04.201

SILVA

fosfoetanolamina sintética ao

6.4.02.

ARAUJO

Estado de São Paulo

0000

FILHO

(Universidade de São Paulo).

012900

Des. Fed.

4-

GUILHERME

AC

junto ao FIES, em que o FNDE

Financiamento Estudantil

33.201

CALMON

defende ser parte ilegítima

(Fies) Lei nº 10.260/2001

4.4.02.

NOGUEIRA

passiva ad causam.

5101

DA GAMA

000266

Des. Fed. LUIZ

AC/
RN

2016

2017

Pedido de aditamento do contrato

Exigência de realização de

8-

PAULO DA

54.200

SILVA

concurso público para provimento
de cargo em hospital, com a

9.4.02.

ARAUJO

consequente proibição da

5102

FILHO

utilização de verba de custeio do

N

Lei nº11.091/2005

D

107

SUS para o pagamento de pessoal
contratado temporariamente.
60

AI

2017

Não reconhecimento de

S

Educacional – Ação

000180

Des. Fed. JOSÉ

0-

ANTONIO

equiparação de aluno proveniente

afirmativa Lei nº

75.201

NEIVA

de instituição de ensino sem fins

12.711/2012 (cotas)

7.4.02.

lucrativos como requisito para

0000

aprovação em vaga reservada aos

S

egressos de ensino público.
61

AI

2017

Não reconhecimento de

S

Educacional – Ação

000328

Juiz Federal

5-

convocado

equiparação de aluno que cursou

afirmativa Lei nº

13.201

JÚLIO EMÍLIO

o terceiro ano do ensino médio

12.711/2012 (cotas)

7.4.02.

ABRANCHES

em estabelecimento particular

0000

MANSUR

com bolsa de estudos como

S

requisito para aprovação em vaga
reservada aos egressos de ensino
público.
62

63

002220

Juíza Federal

AC/

3-

convocada

RN

35.201

EDNA

0.4.02.

CARVALHO

5101

KLEEMANN

000277

Des. Fed. REIS

7-

FRIEDE

AC

2017

2017

36.201
6.4.02.

Validade de resolução de

S

Educacional – Ação

Universidade que reserva vagas

afirmativa Lei nº

em processo seletivo pelo SISU.

12.711/2012 (cotas)

Manutenção do Contrato de
Financiamento Estudantil – FIES.
Idoneidade cadastral. Perda do
prazo para aditamento do
contrato. Inadimplência.

S

Concurso público. Possibilidade
do Poder Judiciário exigir da
União e da Universidade Federal
do Espírito Santo a adoção de
providências necessárias ao
provimento de cargos públicos de
hospital.
Manutenção do Contrato de

N

Educacional – Ação

S

S

afirmativa - Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies) Lei nº 10.260/2001

5001
64

000145

Des. Fed.

0-

ALCIDES

03.200

MARTINS

AC

2018

AC

2018

9.4.02.
5001
65

S

Não identificada

D

Educacional – Ação

S

004907

Des. Fed.

5-

ALCIDES

Financiamento Estudantil – FIES.

afirmativa - Fundo de

19.201

MARTINS

Idoneidade Cadastral.

Financiamento Estudantil

2.4.02.

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5101
66

001486

Des. Fed.

4-

MARCELO

AC

2018

Financiamento Estudantil – FIES.

Manutenção do Contrato de

S

afirmativa - Fundo de

Educacional – Ação

24.201

PEREIRA DA

Aproveitamento mínimo.

Financiamento Estudantil

6.4.02.

SILVA

S

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5001
67

68

013692

Des. Fed.

AC

2018

Pedido de quitação de saldo

S

Educacional – Ação

6-

GUILHERME

devedor relativo ao FIES, em que

afirmativa - Fundo de

57.201

CALMON

o FNDE defende ser parte

Financiamento Estudantil

6.4.02.

NOGUEIRA

ilegítima passiva ad causam.

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5101

DA GAMA

011822

Des. Fed. LUIZ

8-

PAULO DA

AC/
RN

2018

Não reconhecimento de

S

Educacional – Ação

equiparação de aluno beneficiário

afirmativa Lei nº
12.711/2012 (cotas)

66.201

SILVA

de programa educacional

7.4.02.

ARAUJO

assistencial como requisito para

S

S
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5101

FILHO

aprovação em vaga reservada aos
egressos de ensino público.

69

Educacional – Ação

DD

afirmativa - Fundo de

(vide

PEREIRA DA

Financiamento Estudantil

caso

SILVA

(Fies) Lei nº 10.260/2001

66)

Assistência Social

D

Educacional – Ação

S

001486

Des. Fed.

4-

MARCELO

24.201
6.4.02.

ED

2018

Manutenção do Contrato de

S

Financiamento Estudantil – FIES

5001
70

71

000088

Des. Fed.

AC

2018

Renovação retroativa de Certifica

3-

MARCUS

do de Entidade Beneficente de

23.201

ABRAHAM

Assistência Social (CEBAS), apó

0.4.02.

s o advento da Lei nº 11.096/2005

5102

(PROUNI)

012957

Des. Fed.

AC/

2-

MARCELO

RN

69.201
6.4.02.

2018

Pretensão de extensão do prazo

N

S

de carência para início da fase de

afirmativa - Fundo de

PEREIRA DA

amortização de financiamento

Financiamento Estudantil

SILVA

estudantil contratado pelo Fundo

(Fies) Lei nº 10.260/2001

5104

de Financiamento Estudantil
(FIES), em decorrência de
residência médica

72

000272

Des. Fed.

1-

POUL ERIK

AI

2018

Regularização do contrato de

Regularização da matrícula /

S

afirmativa - Fundo de

Educacional – Ação

97.201

DYRLUND

financiamento

Financiamento Estudantil

S

(Fies) Lei nº 10.260/2001

8.4.02.
0000
73

016166

Des. Fed.

AC

2018

Não reconhecimento da

N

Ação afirmativa – cotas

4-

ALUISIO

autodeclaração pela comissão

para negros em concursos

48.201

GONÇALVES

avaliadora por não apresentar as

públicos (reserva a pessoas

7.4.02.

DE CASTRO

características fenotípicas das

negras de

5110

MENDES

populações preta ou parda.

20% (vinte por cento) das

D

vagas oferecidas nos
concursos públicos para
provimento de cargos
efetivos e empregos
públicos no âmbito da
administração pública
federal direta e indireta,
instituída pela Lei nº
12.990/14)

Fonte: O autor, 2019.

Conforme visto na tabela acima, os casos encontrados por meio do filtro
amostral escolhido são da mais variada espécie. Assim, o primeiro passo dado após
o levantamento da totalidade dos acórdãos localizados foi classificá-los.

109

3.2.1.

Classificação e análise do acervo a partir da ordem cronológica das
decisões

A primeira classificação utilizada foi de ordem cronológica. As decisões foram
separadas por anos no intuito de conhecer seu histórico durante o lapso temporal
escolhidoe verificar a existência de variações anuais ou, ainda, se todos
apresentavam um número regular de ações por período e a qual categoria
pertenciam. Assim, nesta etapa da pesquisa, foi efetuada uma busca por
similaridade entre os anos, com a intenção de identificar se havia um crescimento
linearentre as decisões. Neste diapasão, vejamos o gráfico:
Gráfico 1: Quantidade de acórdãos encontrados divididos por ano
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Fonte: O autor, 2019.

Da análise do gráfico é possível se observar que os anos de 2011, 2014 e
2018 foram aqueles com maior incidência de demandas no que tange ao filtro
escolhido. Por outro lado, 2005 e 2013 obtiveram apenas 1 e 2 demandas,
respectivamente. Ainda, nos anos de 2006 e 2007, período que sequer aparece no
gráfico, não houve ocorrências.
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Assim, à primeira vista, não se encontra um crescimento ou diminuição
lineares ao decorrer dos anos. Há uma oscilação quanto ao número de decisões ao
longo do tempo.
Mas, importante consideração deve ser feita quanto ao ano de 2011, pois
trata-se do período de maior incidência, em que foi possível se encontrar um
parâmetro com relação a natureza das demandas lá contidas. Das doze ações
propostas, oito tratam de questionamento sobre o sistema de cotas implementados
por universidades, sendo sete dessas ocorrências diretamente relacionadas à
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.
Em período anterior, ano de 2005,a Universidade em questão figurou como
apelante no caso 01, ocasião pela qual foi condenada a reservar 20% das vagas
ofertadas no vestibular de todos os cursos para estudantes oriundos de escolas
públicas.
Nesse aspecto, observa-se que já em 2011 os casos nº 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22 e 27, todos sob a temática de política de cotas e reserva de vagas, fundaram-se
em resoluções das universidades, com grande destaque para a Resolução 33/2007
e 31/2008 da UFES, dentre outros atos administrativos.
O que torna mais interessante a questão é que, no ano posterior, entrou em
vigor a Lei nº 12.711/2012, que dispõe a respeito do ingresso nas universidades
federais e dá outras providências. Assim, os casos nº 41, 50, 51, 60, 61, 62 e 68,
constantes em períodos variados, mencionaram diretamente a referida lei em suas
decisões. Ressalta-se que o caso nº 41 trata de ingresso em ensino médio e
portanto foi descartado.
Vale ressaltar que instituições de grande relevância, como a Universidade
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, praticamente não aparecem nos acórdãos
encontrados. Neste sentido, não foi possível identificar o motivo pelo qual quase
todas as decisões localizadas fazem menção a Universidade Federal do Espírito
Santo. E mais, em sua grande maioria versam sobre a política de cotas e reserva de
vagas.

3.2.2.

Classificação e análise do acervo a partir dos temas políticas a partir
dos termos “políticas públicas” e “ensino superior” ou educação
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A confecção da Tabela 1, como já dito, observou a adoção de diversas
classificações. Em sentido complementar, optou-se por agrupar os acórdãos por
temas, a fim de conferir uma análise dentro de cada assunto e identificar suas
peculiaridades. Em primeiro, os temas selecionados foram organizados por políticas
públicas. Entretanto, alguns acórdãos não se enquadraram no padrão desejado, o
que fez com que temáticas adversas fossem englobadas no campo de análise.
Neste sentido, vejamos a tabela abaixo:
Tabela 2: Acórdãos encontrados divididos por tema
Tema

Quantidade

Políticas de cotas

27

Financiamento Estudantil – FIES

24

PROUNI

7

Questões previdenciárias

3

Fornecimento de medicamentos

3

ENADE

2

Ciências sem fronteiras

2

Concursos públicos

2

SISU/ENEM

1

Inadimplência universitária

1

Questões ambientais

1

TOTAL

73
Fonte: O autor, 2019.

Percebe-se que temas relacionados a ações afirmativas, como as políticas de
cotas, já mencionada, foram os mais recorrentes no resultado da pesquisa, seguidos
por questões envolvendo financiamento estudantil. Há uma grande discrepância
entre a incidência destes temas com os demais.
Todavia, há a incidência de temas alheios ao objeto da pesquisa, o que será
analisado no tópico a seguir.
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3.2.3.

Classificação e análise dos casos excluídos do acervo

Alguns temas como previdência, concursos públicos, fornecimento de
medicamentos, além de questões ambientais, apesar de não estarem contidos no
objeto da pesquisa, acabaram por fazer parte da totalidade dos processos
encontrados mediante a utilização do filtro. Portal razão, os acórdãos que não se
enquadraram no tema da pesquisa foram descartados, conforme destaca o gráfico
seguinte:
Gráfico 2: Quantidade de acórdãos excluídos por não corresponderem ao tema pesquisado

12

61

Dentro do tema

Outros assuntos

Fonte: O autor, 2019.

Nesse sentido, o levantamento quantitativo dos processos e sua separação
por temas ajudaram a perceber que embora muitos processos envolvessem
universidades federais e ensino superior, seu conteúdo não estava relacionado a
temática de políticas públicas. Situações contrárias também ocorreram, pois,
determinados casos versavam sobre políticas públicas, mas não sobre ensino
superior.
Cabe salientar que os doze acórdãos foram eliminados por falta de
pertinência temática com relação à pesquisa representaram apenas 15% do
universo de decisões selecionadas, o que pode ser considerado um índice
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satisfatório para a eficiência do filtro amostral escolhido. O razoável número da
totalidade de acórdãos encontrados nos permitiu realizar uma análise crítica das
decisões eliminadas, vindo a categorizá-las. Assim, de acordo com o gráfico abaixo,
é plausível se obter um melhor entendimento dos assuntos não selecionados:
Gráfico 3: Acórdãos que não correspondem ao tema pesquisa divididos por categorias
Ensino médio
1
Inadimplência
1

Concurso público
3

Previdência
2
Assistência social
1

Meio ambiente
1
Medicamento
3
Fonte: O autor, 2019.

O Gráfico 3 demonstra que há uma heterogeneidade quanto aos assuntos
não selecionados, merecendo destaque aos acórdãos que abordam o fornecimento
de medicamentos por universidades federais e aqueles que versam sobre concurso
público, ambos com três ocorrências.

As decisões que versam sobre questões

previdenciárias obtiveram duas ocorrências, enquanto assistência social, meio
ambiente, ensino médio e inadimplência universitária apareceram uma única vez.
Assim, passamos a analisá-las a seguir.
Os casos de nº 55, 56 e 57 versam sobre pessoas portadoras de doença
denominada neoplasia maligna de lesão invasiva da mama, tipo severo de câncer,
que demanda a utilização de substância denominada fosfoetalomina 500 mg. Ocorre
que, em que pese tenha sido editada lei autorizativa para a utilização da substância,
o Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5501, deferiu medida cautelar para
suspensão da eficácia da lei, com efeito erga omnes e efeito vinculantes, razão pela
qual tais pessoas não tinham acesso ao medicamento. Contudo, apesar de sua
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relevância social, como observado, tais casos não se relacionam com o objeto da
pesquisa, assim sendo descartados.
Em outro ponto, trata-se o caso nº 73 de controvérsia instaurada a respeito da
regularidade ou não da atuação de comissão de verificação de veracidade de
autodeclaração de etnia, constituída no bojo de concurso público. Ainda sobre a
temática, os casos nº 59 e 64tratam de requerimento pelo Ministério Público Federal
visando a realização de concurso público para provimento de cargos em hospital
universitário. São, no mesmo sentido, descartados da pesquisa.
No que tange a previdência social, o caso nº 12, trata como objeto da lide a
existência ou não da relação jurídico-obrigacional de efetuar contribuições
previdenciárias, tema também abordado no caso nº 14 em contratos de estágio.
Portanto, não compreendem a temática de ensino superior e, tampouco, sua relação
com políticas públicas, sendo eliminados.
O caso de nº 02 aborda situação pela qual aluno, naquela situação figurando
como apelante, requereu a suspensão dos efeitos do ato administrativo que
determinou seu desligamento do curso superior do qual fazia parte. Todavia, no
caso em questão foi decidido que o discente desrespeitou a Resolução nº 24/2000
da Universidade Federal do Espírito Santo ao não concluir sua grade curricular no
prazo máximo de 14 semestres, razão pela qual foi desligado. Assim, não se
vislumbra qualquer espécie de política pública, tratando-se tão somente de uma
questão de direito discutida no âmbito do Poder Judiciário.
Ainda, vale mencionar o caso nº 33, que dispõe sobre a legalidade de
obras de Universidade Federal em suposta área de proteção ambiental. A alegação
do Ministério Público Federal afirmou naquela ocasião que o Pólo da UFRJ e,
Xerém, não obstante as licenças e autorizações ambientais concedidas pelos
órgãos/entes públicos relacionados, estaria sendo feita ao arrepio das disposições
legais que deveriam regular o assunto, haja vista a caracterização da área em
questão e espécie de vegetação envolvida. Da análise obtida, entendeu-se não se
tratar de política educacional, tão somente envolvendo instituição de ensino superior
em questão alheia ao objeto da pesquisa, razão pela qual também foi eliminado.
O caso nº 70 trata de apelação interposta por instituição de ensino superior
requerendo a validade do ato de renovação retroativa de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), após o advento da Lei nº 11.096/2005
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(PROUNI). Assim, apesar de envolver política pública, o acórdão não aborda a
temática de ensino superior, sendo prontamente descartada.
Por fim, cabe destaque ao caso de nº 41. Trata-se de acórdão muito
interessante envolvendo a possibilidade de se considerar o período cursado em
instituição pública de ensino no Canadá, para fins de habilitação a uma das vagas
de ensino médio do Colégio Pedro II destinadas à cota de política afirmativa para
estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas.
A decisão aborda a edição da Lei nº 12.711/2012 para instituição de regime
de cotas para ingresso às universidades federais e às escolas federais de ensino
técnico de nível médio. Conforme decidido, o referido diploma legal não distingue os
estudantes oriundos de escola pública, seja nacional ou estrangeira, para efeito de
reserva de vagas. Passa então a cogitar a possibilidade, em tese, de ser adotada
como paradigma para ação afirmativa.
Entretanto, conforme já destacado, o caso discutido trata de ensino médio,
sendo, portanto, descartado por não pertencer ao objeto da pesquisa.
Ocorre que, além da exclusão dos acórdãos supracitados, alguns processos
possuíam mais de um acórdão, sendo, por consequência, computados em
duplicidade, visto que o objeto da contagem se deu a partir do número de processos
e não das partes envolvidas na ação. Assim, se a parte interpôs embargos de
declaração e após, foi interposta uma apelação cível de um mesmo processo
originário, tais recursos seriam equivalentes a duas decisões, apesar de discutirem o
mesmo fato concreto e apresentarem as mesmas partes. Por tal razão, foram
excluídos, conforme destaque:
Gráfico 4: Quantidade de acórdãos excluídos por duplicidade

CASOS EM
DUPLICIDADE
11
CASOS
SINGULARES
54

Fonte: O autor, 2019.
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No âmbito dos acórdãos encontrados, os casos de nº 04, 10, 13, 42, 49, 53 e
69 foram descartados por duplicidade. Vale dizer que o caso de nº 53 é idêntico ao
caso de nº 54, o que supostamente ocorreu por falha no banco de dados do site do
TRF2.

Já os demais casos compreendem embargos de declaração, que

posteriormente foram abordados em sede de apelação cível, motivo pelo qual optouse por descartá-los.

3.3.

Acervo para análise qualitativa

Assim, apesar de o levantamento quantitativo ter se iniciado com 73
acórdãos, as questões de falta de pertinência temática, bem como a duplicidade de
decisões tratando do mesmo processo reduziram a quantidade para 54 casos a
serem analisados dentro do tema proposto.
Os 54 casos selecionados foram categorizados e divididos na tabela a seguir,
a fim de melhor compreendermos sua disposição:
Tabela 3: Total de acórdãos válidos para a pesquisa divididos por temas
Tema

Quantidade

% em relação ao total

Políticas de cotas

24

44%

20

37%

PROUNI

6

11%

ENADE

2

4%

Ciências sem fronteiras

1

2%

SISU/ENEM

1

2%

TOTAL

54

100%

Financiamento
Estudantil – FIES

Fonte: O autor, 2019.

Da análise do quadro acima é possível observar que as questões envolvendo
políticas de cotas e reservas de vagas nas universidades federais correspondem a
44% dos casos válidos encontrados, o que corresponde a quase metade. No mesmo
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sentido, acórdãos que tratam de financiamento estudantil somam 37% da totalidade
em questão, seguidos por decisões a respeito do PROUNI, com 11%, ENADE, 4%
e, por fim, Ciências sem fronteiras, SISU e ENEM com 2%.
Sendo a temática de ações afirmativas de fundamental importância,
entendemos necessário que a disposição de um tópico, conforme a seguir:

3.3.1

Das ações afirmativas

Tratam-se as ações afirmativas de políticas públicas que alocam recursos em
benefício de pessoas que pertencem a grupos discriminados e vitimados pela
exclusão sócio-econômica por questões históricas ou outras circunstâncias. Tais
medidas possuem como objetivo o combate a discriminações étnicas, raciais,
religiosas, de gênero ou casta, com aumento da participação dos grupos minoritários
no processo político, no acesso à educação, na saúde, em empregos, bens
materiais, nas redes de proteção social e no reconhecimento cultural.
Entre as medidas classificadas como ações afirmativas, em especial aquelas
encontradas no presente estudo, podemos mencionar: o direito à educação por via
de metas, cotas, bônus ou fundos de estímulo; bolsas de estudo; empréstimos,
dentre outros.
Nesta rubrica é possível, portanto, a inclusão de medidas que englobam tanto
a promoção da igualdade material e de direitos básicos de cidadania como também
formas de valorização étnica e cultural. Tais procedimentos podem ser de iniciativa
de aplicação pública ou privada, e dotadas de forma voluntária e descentralizada ou
por determinação legal.
É importante diferenciar as ações afirmativas das políticas puramente antidiscriminatórias, uma vez que aquelas atuam preventivamente em favor de
indivíduos que são discriminados em potencial, o que pode ser entendido tanto
como uma prevenção à discriminação quanto como uma reparação dos seus efeitos,
a exemplo das cotas raciais, legitimadas por uma diferença histórica proveniente do
período escravocrata. Por outro lado, as políticas puramente anti-discriminatórias
atuam tão somente como meio de repressão aos discriminadores ou de
conscientização dos indivíduos que podem vir a praticar atos discriminatórios.
Todavia, no campo do debate público e acadêmico, as ações afirmativas
podem, por vezes, assumir um significado mais restrito, sendo entendida como uma
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política que tem por objetivo assegurar o acesso a posições sociais importantes a
membros de grupos que, na ausência de tal medida, permaneceriam excluídos.
Assim, seu principal objetivo se trataria de combater desigualdades, tornando sua
composição mais representativa do perfil demográfico da sociedade.
Feita essa breve introdução, passaremos a discutir as ações afirmativas
encontradas durante o levantamento jurisprudencial produzido, iniciando pela
política de cotas e a reserva de vagas no âmbito das universidades federais.

3.3.1.1

Da política de cotas

As políticas de cotas possuem como objetivo promover indivíduos que
pertençam a grupos reconhecidamente em situação histórica de desvantagem.
Nesse diapasão, os programas de inclusão procuram a conjugação de mais de um
critério quanto aos sujeitos de direito da ação afirmativa em atendimento a Lei
12.711/2012.
A respeito de sua implantação, vale destacar interessante ensinamento de
Carolina Ritter:
A política de reserva de vagas ou cotas nas universidades públicas
vem sendo implantada desde os anos 2000, quando passou a ser debatida
amplamente por diversos setores da sociedade, tais como universidades,
movimentos sociais, mídia e pelos poderes Legislativo e Judiciário Federal.
Foi normatizada no âmbito da IFES somente no ano de 2012, com a Lei
Federal nº 12.711, que determinou a implantação progressiva até o ano de
2016, a reserva de 50% das vagas para alunos que cursaram integralmente
o ensino médio em instituições de educação públicas, sendo estas
distribuídas entre oriundos de família com renda mensal per capita igual ou
inferior a um salário mínimo e meio nacional, e/ou autodeclarados pretos,
pardos e indígenas (PPIs). Tal lei tem previsão de duração de 10 anos,
podendo ser mantida, excluída ou readequada. (RITTER, 2018, p. 19)

Conforme afirma a autora, as universidades públicas exercem o papel de
instituições sociais, podendo se correlacionar com o desenvolvimento social do país,
sendo seu acesso uma das dimensões deste importante instrumento. Entretanto,
nem todos compartilham dessa ideia.
São vários os casos apresentados neste estudo de pretensões contra a
política de cotas, defendendo sua inconstitucionalidade. Como exemplo, podemos
mencionar o caso de nº 11, em que a apelante pleiteia sua aprovação com sob o
argumento de que o sistema de cotas criou uma dificuldade extrema aos alunos
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oriundos de escolas particulares, gerando uma desproporcional desigualdade entre
os candidatos. Ainda, que a relação candidato-vaga para o aluno beneficiado pela
cota era ínfima, bastando que não fosse eliminado para ingressar na universidade.
Neste sentido, cumpre colacionar importante trecho do julgado:
O fato é que o ensino público é realmente deficiente; muitos nem
sequer têm acesso a ele. É opção aberta ao Estado implementar as
medidas
necessárias para assegurar, com a maior amplitude possível, que todos
tenham melhores condições para frequentar as escolas, adquirir um ensino
de qualidade melhor e porventura disputar uma vaga no ensino superior.
Dentro de tais opções, adotou-se o sistema de cotas, com o objetivo de
tentar
minimizar, desde já, a segregação proporcionada por diferença de
possibilidade econômica. Embora parte das críticas ao sistema seja pelo
menos razoável, isso não significa ilegalidade. Não cabe ao judiciário
manifestar a sua preferência subjetiva, ou suas críticas pessoais, aos
critérios
legítimos albergados pelos outros ramos estatais, nos termos do art. 2º da
Lei Maior. (TRF2 2007.51.01.024477-7)

No

caso

nº

15,

o

apelante

também

sustentou

o

pedido

de

inconstitucionalidade do sistema de cotas instituído pela Universidade Federal do
Espírito Santo, conforme breve relatório do Desembargador Guilherme Calmon
Nogueira da Gama:
Em razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que o
sistema de cotas discrimina violentamente os alunos egressos do ensino
privado, colocando-os como os verdadeiros vilões de todo o sistema
educacional nacional. Ressalta (i) seu direito constitucional à educação; (ii)
a ofensa ao critério meritocrático de acesso ao ensino público superior; (iii)
a usurpação da competência da União Federal; (iv) afronta ao princípio da
legalidade e da separação dos poderes; (v) a inconstitucionalidade por
afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Traz à tona
entendimento jurisprudencial para amparar sua pretensão. Requer a
reforma
da sentença (fls. 192/213). (TRF2, Rel. Guilherme Calmon.
2009.50.01.001737-8)

Há que se ressaltar, conforme já destacado, que os casos supracitados são
anteriores a edição da Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que regulamentou o
acesso às universidades federais, bem como às instituições federais de ensino
técnico, determinando a reserva de vagas, em condições privilegiadas, aos
estudantes que cursaram o ensino fundamental exclusivamente em escola pública,
aos estudantes oriundos de famílias de baixa renda e aos estudantes negros, pardos
e indígenas.
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Sendo assim, tais recursos foram interpostos no intuito de obter a declaração
de inconstitucionalidade formal das Resoluções nº 33/2007 e 31/2008, que foram
editadas a fim de regulamentar a reserva de vagas através do denominado sistema
de cotas. Neste sentido, reitera o Desembargador Guilherme Calmon:
13. Conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo, às fls. 158,
“(...)ao cotejar a resolução nº 33/2007 e o edital nº 02/2008-CCV com o
sistema constitucional vigente, não há espaço para se falar em
inconstitucionalidade no âmbito material, já que o sistema de cotas
adotado pela requerida vem ao encontro da concretização do princípio da
igualdade previsto no art. 5º da Constituição de 1988. Em verdade, os
item 6, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 do edital de convocação para o processo seletivo
dos cursos de graduação da UFES estão em consonância com os preceitos
dos artigos 3º inciso III, 5º caput, 6º, 205,206 inciso I, 208 inciso V, da
Constituição de 1988. Não bastasse a congruência coma Carta Magna, a
adequação do edital também ocorre com relação aos artigos 2º, 3º e 4º da
Lei de Bases e Diretrizes da Educação.” (TRF2, Rel. Guilherme Calmon.
2009.50.01.001737-8)

Foi possível observar durante a pesquisa que nos processos anteriores a
vigência da Lei 12.711/2012 as decisões encontradas foram pelo mesmo caminho.
Os autores pleiteavam a inconstitucionalidade dos atos administrativos editados
pelas universidades, todavia o Tribunal optava por sua validade.
Contudo, com a edição da lei, os casos passaram a questionar o
enquadramento dos pretendentes as vagas nas universidades federais no âmbito da
Lei 12.711/2012.
Como exemplo, podemos utilizar o caso de nº 50, em se discutiu a
regularidade de matrícula de aluno no curso de graduação da UFRRJ, sob o
fundamento de que a instituição de ensino privado onde cursou o último ano do
ensino médio seria ou não equiparada à escola pública, uma vez que se tratava de
entidade filantrópica e sem fins lucrativos. No julgado, afirmou o Desembargador
Guilherme Calmon que as políticas de discriminação positiva, como regras
transitórias de exceção, não devem ter seu escopo ampliado para além das
hipóteses expressamente previstas pelo legislador, devendo ser observada a
impessoalidade das políticas públicas, bem como os princípios da legalidade estrita
e da isonomia.
É interessante observar, tanto no pleito quanto na decisão do caso, que o que
está em jogo é a legitimidade e o limite de atuação do Poder Judiciário. Dentro do
que se entende como livre convencimento motivado, dos parâmetros da legalidade,
pode-se dizer que poderia o magistrado optar por uma postura mais ativista,
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acatando a regularidade da matrícula do aluno sob uma variedade de fundamentos,
como a dificuldade de acesso à universidade pública, o direito à educação ou que a
exigência da lei seria desarrazoada. Ao mesmo tempo, como o fez, o magistrado
pode optar por uma postura de autocontenção judicial, com o acatamento das
decisões do Poder Executivo e adotando uma interpretação estrita da norma posta.
Neste sentido, vale colacionar o ensinamento de Luís Roberto Barroso:
O oposto do ativismo é a auto-contenção judicial, conduta pela qual
o Judiciário procura reduzir sua interferência nas ações dos outros Poderes.
Por essa linha, juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente a
Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de incidência
expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam
critérios rígidos e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade
de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de interferir na definição das
políticas públicas. Até o advento da Constituição de 1988, essa era a
inequívoca linha de atuação do Judiciário no Brasil. A principal diferença
metodológica entre as duas posições está em que, em princípio, o ativismo
judicial procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional,
sem contudo invadir o campo da criação livre do Direito. A auto-contenção,
por sua vez, restringe o espaço de incidência da Constituição em favor das
instâncias tipicamente políticas. (BARROSO, 2010, p. 7)

Em situação oposta, no caso de nº 39, recurso de apelação interposto pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal Fluminense, a
sentença combatida julgou procedente o pedido para determinar que tais entidades
permitissem a participação dos candidatos que concluíram o ensino médio mediante
curso supletivo público estadual na concorrência às vagas do sistema de cotas,
independentemente das limitações previstas nos editais e atos administrativos que
regulavam a matéria.
Na ocasião, os atos administrativos determinavam que para se beneficiar da
política afirmativa os candidatos deveriam ter cursado integralmente o ensino médio
na rede pública de ensino e fossem verdadeiramente hipossuficientes, dentre outros
requisitos expostos no acórdão. Veja-se:
Conforme se verifica, o edital da UFRJ veda aos alunos que tenham
concluído o ensino médio por meio de curso supletivo, ainda que se trate de
curso oferecido pela rede pública de ensino, a concorrerem às vagas
reservadas aos alunos oriundos da rede pública; ao passo que a UFF, em
que pese tenha autorizado aos alunos oriundos de curso supletivo a
concorrência às vagas destinadas ao sistema de cotas da rede pública, o
fez estabelecendo uma restrição de idade, qual seja: somente os candidatos
com idade superior a 25 (vinte e cinco anos) podem concorrer enquanto
cotistas.
(TRF2.
Des.
Rel.
Luiz
Paulo
Araujo
Filho.
0009310-41.2012.4.02.5101)
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A decisão em comento abordou a respeito da autonomia conferida pela lei
às universidades, entretanto, destacou que o sistema educacional brasileiro não faz
diferença entre os modos de conclusão das etapas educacionais, uma vez que traria
prejuízo injustificável àqueles que não puderam seguir o ritmo normal e
submeteram-se a um curso supletivo, que, como o próprio nome indica, tem a
finalidade de suprir o ensino regular não integralizado na forma e tempo formalmente
previstos.
Assim, pode-se observar que no caso de nº 39, optou o Desembargador Luiz
Paulo da Silva Araujo Filho por uma postura que transcende a letra fria do ato
administrativo, o que pode vir a ser considerado como ativismo judicial, uma vez que
se aborda questão que anteriormente era tratada estritamente no âmbito do Poder
Executivo.
De igual modo, vale ressaltar os dizeres de Barroso quanto ao ativismo
judicial:
A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais
ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins
constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros
dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes
condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a situações
não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de
manifestação
do
legislador
ordinário;
(ii)
a
declaração
de
inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base
em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da
Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder
Público, notadamente em matéria de políticas públicas. (BARROSO, 2010,
p. 6)

A exposição dos casos de nº 50 e 39 nos mostra que o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, a exemplo de outras cortes pelo Brasil, adota posturas
distintas em relação as demandas apresentadas. Vale lembrar que, neste momento,
a pesquisa não visa realizar afirmações sobre o mérito dos comportamentos
adotados pelos magistrados, mas sim analisar de forma expositiva como se dão as
decisões judiciais sobre a temática escolhida.
É importante frisar que, como já abordado no capítulo 2, parte da doutrina
questiona a democracia das decisões tomadas por juízes e tribunais, uma vez que
não possuem legitimação por meio do voto popular e acabam por invalidar as
decisões políticas do legislador. Neste sentido:
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Nessa linha, cabe reavivar que o juiz: (i) só deve agir em nome da
Constituição e das leis, e não por vontade política própria; (ii) deve ser
deferente para com as decisões razoáveis tomadas pelo legislador,
respeitando a presunção de validade das leis; (iii) não deve perder de vista
que, embora não eleito, o poder que exerce é representativo (i.e, emana do
povo e em seu nome deve ser exercido), razão pela qual sua atuação deve
estar em sintonia com o sentimento social, na medida do possível. Aqui,
porém, há uma sutileza: juízes não podem ser populistas e, em certos
casos, terão de atuar de modo contramajoritário. A conservação e a
promoção dos direitos fundamentais, mesmo contra a vontade das maiorias
políticas, é uma condição de funcionamento do constitucionalismo
democrático. Logo, a intervenção do Judiciário, nesses casos, sanando uma
omissão legislativa ou invalidando uma lei inconstitucional, dá-se a favor e
não contra a democracia. (BINENBOJM apud BARROSO, 2010, p. 14-15)

Em

complemento

ao

exposto,

cumpre aos

órgãos

responsáveis

o

acompanhamento da evolução da política pública apresentada, qual seja, a reserva
de vagas por meio da política de cotas.

A construção e a implementação de

mecanismos que visem o monitoramento e avaliação dessas políticas se mostram
essenciais para seu planejamento, bem como serve de estímulo a transparência e a
participação popular.
Neste sentido, discorre Carolina Ritter:
Logo, não monitorar e avaliar a política de cotas em suas diversas
dimensões possibilita que as decisões que a abarcam sejam perpassadas
por “achismos”, e fiquem mais suscetíveis a flutuações resultantes da
posição político-ideológica de quem está no poder, historicamente ocupado
majoritariamente por homens, brancos, oriundos das classes médias e
altas. Ou seja, torna os argumentos mais frágeis, sobretudo aos seus
defensores. (RITTER, 2018, p. 162)

De tal modo, é importante a realização de estudos acadêmicos que
considerem e investiguem os diferentes elementos que envolvem as políticas de
cotas, como a seleção, o ingresso, a ocupação das vagas, a permanência,
conclusão, bem como a analise dos impactos que a lei traz em âmbito individual e
coletiva aos estudantes cotistas e aos egressos. Trata-se também de instrumento
essencial para balizar decisões e direcionar os objetivos políticos. Exercem também
papel fundamental na consolidação do desenvolvimento social as pesquisas que
incluam direitos coletivos e movimentos sociais, bem como estes vêm se
posicionando pela educação pública. Tais circunstâncias não serão objeto de maior
análise nesta pesquisa.
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3.3.1.2

Do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES

Trata-se o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES – de um programa do
Ministério da Educação – MEC, instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
que tem como objetivo a concessão de financiamento a estudantes em curso
superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo
MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao
programa2.
Conforme destaca o próprio sítio do programa, trata-se de um modelo de
financiamento

estudantil

divido

em

programas

de

diferentes

modalidades,

possibilitando juros mais acessíveis a quem carece de uma escala de financiamento
que varia de acordo com a renda familiar do candidato.
Feitas tais considerações, no que tange a pesquisa propriamente dita,
observa-se que os casos de nº 03, 06, 08, 09 tratam da exigência de fiador para
manutenção ou feitura do contrato de financiamento estudantil. Como caso
paradigmático de tal situação utilizaremos o caso de nº 9, no qual a aluna, ora
apelada, teve a favor de si uma decisão de antecipação de tutela ante a Caixa
Econômica Federal – CEF, objetivando a abstenção da exigência da apresentação
de fiadores da dívida a ser financiada pelos termos do contrato do FIES, admitindo a
continuidade dos aditamentos do citado ajuste até a conclusão do seu curso
superior, independentemente da apresentação de garantia pessoal.
No caso em destaque, entendeu o Desembargador relator que não seria
razoável a CEF exigir da autora que nomeasse fiador, como condição indispensável
para a continuidade do negócio jurídico, sob pena de se gerar encargo
superveniente, capaz de desequilibrar a relação contratual, fazendo com que uma
das partes ficasse em situação desvantajosa em relação à outra. Considerou correta
a sentença apelada, uma vez que a situação jurídica vigente à época da celebração
do contrato de financiamento educacional entre a CEF e a autora, quando esta
ingressou no ensino superior, não teria quaisquer outros ônus obrigacionais além
daqueles expressamente previstos no documento que assinou. Assim, verifica-se
que adotou o Tribunal, no caso em questão, uma postura restrita aos termos do
contrato realizado entre as partes, no intuito de conferir maior equilíbrio.
2 Trata-se de descrição feita pelo próprio site do governo. Disponível em http://fies.mec.gov.br/.
Acesso em 22/02/2019.

125

Outro ponto que merece igual destaque é aquele referente aos acórdãos que
englobam o pagamento do contrato de financiamento estudantil. São compreendidos
nesses casos os de nº 21, 25, 28, 29, 32, 67 e 71. Como caso paradigma
utilizaremos o de nº 71, uma vez que se demonstra mais interessante.
No caso em questão, a lide envolve a pretensão de estender o prazo de
carência do início da fase de amortização de financiamento estudantil, por se tratar
de estudante graduada em medicina optante pela residência médica, alegando a
parte autora que seu pedido foi negado administrativamente, embora tenha
supostamente preenchido os requisitos legais. Utilizou-se para a decisão a Portaria
Normativa nº 07/2013, do Ministério da Educação, que permite a prorrogação do
período de carência aos estudantes que estiverem realizando programa de
residência médica e não integrem as equipes de saúde mencionadas no ato
administrativo, trazendo a esses uma limitação temporal: desde que o contrato não
esteja na fase de amortização do financiamento.
Quanto aos casos de nº 38, 45, 46, 54, 58, 63, 65, 66, 71 e 72, tratam de
manutenção do contrato de financiamento estudantil. Como caso paradigma optouse por utilizar o caso de nº 45.
Trata-se o caso de nº 45 de pedido de aditamento excepcionado do contrato
de financiamento, com o cancelamento de cobrança de mensalidades do semestre
em curso e a não promoção do nome da autora e sua fiadora nos cadastros
restritivos de crédito. Como argumento, a apelante afirmou que seu rendimento
acadêmico era suficiente, além de estar já em fase final. Ainda, que provou a
excepcionalidade do caso, ou seja, foi afastada por motivo de doença contagiosa e,
por fim, que iria quitar todo o débito remanescente. Todavia, destacou o acórdão
paradigma o princípio do pacta sunt servanda, diante do qual aquilo que for
estipulado e aceito de comum acordo entre as partes deverá ser fielmente cumprido.

3.3.2 Do Programa Universidade para Todos

O Programa Universidade para Todos (Prouni) trata-se de uma iniciativa do
governo brasileiro com o intuito de oferecer bolsas de estudos em faculdades
particulares para estudantes de baixa renda que ainda não tenham um diploma de
nível superior.
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Os casos de nº 24, 26, 30, 34, 37, e 47 abordam o programa em tela. O
caso de nº 24 versa sobre situação em que aluno requereu à instituição de ensino
superior sua transferência a outra faculdade com a manutenção da bolsa de estudo
integral do PROUNI até a conclusão de seu curso de graduação.
Da análise do julgado, percebe-se que o juízo entendeu que a
universidade a qual pretendia o aluno ser transferido demonstrou de forma objetiva
as razões da recusa, evidenciando, conforme o julgado, que seu ato discricionário foi
praticado com devida motivação e em consonância com a legislação pertinente.
O pretenso aluno alegou que a decisão apelada não apresentaria motivação
razoável, uma vez que a instituição não suportaria qualquer prejuízo econômico
decorrente da inclusão do apelante em seu quadro de bolsistas. Entretanto, no
entendimento do Desembargador relator, isso não basta para assegurar a
preservação do equilíbrio econômico-financeiro da instituição, que não pode abrir
mão dos recursos advindos do pagamento das mensalidades, uma vez que não
recebe verba pública para sua manutenção. Assim, o aluno teve seu pleito negado.
Outro caso que merece destaque é o de nº 30, que trata de apelação
interposta em face de aluno favorecido com decisão antecipatória de tutela, que
julgou procedente o pedido para determinar sua reinclusão no programa PROUNI.
Na situação, a controvérsia gira em torno da interpretação do art. 2º, I, da Lei nº
11.096/05 que afirma que a bolsa será destinada “a estudante que tenha cursado o
ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na
condição de bolsista integral”. No caso, o aluno cursou parcialmente o ensino médio
em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, sendo que nesta
última teve as mensalidades pagas integralmente por um primo. Por tal razão, a
universidade em que foi aprovado em 1º lugar no curso de medicina, por meio do
PROUNI, com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, não
reconheceu sua comprovação de bolsista integral e o excluiu do programa, tendo,
em seguida, emitido boleto bancário.
Todavia, a sentença, cujo resultado foi confirmado no recurso em questão,
consignou que à falta de norma legal específica que identifique o significado da
expressão “bolsa de estudos” para os fins da política pública de inclusão no sistema
educacional de ensino superior, é válido adotar-se os significados em geral
admitidos em nosso ordenamento jurídico, não manifestamente incompatíveis com
os propósitos do PROUNI.
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Nesse sentido, observa-se que no caso em questão a conduta do magistrado
foi diferente daquela adotada no caso de nº 50 – vide página 29 – que optou pela
não extensão da interpretação das políticas de discriminação positiva, por entender
que não comportariam ampliação de seu escopo para além do que desejam os
demais Poderes.

3.3.3 Do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade – trata-se de um
dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes). Sua realização é efetuada pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia que se vincula ao
Ministério da Educação (MEC), conforme diretrizes constituídas pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), órgão colegiado de
coordenação e supervisão do Sinaes.
Trata-se de componente curricular obrigatório aos cursos de graduação, como
exige a Lei nº 10.861/2004. Tem aplicação periódica submetida aos estudantes de
todos os cursos de graduação, durante o primeiro e último ano do curso. Será tão
somente inscrita no histórico escolar do estudante a situação regular em relação a
essa obrigação, que será atestada por sua efetiva participação ou, quando for o
caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em
regulamento.
O exame tem como principal objetivo acompanhar o processo de
aprendizagem e do desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de
graduação. Os resultados são hábeis a produzir dados por instituição de educação
superior, categoria administrativa, organização acadêmica, município, estado, região
geográfica e Brasil. Assim, serão construídos referenciais que permitam a definição
de ações voltadas à melhoria da qualidade dos cursos de graduação por parte de
professores, técnicos, dirigentes e autoridades educacionais.
No caso de nº 43, único a abordar a questão, decidiu-se sobre a dispensa de
aluna a participação no ENADE, além da anotação de regularidade em seu histórico
escolar, bem como determinado a faculdade que, após a regularização, expedisse
declaração de conclusão de curso. Afirmou o julgado que é responsabilidade da
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instituição de ensino, fiscalizada pelo MEC, a inscrição de seus alunos junto ao
ENADE. Dessa forma, cabia a universidade em questão garantir que os estudantes
inscritos no ENADE fossem efetivamente notificados da inscrição, assim como cabe
ao MEC a fiscalização das IES no cumprimento de seus deveres para com os
alunos. Ainda, conforme decidiu o Desembargador, a não realização do exame não
pode ser causa para impedir obtenção do diploma. O pleito foi favorável à aluna.

3.3.4 Do programa Ciências sem Fronteiras

O programa Ciência sem Fronteiras, oferecido pelo Ministério da Educação –
MEC - em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de
suas instituições de fomento, CNPq e CAPES, tem por objetivo a realização de
intercâmbio de estudantes para vários países, oferecendo diversas bolsas de
estudo, para que conheçam novos sistemas de ensino e possam contribuir para o
crescimento tecnológico e científico do país, bem como buscar atrair pesquisadores
estrangeiros que queiram vir para o Brasil e trabalhar em pesquisas nas áreas de
conhecimento atendidas pelo programa junto a pesquisadores de nosso país.
O caso de nº 48, com temática abordando a política pública em questão, trata
de apelação cível proposta pela Defensoria Pública da União em face da CAPES e
CNPq, alegando possível violação a princípios constitucionais e outros princípios
jurídicos acerca da exclusão inicial de alunos do Curso de Comunicação Visual –
Design da UFRJ do programa referido. Na situação controvertida, houve uma
avaliação da grade curricular e do conteúdo programático do curso por parte das
apeladas que, concluíram que o curso não se inseria entre aqueles que deveriam
ser estimulados e priorizados no plano internacional por meio do fomento das
atividades, como por exemplo a concessão de bolsas de pesquisa.
Neste sentido, decidiu o Desembargador relator que a questão se relaciona à
discricionariedade da Administração Pública nas escolhas e opções que realiza, não
cabendo a adoção da teoria dos motivos determinantes como fator impositivo para
que a CNPq e a CAPES incluíssem o curso como possível beneficiário de bolsas
decorrentes do programa.
Ainda, afirma o magistrado que é vedado ao Poder Judiciário proceder à
análise do mérito administrativo quando a Administração Pública observa o devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditório nos processos judiciais regulares.
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3.3.5 Dos programas SISU e ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado com o objetivo de ser
uma avaliação de desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do
Ensino Médio. Atualmente, o exame avalia a qualidade do ensino no país,
constituindo uma imprescindível ferramenta de auxílio na mensuração de
desempenho dos estudantes, para que possam ser realizadas, caso necessário, a
implementação das políticas públicas na área da educação.
Já o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), consiste no sistema informatizado,
cujo gerenciamento é feito pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual instituições
públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Quanto ao caso relacionado à temática, de nº 52, trata-se de apelação cível
de reexame necessário face a decisão que absolveu o Inep e a União de ter a
obrigação de devolver a taxa de inscrição a candidatos que deixara de se submeter
às provas do ENEM/2012 por terem ingressado em universidades por meio do
Sisu/2011.
Traz como informação o julgado, que as dimensões amplas do Enem/2012,
registrou 5,7 milhões de inscritos, o que demandou mais de 140 dias entre a
inscrição e a realização do exame; produção de 11,5 cadernos de prova, 14mil kits
de material administrativo, recrutamento e capacitação de 400mil fiscais, 140mil
salas de prova em 14mil locais, justificam injustiças pontuais, sem macular todo o
certame.
No caso, porém, entendeu o Desembargador relator não foi apontada
nenhuma falha administrativa, mesmo na elaboração do calendário, que por
coincidência exigiu de parte dos candidatos do Enem/2011, com desempenho mais
fraco, a inscrição no Enem/2012, pois o Sisu/2011 do meio do ano ocorreu após o
prazo de inscrição no exame nacional. Assim, optou o Tribunal pela não condenação
da União e do Inep.
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CONCLUSÃO

Foi a partir da percepção de que fenômeno da judicialização de questões
envolvendo as políticas públicas e os direitos sociais positivados na Constituição
Federal da República de 1988 – CF/88 tem tomado imensas proporções, que se
optou por abordar a temática, uma vez que o direito ao acesso à justiça deve ser
entendido como primordial para a formação de uma sociedade mais equânime.
Como dito no decorrer do trabalho, a ineficiência de concretização das políticas
enunciadas pelos poderes Executivo e Legislativo vem abarrotando o Poder
Judiciário de incumbências que originalmente não fariam parte de seu campo de
atuação. Tal fato vem gerando uma diversidade de interpretações, que, por vezes,
não lhe é favorável.
Embora o quadro de judicialização no Brasil seja preocupante, devemos
considerar a constitucionalização dos mecanismos de acesso à justiça como um
enorme avanço para a população que, em sua maioria, não conta com recursos para
litigar por seus direitos e, por tal razão, acaba cedendo ao desrespeito da
Administração Pública. Há canais de acesso à justiça como o Ministério Público, a
Defensoria Pública e os Juizados Especiais Cíveis, além das alterações de ordem
processual, bem como a inclusão de novos instrumentos que facilitam o acesso e
tornam o alcance aos tribunais possível à população mais pobre.
Assim, a ideia de acesso à justiça precede aos demais direitos, pois, embora
se trate de um direito fundamental, é um direito meio, instrumental, sendo essencial
para que sejam obtidos os demais direitos, mas que também depende do direito à
educação para que possa ser utilizado, realmente, a serviço da justiça social.
O acesso à justiça teve seu conceito reconstruído a partir do momento em
que diversos mecanismos internacionais passaram a promover projetos que tiveram
por finalidade conferir mais legitimidade à população pobre, de maneira que essa
noção ampliativa fosse utilizada como forma de redução da pobreza. Em tal aspecto,
conforme foi apresentado no Capítulo 2, o direito ao acesso à justiça, enquanto
direito fundamental para a redução das desigualdades, vem sendo abordado desde
o “projeto Florença”, de autoria de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), que
exportaram um modelo norte americano de justiça como forma de superação das
deficiências estruturais apresentadas pelos sistemas de justiça que eram adotados
pelo mundo.
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Foi a partir de então que o Poder Judiciário ganhou destaque mundial e o
sistema jurídico tornou-se objeto de estudos em uma diversidade de países, de
forma que foram concebidas diversas normatizações entre as quais o direito passou
a se veicular tanto como instrumento de globalização, tanto como elemento de um
projeto de mudança social que se materializaria através de uma nova forma de
conscientização.
A problematização de questões relacionadas aos limites e as possibilidades
do Poder Judiciário, enquanto um dos Poderes da República, assumiu neste estudo
um papel de destaque. Em um primeiro momento, abordamos a temática de políticas
públicas, discorrendo sobre suas características, para logo após abordarmos como
tal categoria era tratada pelo Poder Judiciário, conforme a entende a doutrina. Já no
Capítulo 3, se tratando da pesquisa empírica propriamente dita, buscou-se investigar
o trato das decisões judiciárias com o tema escolhido a partir da análise dos
acórdãos referentes às politicas públicas e ensino superior, no âmbito do TRF2, a
partir do advento da CRFB/88.
Neste sentido, como primeiro objetivo específico, a pesquisa trouxe à tona
diversos aspectos a respeito do trato das políticas públicas pelo direito, o que foi
abordado no Capítulo 1 de forma conceitual e doutrinária e no Capítulo 3 por meio
do estudo empírico realizado, que abordou os últimos quatorze anos de decisões
tomadas pelo TRF2 (o primeiro acórdão encontrado pelo filtro amostral possui
decisão datada do ano de 2005) no trato da matéria.
Verificou-se no Capítulo 1 que é imprescindível aos juristas brasileiros, cuja
formação negligencia tanto a reflexão jurídica sobre as políticas públicas e, ainda, a
construção de habilidades e métodos de investigação empírica, que se desassociem
da visão abstrata, não encarando as ciências jurídicas como mero campo
dogmático, sem aplicabilidade nos acontecimentos reais pelos quais perpassa a
sociedade, mas sim como verdadeira ferramenta de solução dos problemas sociais.
A relação de proximidade de ordem prática e a distância acadêmica entre o
direito e o campo das políticas públicas no Brasil, conforme nos ensinou Coutinho
(2013), possui diversas razões. Algumas estão relacionadas a certos traços do
ensino jurídico que vigoram no país, que embora venha se dedicando a formar
magistrados,

advogados,

promotores,

procuradores,

defensores

públicos,

autoridades públicas e políticos há quase dois séculos, não se propôs,
especificamente, a formar profissionais (do direito) preparados para estruturarem,
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operarem e aprimorarem políticas públicas e programas de ação governamental. Há
um excesso de formalismo didático por parte dos cursos de graduação e de pósgraduação em direito no Brasil, essencialmente baseado em ensinamentos
doutrinários.
Quanto ao segundo objetivo específico do estudo, buscou-se contextualizar a
questão do acesso à justiça na perspectiva do exercício de direitos relacionados às
políticas públicas. Nesse diapasão, abordaram-se inicialmente os desafios a serem
enfrentados pelo Poder Judiciário, a exemplo morosidade da prestação jurisdicional.
Entretanto, como já dito, foram destacadas diversas reformas implementadas
pelo CPC/2015, bem como outras leis e atos administrativos que inovaram no
ordenamento jurídico brasileiro visando, por certo, combater com afinco a
morosidade processual, fator principal de entrave ao acesso à justiça.
Abordaram-se no Capítulo 2, no campo teórico, as práticas do ativismo e da
autocontenção judicial, o que foi posteriormente analisado no Capítulo 3 quando da
análise dos acórdãos e a postura dos magistrados na aplicação das normas
constitucionais e acontecimentos de incidência expressa do ordenamento jurídico.
Esse foi, justamente, o terceiro objetivo específico da pesquisa, ou seja, o
mapeamento e a análise dos acórdãos relacionados às políticas públicas e ensino
superior ou a educação no ensino superior, no âmbito do TRF2, após o advento da
CRFB 1988.
Foi possível identificar que a postura dos desembargadores do TRF2 foi
variada em diversos momentos. Como exemplo, em certos casos foi decidido pelos
magistrados que as políticas de discriminação positiva, como regras transitórias de
exceção, não deveriam ter seu escopo ampliado para além das hipóteses
expressamente previstas pelo legislador, devendo ser observada a impessoalidade
das políticas públicas, bem como os princípios da legalidade estrita e da isonomia.
Todavia, em outros acórdãos, optaram os desembargadores por transcender
a aplicação da letra fria da lei. Como interessante exemplo, podemos utilizar o caso
de nº 30, em que o desembargador relator consignou que à falta de norma legal
específica que identifique o significado da expressão “bolsa de estudos” para os fins
da política pública de inclusão no sistema educacional de ensino superior, é válido
adotar-se os significados em geral admitidos em nosso ordenamento jurídico, não
manifestamente incompatíveis com os propósitos do PROUNI.
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Embora os julgados, em nosso entendimento, possam ser considerados
razoáveis do ponto de vista das situações apresentadas, foi possível identificar que
os magistrados tendem a mudar de postura e argumentar suas decisões das mais
variadas formas, sendo por vezes contraditórios em seus próprios argumentos.
Outra

análise

interessante

diz

respeito

ao

padrão

das

demandas

apresentadas. Como exemplo, podemos destacar os acórdãos que envolvem as
políticas de cotas. Antes da edição da Lei nº 12.711/2012 as demandas eram
interpostas no sentido de a declaração de inconstitucionalidade formal dos atos
administrativos das universidades que regulavam o ingresso de alunos e a política
de reserva de vagas. Destacam-se as Resoluções nº 33/2007 e 31/2008, que
abordaram praticamente todas as decisões encontradas em âmbito do filtro adotado.
Ocorre que, após vigorar a lei, os casos passaram a questionar o enquadramento
dos pretendentes as vagas nas universidades federais dentro do texto legal e não a
questionar sua constitucionalidade. Ainda, no ano de 2011, imediatamente anterior a
edição da lei, houve o maior índice de demandas dentro do lapso temporal
pesquisado, o que pode indicar a necessidade de uma melhor regulamentação da
matéria naquele momento.
Apesar do acesso à educação ter evoluído consideravelmente no Brasil, uma
vez que ações afirmativas como a política de reserva de vagas regulada pela Lei
12.711/2012,

programas

como

Prouni,

FIES,

dentre

outros

tenham

sido

implementados, ainda está longe de caracterizar uma universalização. Como prova,
pode-se observar a grande quantidade de ações encontradas nas universidades
federais requerendo o acesso ao ensino superior. Essas políticas de acesso
mostraram-se insuficientes, pois não conseguiram abranger toda a demanda
existente ao menos no âmbito da competência do TRF2, o que se supõe que seja a
situação espelhada por todo o país.
Todavia, deve-se reconhecer o importante papel do Poder Judiciário como
instrumento de garantia da execução das políticas públicas, em especial no ensino
superior,

em

que

a

criação

decorre

de

uma

ação

coletiva,

mas

sua

operacionalização é dependente de uma ação individualizada, considerado que a
educação é um bem público, passível de alcance por todos os indivíduos, mas que
somente pode ser usufruída a partir de sua apropriação por cada cidadão.
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