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1. Introdução 
 

Como decorrência da disseminação do fenômeno de judicialização das políticas 

públicas no campo educacional, tem crescido o interesse em compreender os 

aspectosespecíficos do que se tem denominado judicialização da educação, bem como 

de sua relação com o desenho das políticas públicas de educação básica (educação 

infantil e ensinos fundamental e médio) e de ensino superior. Nesse sentido, há um 

número crescente de estudos sobre a atuação das instituições do sistema de justiça no 

campo educacional e sobre o conteúdo de ações e decisões em matéria de direito à 

educação (OLIVEIRA, 1999; MACHADO, 2003; SILVEIRA, 2006; DAMASCO, 

2008; CURY, FERREIRA, 2009; RANIERI, 2009; MARINHO, 2009; BRAGA, 2010; 

GOTTLIEB, 2011; SILVEIRA, 2012; CURY; AMARAL, 2014; SCAFF, PINTO, 

2016; CAJUELLA, 2016; SILVA, 2016; FELDMAN, 2017). 

Enquanto parte do fenômeno de judicialização da educação podemos considerar 

desde intervenções judiciais quanto ao currículo e à avaliação escolar como ações que 

visam assegurar condições de exercício do direito à educação, com garantia de vagas, 

transporte, insumos e seu financiamento. Assim como iniciativas do sistema de justiça 

quanto à implementação obrigatória do estudo da história e da cultura afro-brasileira e 

indígena nas escolas de educação básica, decisões de juízes que revisam medidas de 

gestão administrativa e pedagógica de escolas e universidades, como decisões que 

nulificam parâmetros político-pedagógicos, como a definição normativa de uma idade 

mínima para o ingresso na escola de ensino fundamental ou a exigência de conclusão do 

ensino médio para ingresso no ensino superior, decisões que autorizam matrícula em 

disciplinas sem cumprimento dos requisitos curriculares. 

Também podemos localizar julgados que ampliam o alcance do sentido 

normativo do direito à educação na Constituição, como as decisões colegiadas do 

Supremo Tribunal Federal (STF) que declararam a educação infantil em creche e pré-

escola como prerrogativa exigível de cada criança; ou ainda decisões do STF que 

afirmam a constitucionalidade de políticas públicas de ação afirmativa, dando suporte à 

sua implementação, como no caso das políticas de cotas para ingresso no ensino 



superior; ou que, em sentido oposto, revisam decisões legislativas, limitando total ou 

parcialmente seus efeitos, conforme ocorrido na implementação da lei do Piso Salarial 

Nacional do Magistério da Educação Básica (Lei n° 11.738, 2008). 

Em comum nesses casos está a influência, em maior ou menor grau, no ciclo de 

realização da política pública educacional, seja no desenho macro da política ou em seu 

nível de implementação mais específico, como são as decisões de caráter pedagógico 

produzidas por docentes, escolas e secretarias de educação. 

O fenômeno da judicialização da educação deve ser entendido, portanto, no 

conjunto do processo mais amplo de judicialização da política, mas também é 

favorecido pela juridificação crescente de diferentes aspectos da educação, pelo 

fortalecimento e ampliação de instituições como o Ministério Público (MP) e a 

Defensoria Pública. O primeiro vem passando por um crescente processo de 

especialização em diferentes áreas de políticas públicas, com a criação de promotorias 

especializadas, órgãos de apoio administrativo e grupos de atuação coletiva na temática 

educacional, dentre outras; já a Defensoria vem se expandindo, o que na prática leva a 

uma explosão de demandas judiciais anteriormente contidas por mera ausência de 

acesso à justiça. Há também a formação de grupos de interesses que disputam, no 

sistema de justiça, o sentido das políticas educacionais, com destaque para os grupos 

representantes de escolas privadas e as associações civis de defesa de direitos. 

Com a ampliação quantitativa e qualitativa do litígio em educação também 

cresce a discussão deste tema entre gestores públicos educacionais e do magistério, 

atores que impulsionam a crítica aos conteúdos e efeitos de determinadas decisões 

judiciais ou iniciativas extrajudiciais – Termos de Ajuste de Conduta (TAC), por 

exemplo –, sobretudo quando essas iniciativas se apresentam de forma 

descontextualizada em relação às orientações gerais de política pública produzidas nos 

órgãos da educação ou ignoram aspectos relevantes dos processos político-pedagógicos 

definidos nas instituições educacionais. 

A disseminação de tal crítica, por sua vez, vem orientando certo deslocamento 

do olhar acadêmico sobre o fenômeno. Exige-se a reformulação de conceitos e a 

proposição de novas metodologias de análise no sentido de estudar os efeitos internos 

da atuação do sistema de justiça nas políticas públicas de educação.  

Essa perspectiva, entretanto, não costuma ser compartilhada por agentes 

tradicionais do sistema de justiça (juízes, promotores de justiça, defensores públicos e 

advogados), formados na sólida tradição dogmático-normativa de estudos 



jurisprudenciais, no caso, na pretensão de descrever e analisar a influência do Judiciário 

nas políticas públicas tomando como fonte exclusiva o conteúdo das decisões judiciais e 

a análise exterior de seu cumprimento: “o que não está nos autos não está no mundo”, 

diz o axioma jurídico bastante repetido nos Tribunais. Quando aplicado ao controle 

jurisdicional de políticas educacionais, serve para justificar a alienação do sistema de 

justiça quanto à complexidade de fatores político-pedagógicos que compõem o processo 

de políticas públicas nesse ramo específico da ação estatal. 

Os debates mais recentes sobre judicialização das políticas públicas ajudam-nos 

a compreender este processo. Conforme Gauri e Brinks (2008), os efeitos da 

judicialização da política podem ser direitos, isto é, relacionados diretamente com a 

coisa julgada em demandas coletivas atinentes a interesses difusos, coletivos e/ou 

individuais homogêneos, ou indiretos, para além dos limites subjetivos ou objetivos da 

decisão judicial. Com uma distinção: os efeitos indiretos internos restringem-se ao 

sistema judicial, por exemplo, nas decisões das cortes inferiores; enquanto que os 

indiretos externos extrapolam seu efeito, gerando “legalização” da política pública, com 

a generalização pelo governo de uma decisão, por meio da alteração da política pública 

(GAURI; BRINKS, 2008). 

A perspectiva dogmático-normativa, ainda que necessária ao completo 

mapeamento do fenômeno no campo educacional, não aprofunda o debate sobre os 

efeitos propriamente ditos de tais decisões, não explorando a compreensão das causas 

que decorrem diretamente das opções específicas de juridificação constitucional e legal, 

ou seja, os efeitos da progressiva ampliação do âmbito jurídico de proteção dos direitos 

educacionais no marco da Constituição Federal de 1988 (CF/88), assim como deixam de 

abordar, nos estudos da tradição jurisprudencial, os impactos que as reformas 

institucionais nos órgãos do sistema de justiça e que suas próprias decisões provocam na 

ampliação quantitativa e qualitativa do litígio em educação. 

Feitas essas considerações, o artigo tem por objetivo apresentar e analisar o 

fenômeno de judicialização da educação no Brasil, considerando-se as razões 

constitucionais, jurisdicionais e institucionais de sua disseminação nas últimas décadas 

e, com base nisso, apresentar o perfil de litígio estabelecido nos tribunais. Ao final 

traçaremos algumas considerações para o estudo dos efeitos específicos do litígio em 

políticas públicas educacionais. Desta análise, por fim, decorre uma crítica aos 

potenciais impactos político-pedagógicos do litígio neste campo, comumente negativos 



quando ausente a compreensão sobre o processo de produção das políticas públicas 

educacionais e a frágil interlocução dos órgãos de justiça com o campo educacional. 

 

2. Litígio em políticas de educação: impulsos constitucionais, judiciais e 

institucionais. 

 

Comumente, no campo educacional, atribui-se o fenômeno da ampliação dos 

litígios em educação a uma convergência de fatores. Como relevante fator jurídico 

destaca-se a crescente juridificação da educação, ou seja, a crescente tradução de 

demandas sociais por educação escolar e de medidas de organização administrativa da 

política educacional em normas jurídicas (XIMENES, 2014). 

A CF/88 apresenta a educação como primeiro dos direitos sociais, sendo 

também declarado como direito de todos e dever do Estado (art. 205). No conjunto dos 

deveres do Estado para com educação (art. 208), além do ensino fundamental e do 

ensino médio, a CF/88 é a primeira a declarar o dever do Estado para garantir 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, e como 

direito dos trabalhadores urbanos e rurais: “assistência gratuita aos filhos e dependentes 

desde o nascimento até cinco anos de idade em creche e pré-escolas” (art. 7°, XXV), 

assim como também determina que o atendimento educacional especializado deva ser 

feito “preferencialmente” na rede regular de ensino (art. 208, III). Segundo Motta, a 

definição explícita dos deveres do Estado, elencados pelo art. 208, “dão substância real 

aos direitos sociais, possibilitando a sua eficácia” (1997, p. 181). Some-se a isso a 

definição das atribuições federativas por nível e etapa de ensino, fortemente instituídas 

no art. 211, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n° 14, de 1996, 

sendo tais atribuições detalhadas na legislação educacional. 

A CF/88 dispensou ainda tratamento diferenciado ao ensino obrigatório 1 , 

declarando-o como direito público subjetivo (DUARTE, 2004) cujo não oferecimento 

ou “oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente” (art. 208, §§1º 

e 2º). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB/96), por sua 

vez, amplia o rol de legitimados para a representação dos interesses de crianças e 

adolescentes excluídos da educação obrigatória: “qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 

                                                             
1 Pela Emenda Constitucional nª59 de 2009 o ensino obrigatório deixa ser o ensino fundamental e passa 
para a educação básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos. 



associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída, e o Ministério Público” (LDB/96, art. 5°). 

Do ponto de vista específico dos processos de constitucionalização da educação 

escolar, a CF/88 foi seguida de uma quase permanente agenda de reformas, em geral de 

caráter expansivo quanto aos direitos e garantias constitucionais e ao universo de 

beneficiários que passaram a ter seu direito à educação protegido enquanto dever do 

Estado. Esse é caso de sucessivas Emendas Constitucionais (EC), como: a EC n° 14, de 

1996, que aprovada no contexto de ampla reforma na política educacional, criou o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef) e reorganizou as atribuições federativas quanto à educação básica; 

a EC nº 53, de 2006, criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), ampliando a política 

nacional de financiamento para toda a educação básica; e, por fim, a EC nº 59, de 2009, 

tornou obrigatória a matrícula e frequência escolar a partir dos quatro anos de idade e 

excluiu as despesas em educação do âmbito de incidência da Desvinculação de Receitas 

da União (DRU), além de determinar a inclusão, no Plano Nacional de Educação (PNE), 

de uma meta de elevação do gasto público em educação em relação ao PIB nacional. 

Quanto ao direito à educação, portanto, nosso modelo constitucional 

caracterizou-se, no período de 1988 a 2016, por uma extensa e crescente previsão de 

deveres estatais, de garantias orçamentárias e procedimentais e de arranjos 

interfederativos na própria Constituição, aliada a uma ampla atribuição jurisdicional 

para a interpretação das normas constitucionais e o controle das políticas públicas 

educacionais. 

A sinergia desse arranjo jurídico-constitucional tem efeitos reconhecidamente 

positivos no campo educacional, cuja maior expressão foi a afirmação da exigibilidade 

do direito à educação infantil pelo STF – em ação proposta pelo MP do Estado de São 

Paulo frente ao Município de São Bernardo do Campo, julgada em 2005 (BRASIL, 

2005). Neste caso, ainda que presente a norma constitucional do inciso IV do artigo 206 

da CF/88, foi o STF quem consolidou o direito à creche e à pré-escola como um direito 

exigível coletiva e individualmente, afastando a interpretação até então dominante no 

sentido de considerá-lo uma “norma programática”, portanto, em estágio secundário de 

proteção constitucional quando comparada ao ensino fundamental obrigatório (RIZZI; 

XIMENES, 2014). 



Difícil mensurar o impacto simbólico, político e judicial dessa decisão do STF 

na política educacional, já que provocou uma ampla revisão da jurisprudência dos 

tribunais. Conforme demonstrado por Rizzi e Ximenes (2014) e Silveira (2014), ainda 

que as decisões do STF sobre educação infantil, nos casos que passou a julgar a partir 

daquele ano, formalmente não produzissem efeitos para além dos próprios limites 

territoriais ou de beneficiários de cada caso considerado, houve um efeito indireto 

impressionante sobre os demais tribunais, que, na prática, ajustaram seus padrões 

decisórios no sentido de também reconhecer a exigibilidade imediata de vagas em 

creches e pré-escolas. Ou seja, a resposta do Judiciário passou a favorecer o processo de 

consolidação do direito educacional das crianças pequenas, sendo elemento essencial na 

configuração de políticas públicas de pré-escola e creche, por exemplo, para que 

obtivesse êxito a pressão de gestores municipais e movimento sociais para a inclusão 

desta etapa no Fundeb. 

Assim, não só o Legislativo com as Emendas Constitucionais e seus 

regulamentos, mas também o Judiciário atuou decisivamente na ampliação do escopo de 

proteção do direito à educação, alcançando etapa não obrigatória nos termos 

constitucionais e com isso alterando decisivamente o balanço das políticas educacionais 

em favor de uma população até então posta em segundo plano. 

Essa decisão seguramente é aquela que mais efeitos provoca ainda hoje, nas 

políticas de educação básica e na própria dinâmica de litígios neste campo, tendo em 

vista que as pesquisas em tribunais estaduais e Municípios apontam que o principal 

volume de ações judiciais diz respeito à exigibilidade do direito ao acesso a uma creche 

ou pré-escola gratuita e próxima à residência (SILVEIRA, 2010; 2015; SCAFF; PINTO, 

2010). 

A origem dessa dinâmica de litígios em educação, contudo, não é 2005, mas 

remonta ao início dos anos de 1990, quando sob o impulso do Estatuto da Criança e do 

Adolescente(ECA) (Lei n° 8.069, de 1990) foram criadas novas instituições de proteção 

à criança e ao adolescente, como os Conselhos Tutelares, foram fortalecidas jurídica e 

politicamente as organizações da sociedade civil de defesa jurídica, como os Centros de 

Defesa da Criança e do Adolescente e entidades afins, e foram ampliadas as atribuições 

do Judiciário e do MPs especializados. 

Oliveira (1999), em estudo pioneiro sobre a declaração do direito à educação na 

CF/88 e os mecanismos introduzidos para a sua efetivação e a intervenção do sistema de 

justiça, analisa 22 ações de litígio propostas pelo MP e por associações civis em São 



Paulo e Pernambuco. A primeira delas, de 1991, pleiteava vaga em escola de ensino 

fundamental para um conjunto identificado de crianças. Já neste período o Judiciário 

privilegiava ações com beneficiários identificados, em detrimento de ações coletivas de 

controle da política pública, ainda que MP e associações tentassem propor demandas 

com caráter mais amplo. O autor também registra a estratégia de litígio 

impulsionadapelo Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC), 

em Recife, nos primeiros anos de vigência do ECA, similar ao movimento liderado pelo 

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará no mesmo período, que 

conjugava mobilização sociais à propositura de Ações Civis Públicas para a expansão 

de vagas (CEDECA, 2010). 

Em 1996, a política de universalização do ensino fundamental para a população 

de 7 a 14 anos de idade tinha como principais instrumentos, de um lado, a indução à 

matrícula característica do desenho jurídico-institucional do Fundef, uma vez que os 

entes federativos repartiam recursos em função do número de estudantes registrados em 

suas respectivas redes; de outro, a promoção e articulação nacionaldo controle a cargo 

do MP, dos Conselhos Tutelares e das associações civis legitimadas no ECA. 

Nesse quadro, vê-se a primeira articulação nacional relevante de juízes e 

promotores para discussão de sua atuação específica na educação com o projeto “Pela 

Justiça na Educação”, que promoveu encontros de formação entre 2000 e 2001. Tratava-

se de uma iniciativa da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da 

Infância e da Adolescência (ABMP) e do Ministério da Educação (MEC), visando “o 

aperfeiçoamento técnico-profissional dos magistrados e promotores de Justiça das Varas 

da Infância e da Juventude para atuação em defesa e promoção desses direitos previstos 

no ECA, como estratégia jurídica e política de prevenção e promoção social” 

(BRANCHER, MARQUES, 2000, p. 8). A análise do material bibliográfico utilizado 

no projeto indica seu objetivo de formar e de mobilizar tais atores para a priorização da 

educação enquanto agenda institucional centralmente definida (KONZEN, 2000)2. 

É, portanto, daquele período que se origina o primeiro grande impulso de litígios 

coletivos em direito à educação nos marcos da Constituição de 1988, com ênfase na 

demanda por matrícula de crianças excluídas por falta de vagas no ensino fundamental, 

                                                             
2  Uma reedição desse projeto ocorreria a partir de 2013, sob o título “Justiça pela Qualidade na 
Educação”, agora fruto de uma parceria da ABMP com o movimento de base empresarial denominado 
Todos pela Educação (ABMP, Todos pela Educação, 2013). 



ainda que a temática das vagas não fosse a única abordada nos tribunais (OLIVEIRA, 

1999; CEDECA, 2010). 

O sucesso relativo das estratégias de litígio inauguradas com a nova 

institucionalidade fundada no ECA, tendo como instrumentos promotorias e juizados 

especializados, com atribuições renovadas e a indução de certo ativismo judicial na 

garantia dos direitos educacionais, tem sua melhor expressão na significativa decisão do 

STF em 2005, que passaria a ser reproduzida como modelo por juízes e tribunais, como 

apontam Silveira (2014) e Gotti e Ximenes (2012) para o caso do Tribunal de Justiça de 

São Paulo.  

O período seguinte, portanto, será caracterizado por ao menos três elementos, 

representativos de uma dinâmica contemporânea de litígio em educação: (i) a 

multiplicação exponencial de litígios por acesso, agora quase que exclusivamente 

voltado à creche e à pré-escola, em demandas repetitivas com alto grau de sucesso 

perante os tribunais; (ii) a diversificação de temas educacionais discutidos no Judiciário, 

inclusive aspectos eminentemente pedagógicos; e (iii) a crescente especialização do MP 

na temática educacional que tem como efeito imediato o fortalecimento desse órgão na 

definição e disseminação da agenda de litígios em educação, inclusive com a utilização 

de instrumentos extrajudiciais como Termos de Ajuste de Conduta – TAC e 

Recomendações (CASTILHO, 2006; SILVEIRA, GONÇALVES, 2014). 

 

3. A judicialização da educação básica no Brasil: caracterizando o fenômeno 

 

Sejamos críticos ou entusiastas do litígio em matéria de direitos educacionais, 

certo é que, pelas razões apontadas no tópico anterior, esta é uma via amplamente 

disseminada nos tribunais. Tanto que passa a merecer a caracterização do fenômeno 

como judicialização da educação, compartilhando assim do mesmo sentido atribuído à 

ocorrência do fenômeno na política partidária e eleitoral, na saúde e em outras áreas de 

políticas públicas. 

Portanto, segundo o esquema tradicional de separação de funções estatais entre 

Executivo, Legislativo e Judiciário, judicialização da educação é o deslocamento para 

os órgãos de controle judicial de decisões sobre política educacional, cuja definição e 

implementação é atribuição primária de legisladores, políticos e gestores públicos 

(CURY, FERREIRA, 2009). Esta conceituação, portanto, guarda um sentido normativo 

na interpretação do fenômeno relacionado à disseminação do litígio judicial para o 



campo educacional. Esta definição normativa e ampla, contudo, não dá conta de 

descrever a especificidade da relação entre sistema de justiça e campo educacional, 

além de não distinguir intervenções típicas de um Judiciário guardião de direitos 

fundamentais daquelas em que este se coloca na posição de revisor de decisões técnico-

pedagógicas que escapam à sua lógica de funcionamento. 

Mesmo o fenômeno em si precisa ser relativizado. Assim como nas demais áreas 

de políticas públicas, são aspectos específicos das políticas educacionais que 

concentram a maior parte do litígio e, portanto, de sua crítica. Comumente, tanto em 

educação como em saúde, é o debate sobre as causas e efeitos de demandas repetitivas 

específicas de inclusão em políticas públicas – respectivamente, acesso a uma vaga em 

creche ou pré-escola e acesso a medicamentos, próteses ou procedimentos médicos – 

que domina as discussões sobre judicialização nesses campos. Há que se ter cuidado, 

portanto, para não se aplicar os mesmos parâmetros explicativos para demandas 

judiciais que escapam ao modelo dominante. 

Conforme já mencionado, os tribunais brasileiros, tanto estaduais como o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o STF, têm analisado diferentes demandas 

referentes à exigibilidade dos deveres do Estado, ao âmbito de proteção do direito 

fundamental, ao sentido da obrigatoriedade de frequência à escola, à matrícula de 

estudantes com deficiência nas escolas comuns, à idade mínima para o ingresso no 

ensino fundamental, às políticas de reestruturação das redes de ensino, aoensino 

religioso nas escolas públicas, ao cumprimento da legislação sobre o Piso do 

Magistério, dentre outras. 

Considerando-se, portanto, o primeiro impulso de litígios coletivos em 

educação, iniciado ainda em meados da década de 1990 (OLIVEIRA, 1999), 

vivenciamos um processo de ampliação não somente quantitativa das demandas 

judiciais e extrajudiciais, mas qualitativo tanto em relação ao universo de aspectos 

tratados como da pluralização das estratégias, dos instrumentos processuais, das causas 

e dos efeitos pretendidos nas diferentes demandas. 

Mesmo este universo ampliado de litígios judiciais, contudo, não representa 

inteiramente o conjunto de violações ao direito à educação que pode ser apreendido dos 

indicadores educacionais. Ou seja, é preciso considerar que a baixa procura por ações 

no âmbito judiciário não significa necessariamente uma baixa incidência de violações 

(SOUSA SANTOS, 1996). Pode significar, por exemplo, uma baixa capacidade de 

percepção e mobilização dos prejudicados, o não conhecimento dos instrumentos de 



exigibilidade ou a ausência de canais de acesso à justiça ou a preferência por outras 

arenas de resolução como greves, mobilizações públicas, ocupações etc. 

Por outro lado, um alto grau de litígio sobre determinado aspecto do direito à 

educação não significa, necessariamente, o fracasso da política pública específica ou a 

omissão em sua implementação, podendo ser resultado, na realidade, da própria 

priorização do atendimento a determinada população e do sucesso relativo de sua 

inclusão, já que a ampliação de vagas e a avaliação positiva por parte dos beneficiários 

tende a elevar a mobilização da população até então não contemplada na política. Este é 

caso do litígio por vagas em educação infantil no município de São Paulo, no qual a 

significativa ampliação de vagas veio acompanhada de relativa estabilidade da demanda 

não atendida e de aumento vertiginoso do litígio individual (XIMENES; OLIVEIRA; 

SILVA, 2017). 

A invisibilidade ou a explosão de litigiosidade de determinadas violações a 

direitos educacionais também pode ser resultado do próprio padrão decisório do 

Judiciário – por exemplo, a priorização de decisões favoráveis em ações individuais 

para a garantia de vagas em creches e escolas, em detrimento de demandas com escopo 

mais amplo – e de decisões institucionais na formação de agenda de atuação dos atores 

do sistema de justiça, especificamente da Defensoria Pública e do MP, conforme vimos. 

Tipificando, há litígios que questionam o próprio desenho jurídico-institucional 

de determinadas políticas públicas educacionais, outros não questionam a políticas em 

si, mas requerem a inclusão de determinados indivíduos ou grupos entre os seus 

beneficiários, enquanto outras iniciativasquestionam relevantes aspectos político-

pedagógicos das instituições de ensino e dos sistemas educacionais. A seguir, 

apresentamos brevemente o conteúdo de cada uma dessas vertentes de judicialização da 

educação básica, enfocando suas especificidades e os limites que apresentam quanto à 

produção de efeitos no processo da política pública em questão. 

 

3.1. Litígio para a inclusão de beneficiários em uma política pública educacional 

previamente constituída 

 

 Nas últimas décadas o direito à educação infantil (de crianças até cinco anos de 

idade) vem se consolidando, principalmente com o estabelecimento da sua oferta em 

creches e pré-escolas como dever do Estado (CF/88), como primeira etapa da educação 

básica (LDB/96). No entanto, seu atendimento é muito baixo no Brasil, sendo que 



89,4% das crianças de 4-5 eram atendidas em 2014, e na creche apenas 33% das 

crianças de 0 a 3 anos, sendo muito mais desigual quando analisamos algumas 

desagregações: urbano 36,3%, rural 17,9%, brancos 37,7%, negros 29,3%, 25 % mais 

ricos 54,7%, 25% mais pobres 23,3% (BRASIL, 2016). 

 O baixo percentual de atendimento, aliado à conscientização da sua importância 

e do conhecimento de seus direitos e das instituições para a sua exigibilidade têm feito 

do direito à educação infantil uma dos principais temas objeto de litígio nos (VITOR, 

2011; RIZZI; XIMENES, 2010; SILVEIRA, 2014). Há também uma forte atuação 

extrajudicial do MP para a sua expansão. O questionamento deste direito no âmbito 

judicial favoreceu o seu processo de consolidação enquanto direito educacional das 

crianças pequenas (RIZZI, XIMENES, 2010; SILVEIRA, 2014). Por meio da 

jurisprudência dos Tribunais, consolidou-se o entendimento de que a educação infantil é 

um direito fundamental da criança, mas um direito que quando não atendido pelo Poder 

Executivo enseja a reclamação junto ao Poder Judiciário. Como destacado 

anteriormente, o litígio judicial favoreceu o processo de consolidação do direito 

educacional das crianças pequenas (RIZZI, XIMENES, 2010; SILVEIRA; 2012, 2014). 

A decisão do STF de 2005 contribuiu fortemente para este processo ao definir que a 

educação infantil representa “prerrogativa constitucional indisponível” e seu processo 

de concretização não se expõe “a avaliações meramente discricionárias da 

Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo 

governamental” (BRASIL, 2005). 

 Em suas contestações judiciais e recursos aos tribunais os municípios em geral 

alegam: ausência de fundamentação legal para a concessão do direito à educação 

infantil; limitações de orçamento e da legislação fiscal; separação de poderes e 

interferência do Judiciário na administração pública (SILVEIRA, 2014). 

De acordo com pesquisas nos tribunais de São Paulo e Paraná e no STF 

(SILVEIRA, 2014; 2015), nos últimos anos as requisições individuais ou para um 

número determinado de vagas consolidou uma jurisprudência favorável. Tal situação, 

contudo, não se repete para as ações coletivas, ainda que estas sejam compreendidas 

como o mecanismo mais adequado para acionar o controle judicial envolvendo políticas 

públicas (LOPES 2002; GRINOVER; WATANABE, 2013), já que em tese possuem 

efeitos de maior abrangência e favorecem a isonomia com a concessão do direito a 

todos que se encontrem em uma mesma situação jurídica. Assim, a utilização do 

Judiciário para requerer vagas por meio de ações individuais tem sido expressiva em 



alguns municípios, sobretudo quando a demanda popular por creches e pré-escolas 

encontra eco em uma instituição como a Defensoria Pública, liberando a demanda 

anteriormente contida por simples falta de políticas públicas de acesso à justiça. Em tais 

municípios os efeitos práticos desse processo podem ser muito intensos, pois essas 

ações individuais são comumente julgadas favoravelmente sem que nenhuma 

consideração seja feita à capacidade instalada de atendimento nas redes locais. 

Silva (2016) em análise sobre o fenômeno da judicialização no município de 

Araucária (Paraná) observou que além de uma Ação Civil Pública e um TAC de autoria 

do MP, também foram propostas, entre os anos de 2013 e2015, ações com cerca de 

4.700 pedidos individuais de vaga em creche e pré-escola, pela Defensoria Pública e 

advogados particulares. Como efeitos diretos a autora destaca aumento do número de 

alunos por turma, diminuição no valor do gasto por aluno ao ano e alteração na política 

de fila de espera. 

Ximenes, Oliveira e Silva (2017), por sua vez, analisam as razões do notável 

crescimento de demandas individuais por vagas no município de São Paulo, que ocorre 

simultaneamente ao aumento significativo no número de matrículas asseguradas pelo 

poder público. Entre 2010 e 2015 o percentual de matrículas em creches via decisão 

judicial mais que quadruplicou, alcançando-se 5,69% das matrículas por esta via, ou 

quase 16 mil crianças. No mesmo período, o número de matrículas em creche cresceu 

de 127 mil para 277 mil, o que denota que a explosão de litigiosidade tem causas que 

vão além da mera insuficiência da política pública.  

Dentre os fatores causais desse fenômeno os autores destacam: (i) a expectativa 

gerada pela própria expansão da política pública de ampliação da oferta, que induz a 

elevação da procura e a consequente busca do Judiciário; (ii) a existência de um sistema 

oficial e aberto de cadastro de demanda, que explicita para os pais ou responsáveis as 

vantagens da judicialização individual, uma vez que as crianças beneficiadas com 

ordem judicial passaram a “furar a fila” de atendimento; e (iii) a própria implantação e 

desenvolvimento institucional da Defensoria Pública, que com sua expansão e 

especialização no referido Município liberou parte significativa da demanda de litígio 

anteriormente reprimida por mera ausência de políticas públicas de acesso à justiça 

(XIMENES; OLIVEIRA; SILVA, 2017).  

Neste contexto de litigiosidade quanto ao direito à educação por diferentes atores 

do sistema de justiça também se deve considerar o expressivo papel extrajudicial do 

MP, principalmente pela significativa utilização TAC. Pesquisa de Feldman (2017) 



destaca que esta tem sido a principal medida de pressão junto aos poderes municipais 

para a expansão da educação infantil no Estado do Paraná, o que denota a importância 

de se inserir o papel extrajudicial do MP no contexto do fenômeno de judicialização da 

educação infantil. O TAC, um título executivo extrajudicial, tem o efeito de substituir o 

processo de conhecimento, já que pressupõe o reconhecimento da violação pelo ente 

público ou particular envolvido. 

 As ações requerendo acesso à escola pública e gratuita próxima à residência 

também são constantes nos tribunais brasileiros, considerando que este direito está 

expresso no ECA (art. 53, inciso V). O STF analisando uma dessas demandas 

argumentou que este direito é garantido não só pelo ECA, mas pela própria CF (arts. 

205, 208, I e 211, § 2º). Segundo o STF, trata-se de “questão não só de comodidade, 

mas de direito à vaga em escola” e que é “função do Judiciário fazer cumprir e respeitar 

as normas vigentes que não configura interferência em poder discricionário do 

Executivo”. Nesses casos, o Judiciário tem reforçado as políticas de atendimento à 

educação básica com oferta educacional em escolas próximas das residências dos alunos 

(BRASIL, 2004). 

 Em pesquisa sobre as ações em recurso julgadas pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJ-SP), requerendo o transporte escolar, Silveira (2010) destaca que nesse caso 

são majoritariamente propostas pelo MP, com demandas que focalizam interesses 

difusos e coletivos, com a implementação e/ou continuidade de programas de políticas 

públicas nesse sentido. 

 

3.2. Litígio para o controle judicial do desenho jurídico-institucional de uma 

política pública 

 

 Dentre os litígios que têm buscado alterar e/ou incidir no desenho de política 

púbica educacional destacam-se as ações que questionam a concepção de determinadas 

políticas, requerem sua ampla reformulação ou mesmo a criação de políticas até então 

ausentes. Destacamos a seguir alguns desses litígios ocorridos via controle concentrado 

de constitucionalidade por ação ou omissão. 

A primeira iniciativa de relevo com esse propósito junto ao STF é a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (Adin) por omissão n. 1.698, proposta em 1997 por Partido dos 

Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PC do B) e Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), na qual se questionava a inércia da União federal e da Presidência da 



República em promover políticas para erradicação do analfabetismo e a não 

disponibilização do ensino fundamental para todos os brasileiros, tendo em vista que 

este era o objetivo imediato estipulado no artigo XXX do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) (BRASIL, 2010). 

 Esta Adin deve ser compreendida como um recurso da então oposição para o 

questionamento da política vigente, que priorizava exclusivamente o ensino 

fundamental “regular”, ou seja, voltado às crianças e adolescentes em idade escolar, 

considerando-se o veto do presidente Fernando Henrique Cardoso ao computo de 

matrículas de ensino fundamental nos cursos de educação de jovens e adultos para o 

recebimento de recursos do Fundef, regulamentado pela Lei n. 9424, de 1996. 

 Nesta ação, julgada somente em 2010, o STF por maioria julgou improcedente a 

demanda, utilizando-se para isso de uma análise dos indicadores educacionais e das 

políticas públicas em curso. A maioria considerou que os “dados do recenseamento do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram redução do índice da 

população analfabeta, complementado pelo aumento da escolaridade de jovens e 

adultos”; “ausência de omissão por parte do Chefe do Poder Executivo federal em razão 

do elevado número de programas governamentais para a área de educação” e a edição 

da LDB, em 1996, e do Plano Nacional de Educação, em 2001, que demonstrariam a 

atuação do poder público dando cumprimento à Constituição (BRASIL, 2010). 

 Em outra ação sobre as políticas públicas de educação de jovens e adultos, 

proposta pelo Ministério Público de São Paulo e cujo recurso chegou ao STF - Agravo 

de Instrumento n. 465.166, de 2009 - proposto contra decisão do TJSP obrigando a 

Fazenda Pública do Estado de São Paulo a garantir ensino fundamental supletivo, na 

rede estadual, para jovens e adultos maiores de 18 anos de idade, com instalação e 

manutenção de cursos em todos os centros estaduais de ensino, o Ministro Joaquim 

Barbosa entendeu que não ocorreu a extinção do ensino fundamental supletivo, mas a 

sua reestruturação, integrando os Municípios para atendimento ao ensino fundamental 

de 1ª a 4ª séries e o estado no atendimento na Suplência de 5ª a 8ª séries e no Ensino 

Médio (BRASIL, 2009). 

 A ampliação do atendimento dos cursos de jovens e adultos pela via do 

judiciário, requerendo a intervenção deste poder para a ampliação da política pública 

não tem se mostrado um caminho favorável aos demandantes, já que nestes casos o 

Judiciário tende a não identificar o descumprimento de preceito legal ou constitucional 

por parte do poder executivo.  



Quando se trata de ações para a expansão do atendimento escolar das pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou 

superdotação na classe comum, com demandas enfocadas na acessibilidade, 

atendimento especializado e oferta de atendimento educacional especializado em 

instituições específicas, as decisões judiciais têm contribuído para fortalecer a proteção 

dos direitos educacionais dessa população específica. Nesses casos, reconhecem-se os 

deveres do Estado, não se considerando "o atendimento especializado às crianças e aos 

adolescentes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento como uma 

norma programática, que define diretrizes, finalidades e programas de ação futura da 

administração pública" (SILVEIRA, PIETRO, 2013, p. 734), mas como normas que 

exigem atuação imediata com a criação e expansão de políticas públicas específicas. 

 A típica utilização do judiciário para contestar políticas públicas, com a 

participação de atores políticos, oposição e pelas minorias parlamentares, exercendo 

poder de veto no bloqueio de políticas, é destacada na literatura especializada 

(TAYLOR, 2006, ARANTES, 2007). A esse respeito a Adin que discutiu a 

constitucionalidade da lei do piso salarial profissional nacional para o magistério da 

educação básica, Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, é um relevante exemplo, com 

efeitos diretos na política pública educacional (BRASIL, 2011). 

 A Lei do Piso, como passou a ser conhecida, foi aprovada por unanimidade no 

Congresso Nacional. No entanto, os governadores de cinco estados brasileiros (Mato 

Grosso do Sul; Paraná; Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará) ingressaram no STF 

com uma Adin (nº 4.167). O principal argumento dos propositores da ação questionava 

a violação, pela lei, do princípio federativo, com interferência na autonomia dos estados 

e municípios (BRASIL, 2011). 

 Um elemento importante a se destacar nesta ação, que ressalta o fenômeno da 

judicialização da política educacional, é a participação de confederações e sindicatos 

dos profissionais do magistério afetados pelo julgamento como Amicus Curiae. 

 A Adin foi julgada em dois momentos, medida cautelar, em dezembro de 2008, 

e em abril de 2011 no seu mérito. No julgamento cautelar, o Plenário do STF decidiu 

suspender provisoriamente dois importantes pontos da Lei: a garantia de parte da carga 

horária para atividades extraclasse e a questão da vinculação do piso ao vencimento 

inicial das carreiras, autorizando-se, até o julgamento final, que o valor do piso fosse 

cumprido com a remuneração total, que inclui vencimento, gratificações e verbas 

indenizatórias. Em 2011, contudo, a decisão final do STF confirmou a proposição 



básica da Lei no sentido de vincular o Piso ao vencimento inicial, além disso, o STF 

decidiu manter vigente, após empate de 5x5 entre os ministros, a regra de reserva de no 

mínimo 1/3 (um terço) da jornada docente para atividades extraclasse, a chamada “hora-

atividade”. Neste caso, apesar da decisão final favorável à Lei, seu questionamento e 

suspensão provisória no STF teve o efeito de adiar a implementação, dando mais tempo 

de adaptação aos estados e municípios.  

Apesar de julgado no STF, a modulação de efeitos decidida no caso da Adin n. 

4.167 teve como impacto a disseminação da judicialização pelo País. Discute-se tanto o 

ano de referência para efeito de cálculo do valor monetário inicial do Piso – se o ano de 

publicação da Lei ou o ano de julgamento – e a forma de cálculo da “hora-atividade”. 

Sobre este tema, com o empate o STF decidiu manter vigente a norma, mas sem 

declarar efeitos vinculantes para a decisão, podendo ser rediscutido nos tribunais, 

inclusive no próprio STF. (XIMENES, 2012; SILVEIRA, 2013). 

 Outra importante política pública educacional que tem sido discutida no 

Judiciário é o estabelecimento em lei e em decisões administrativas de reservas de vagas 

para alunos da escola pública e para a população negra e indígena (cotas). No âmbito 

das universidades federais esta foi a principal política discutida no judiciário, vindo a 

reunir cerca de 40% dos processos judiciais na Justiça Federal localizados no período de 

1989 a 2014 (FRANCA, 2016). São ações interpostas tanto por atores favoráveis à 

política quanto por aqueles contrários a ela. Com relação ao efeito, cabe destacar que 

como são ações individuais, julgadas com interpretações divergentes, tais ações 

acabaram gerando, segundo Franca (2016), injustiças entre pedidos com os mesmos 

requisitos. 

 

3.3. Litígio para o controle de aspectos político-pedagógicos 

 

 O uso do litígio para controle de aspectos político-pedagógicos é controverso, 

pois de maneiro geral não dialoga com o campo educacional, considerando suas 

especificidades e atribuições. Neste contexto destacam-se, em especial, o forte processo 

de judicialização da idade mínima para o ingresso na escola de ensino fundamental e as 

decisões que autorizam matrícula no ensino superior sem a conclusão desta etapa da 

educação básica e as que autorizam as matrículas em disciplinas nos cursos superiores 

ainda que sem cumprimento dos requisitos curriculares. 



 A CF/88, ao definir no artigo 208, inciso I, a garantia do ensino fundamental 

obrigatório e gratuito, não estabeleceu qual seria a idade própria. Presume-se que seria a 

partir dos seis anos3, uma vez que no inciso IV deste mesmo artigo prevê-se a garantia 

de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade4. O 

ECA também não dispõe sobre uma idade mínima para o ingresso no fundamental. Já 

Conselho Nacional de Educação (CNE) definiu as diretrizes operacionais para a 

implantação do Ensino Fundamental de 9 anos por meio da Resolução CNE/CEB nº 1, 

de 2010, e da Resolução CNE/CEB nº6, de 2010, fixando como condição para a 

matrícula de crianças de seis no ensino fundamental que essas tenham, 

obrigatoriamente, seis anos completos ou a completar até 31 de março do respectivo ano 

letivo.  

Tal definição, de caráter eminentemente político-pedagógico, essencial para a 

construção da identidade de cada etapa de ensino envolvida – escolar ou pré-escolar – e 

necessária à proteção das crianças contra uma escolarização prematura, passou a ser 

atacada de forma articulada, com a participação decisiva do Ministério Público Federal, 

vindo a ser suspensa em diversos estados brasileiros (GOTTI, 2017). 

 No Paraná, em pesquisa junto ao Tribunal de Justiça (TJPR) local no 

período de 1995 a 2011, foram localizadas na menos que 263 ações questionando o 

estabelecimento da data de corte para o ingresso no ensino fundamental. No caso, as 

ações judiciais são, em sua maioria, demandas individuais envolvendo a solicitação de 

matrículas em instituições privadas, muitas delas baseadas em laudos psicopedagógicos 

que atestam uma alegada “capacidade” da criança (SILVEIRA, COUTINHO, 2016). 

Além disso, o TJPR foi favorável ao pedido de suspensão da idade mínima, em uma 

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual, na qual se solicitava a 

matrícula de todas as crianças com 6 anos completos ou a completar no decorrer do ano 

letivo de 2007, não podendo o Conselho Estadual de Educação definir data (ZANDER, 

2015). 

 Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o Recurso Especial nº 

1.412.704 - PE, restabelecendo os efeitos das Resoluções CNE nº 1 e nº 6 de 2010 no 

estado de Pernambuco, sustentando que: 

                                                             
3 A idade mínima para ingresso no ensino fundamental foi antecipada para seis anos de idade com a Lei 
11.114/2005, com posterior ampliação da duração desta etapa escola para nove anos, com a Lei nº 
11.274/2006. 
4 Alterado pela EC nº 53 de 2006. 



De outra parte, acolher-se a pretensão ministerial no sentido de que crianças 
com 6 anos incompletos pudessem ingressar no primeiro ano do ensino 
fundamental, desde que "comprovem sua capacidade intelectual por meio de 
avaliação psicopedagógica, revogando, com isso, as disposições contidas nas 
Resoluções nº 01, de 14/01/2010 e nº 6, de 20/10/2010 e demais atos 
posteriores que reproduziram a mesma ilegalidade" (fl. 26), equivaleria, em 
última ratio, a que o Poder Judiciário estivesse fazendo as vezes do 
Executivo, substituindo-lhe, indevidamente, na tarefa de definir diretrizes 
educacionais no âmbito do ensino fundamental [...] (BRASIL, 2014, p.5-6). 

 Esta questão ainda não foi resolvida, tramitando no STF uma Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pela Procuradoria Geral da 

República em face das Resoluções do CNE/CEB nº 1/2010 e CNE/CEB nº 6/2010 

(BRASIL, 2013).  

 Os tribunais brasileiros também foram muito utilizados para requerer o acesso à 

educação superior sem a prévia conclusão do ensino médio, com base nos resultados da 

avaliação proporcionada pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Real e 

Moreira (20016) analisam esse processo nos Tribunais de Mato Grosso do Sul e do Rio 

de Janeiro, que concentram a maior parte das decisões sobre este tema. As 

pesquisadoras destacam que os julgados foram majoritariamente favoráveis aos autores 

dos pedidos, autorizando-se a matrícula em terceiro grau para não concluintes do ensino 

médio e determinando-se sua certificação com base no ENEM. 

 O trabalho de Franca (2016) analisa o processo de judicialização na educação 

superior da rede de universidades federais, destacando-se as ações individuais nas quais 

estudantes requerem e obtêm o direito de cursar disciplinas sem o prévio cumprimento 

dos requisitos estipulados nos respectivos projetos pedagógicos dos cursos superiores.  

 

4. Considerações finais  

 

 Conforme discutimos, apesar de avanços na garantia do direito à educação com a 

utilização do litígio judicial, a judicialização da educação nem sempre é percebida como 

um fenômeno positivo. Essa característica pode ser compreendida tomando como 

referência a proposição de Habermas (1999) sobre a ambiguidade do direito no Estado 

Social. Esse autor analisa detidamente como a juridificação da educação, fenômeno que 

abarca a judicialização (XIMENES, 2014), pode apresentar tanto um viés positivo 

voltado à ampliação de direitos de cidadania, como é o caso dos litígios que procuraram 

incluir beneficiários em uma política pública (ações requerendo o acesso à educação 

infantil e à escola próxima à residência, a política de transporte escolar etc.); como pode 



assumir um viés negativo, de burocratização excessiva e de desrespeito à relativa 

autonomia do campo educacional e da escola, como comumente ocorre nos casos de 

litígios para o controle de aspectos político-pedagógicos. 

 Vitor também destaca que "a ingerência do Judiciário pode se manifestar de 

forma multifacetária. A depender do caso concreto, pode se dar de modo mais ou menos 

amplo, de maneira positiva ou negativa" (2011, p. 36). Essa característica multifacetária 

se apresenta nos casos de litígio para o controle judicial do desenho jurídico de uma 

política pública, como no caso das ações no STF sobre o piso salarial profissional 

nacional para o magistério e sobre as políticas de cotas nas universidades públicas, cuja 

judicialização, ao contrário do que pretendiam os autores das demandas iniciais, serviu 

para reforçar os princípios da valorização do magistério e da ação afirmativa.  

 Os riscos da judicialização da educação estão presentes, de forma ambígua, nas 

mesmas instituições que promovem o direito à educação. O caso mais emblemático, 

hoje em discussão na ADPF n° 292, é a judicialização da decisão do CNE que 

estabeleceu uma regra nacional sobre chamado corte etário para ingresso no ensino 

fundamental (Resolução CNE/CEB n° 6, de 2010), tema destacado no estudo de Gotti 

(2017). Esta regra foi sistematicamente questionada por uma ação articulada dos MP 

Federal e Estaduais, que levou o Judiciário a autorizar não apenas a matrícula individual 

de crianças com aniversário após a data de corte, mas a declaração de nulidade da 

Resolução em ações coletivas com efeitos gerais, culminando com a proposição do PGR 

já mencionada. 

 Zander (2015), em estudo sobre as razões e os impactos da judicialização dessa 

questão, aponta como a articulação nacional do MP levou à disseminação da frágil tese 

sobre a inconstitucionalidade da Resolução do CNE e como seu questionamento judicial 

vem provocando impactos relevantes no planejamento educacional de muitos Estados e 

Municípios. Fica evidente no trabalho de Zander (2015) o distanciamento que o sistema 

de justiça, em especial o MP, manteve, neste caso, das discussões técnicas e 

pedagógicas do campo educacional, o que se refletiu na baixíssima relevância que se 

deu às decisões normativas cuidadosamente produzidas nos sistemas de ensino. 

Prevaleceu, no caso, a visão de senso comum das famílias e do próprio sistema de 

justiça, com grave prejuízo à organizações dos sistemas de ensino e ao próprio 

desenvolvimento da infância no espaço apropriado da educação infantil.  

 Esse fenômeno da judicialização das políticas públicas possui natureza cíclica. 

Os precedentes dos tribunais superiores, ainda que não necessariamente contenham 



efeito vinculante, costumam obstar na origem inúmeras demandas judiciais e moldar a 

jurisprudência das instâncias inferiores, produzindo um típico efeito indireto interno. 

Por outro lado, quando concedem o direito social pleiteado – como no caso das decisões 

do STF sobre educação infantil –, permitem, indiretamente, que, não somente sejam 

propostas inúmeras demandas no mesmo sentido, como também que seja incrementada 

a possibilidade de resultado, democratizando assim o efeito direto na proteção aos 

direitos de cidadania. Por outro lado, decisões equivocadas também produzem efeitos 

que extrapolam o processo judicial original, sobretudo quando amplificados pela 

disseminação de ações e decisões judiciais com o mesmo conteúdo.  
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