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RESUMO 

 

O presente estudo propõe uma reflexão sobre a justiciabilidade dos direitos 

sociais com o intuito de averiguar como o Poder Judiciário lida e delineia seu campo de 

atuação frente a esses direitos.  

Esse não é um tema novo. Muito já se discutiu sobre a questão da juridicidade e 

exigibilidade dos direitos sociais, bem como sobre a legitimidade do juiz tomar decisões 

políticas, realocando recursos públicos e elegendo prioridades de investimento. 

Recentemente, a abordagem sobre a capacidade institucional da revisão judicial de atos ou 

omissões do Poder Executivo é um tema que vem amadurecendo na academia jurídica 

brasileira. Essa crítica aponta para as dificuldades institucionais do Poder Judiciário lidar 

com os conflitos chamados distributivos e centraliza-se no argumento de que o Judiciário 

não tem as ferramentas necessárias para atuar nesse tipo de conflito, vez que foi 

estruturado para julgar conflitos individuais, voltados para o passado.  

Em síntese, a teoria da capacidade institucional sustenta que os tribunais 

desconsideram a natureza plurilateral dos direitos sociais em suas decisões e julga os 

conflitos coletivos como se fossem direitos individuais, ferindo o princípio da igualdade. 

Nesse trabalho pretendemos testar a pertinência da teoria da capacidade institucional por 

meio da análise de decisões judiciais coletivas (interesses difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos) sobre o direito à educação.  

Para que a pesquisa sobre justiciabilidade e a capacidade institucional seja 

viabilizada, percorreremos o seguinte caminho: no primeiro capítulo abordaremos alguns 

pressupostos sobre a compreensão do direito que será adotada nesse trabalho. Em seguida, 

faremos um panorama geral dos principais argumentos que debatem a exigibilidade dos 

direitos sociais, com enfoque na crítica da capacidade institucional. No terceiro capítulo 

analisaremos as decisões do Poder Judiciário e, por fim, encerraremos o trabalho com 

algumas conclusões sobre a pertinência da teoria da capacidade institucional.  
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ABSTRACT 
 
 
  

This essay proposes a discussion on the judicial review and enforcement of social 

rights, arguing how Brazilian courts understand and establish their boundaries for action on 

this regard. 

It is not a new subject of analysis. The enforcement of social rights has been 

extensively discussed in previous works, along with the legitimate power of courts to take 

political decisions, reallocating public resources and determining priorities for public 

expenditures. Such approach - the institutional capacity for judicial review of acts and 

omissions of the Executive - has been recently maturing in the Brazilian legal academy. In 

general, it argues that there are institutional constraints for courts to deal with distributive 

conflicts, and therefore they are not prepared to handle such cases. 

We intend herein to test this institutional capacity argument by analyzing judicial 

decisions. Such argument is usually based on the fact that the courts disregard the 

polycentric nature of social rights (Fuller, 1976), and treats the lawsuit as a bipolar 

controversy. The dilemma is that the impact of this judgment is not confined to the parties 

and its consequences may affect thirds, disrespecting the equality principle. We investigate 

how Brazilian Courts decide on collective conflicts arising from social rights, and how 

satisfactory such decisions may be considered, in terms of their institutional and juridical 

coherence.  

In order to carry out such task, this essay has the following structure: (i) in the 

first chapter we describe the assumptions on the concept of Law adopted herein; (ii) 

thereafter, we sketch an overview of the main arguments regarding the enforcement of 

social rights, emphasizing the institutional capacity argument; (iii) in the third chapter we 

analyze the decisions of Brazilian Courts; and, finally, (iv) we conclude the essay by 

testing (whether confirming or not) the arguments of the institutional capacity argument. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tema a ser desenvolvido e suas limitações  

 

O presente estudo insere-se no debate sobre a justiciabilidade1 dos direitos sociais2. 

Propomos uma reflexão sobre como o Poder Judiciário lida e delineia seu campo de 

atuação frente a esses direitos. Tendo em vista que a interpretação do direito e de suas 

normas é uma função primordial do Judiciário, pretendemos analisar algumas decisões 

judiciais sobre o direito à educação e apontar possíveis benefícios e dificuldades que a 

efetivação de políticas públicas via Judiciário coloca aos direitos sociais. 

Escrever sobre a justiciabilidade dos direitos sociais não é um tema novo na 

doutrina brasileira. É, contudo, um tema muito complexo e ainda carente de muitas 

respostas, o que tem inspirado intensos debates acerca de seus limites e possibilidades, 

conforme se verifica em Lopes (2006), Sarlet (2003), Silva (2002) e Krell (2000).  

Os debates travados já discutiram muito a questão da legitimidade (de o juiz intervir 

na discricionariedade do administrador para garantir os direitos sociais e individuais que 

lhe foram requisitados); da juridicidade e exigibilidade dos direitos sociais (hermenêutica 

dos direitos fundamentais, a força normativa dos princípios que os garantem, a importância 

do princípio da dignidade em nosso ordenamento); e da reserva do possível (existência ou 

não de recursos para garantir o pedido feito)3. Recentemente, a abordagem sobre a 

capacidade institucional de o Judiciário lidar com os direitos sociais vem amadurecendo na 

academia jurídica brasileira4.  

Essa abordagem aponta para as dificuldades institucionais do Poder Judiciário lidar 

com os conflitos chamados distributivos e centraliza-se no argumento de que o Judiciário 

                                                 
1 O fenômeno da justiciabilidade dos direitos sociais está inserido em um contexto mais amplo que é o de 
judicialização da política. Esse termo é carregado de diversos usos e sentidos. Koerner; Maciel (2002, p. 115-
117) identificam usos diversos e até mesmo contraditórios do termo “judicialização da política” no debate 
público (uso no sentido normativo; no sentido de processo social e político; no sentido constitucional, por 
exemplo). Veríssimo (2006, p. 24) também sistematiza diferentes sentidos da judicialização: “(i) a crescente 
interferência judicial em políticas públicas formuladas pelo executivo, (ii) a revisão dos textos legais com 
fundamento em mecanismos diversos de controle constitucional das leis, (iii) a formulação de demandas 
buscando a efetivação judicial de direitos humanos de cunho social e econômico, inseridos em Constituições 
social –democratas e tratados internacionais, (...)”, entre outros apontados pelo autor. Para evitar maiores 
confusões sobre a proposta do presente trabalho, esclarecemos que o termo aqui será utilizado para se referir 
à revisão judicial de atos ou omissões do Poder Executivo no desenvolvimento de políticas sociais. 
2 Os direitos sociais estão estabelecidos, principalmente, no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. No 
entanto, não se esgotam nesse artigo, sendo também previstos em outras partes da Constituição. 
3 Essas críticas serão melhor desenvolvidas no capítulo 2.  
4 Cf. Lopes (2006); Veríssimo (2006); e Salles (2003). 
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não está institucionalmente preparado para lidar com esse tipo de conflito (LOPES, 2006; 

VERÍSSIMO, 2006; SALES, 2003).  

A crítica da capacidade institucional sustenta que os direitos sociais possuem 

natureza distinta dos direitos individuais. Seus objetos são bens públicos e coletivos, tal 

como a saúde e a educação, e seus conflitos são distributivos e plurilaterais: as perdas ou 

ganhos desse conflito são repartidos entre todos os cidadãos de uma sociedade. 

Dessa forma, os direitos sociais não poderiam ser tratados como se fossem conflitos 

bilaterais pelo Judiciário, pois os efeitos da decisão não se restringem às partes, mas afeta a 

distribuição de recursos públicos e a universalidade de acesso à política pública. E, 

conseqüentemente, sob o escopo de efetivar direitos fundamentais, essa forma de atuação 

reforçaria uma “dinâmica social de exclusão e não cooperação” (LOPES, 2006, p. 99), 

favorecendo o tratamento desigual e diferenciado.  

Além disso, por estar habituado a lidar com conflitos que se voltam para o passado, 

que tratam de direitos adquiridos, o Poder Judiciário teria muita dificuldade em lidar com 

os conflitos referentes a situações presentes ou futuras. Tais conflitos demandam 

planejamento e previsão orçamentária para a concretização das políticas questionadas. 

Sendo um Poder inerte, não eleito e sem disponibilidade orçamentária sobre as políticas 

públicas tornar-se-ia muito difícil aceitar a justiciabilidade: além de criar distorções e 

privilégios para alguns cidadãos frente a outros, faltaria aos juízes legitimidade, pelo fato 

de estes não serem eleitos (LOPES, 2006).   

Nesse trabalho pretendemos testar essas críticas da capacidade institucional por 

meio da análise de decisões judiciais. Iremos averiguar como o Poder Judiciário responde 

aos conflitos coletivos (interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos) 

decorrentes dos direitos sociais e quão satisfatórias são essas decisões em termos de 

adequação institucional e jurídica.  

Para observarmos a crítica à capacidade institucional, faremos um estudo de caso 

baseado em decisões judiciais5 em ações civis públicas propostas pela Promotoria de 

Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Criança e do Adolescente 

(“PJDIDCIJ”) para garantir o direito à educação, de 1996 a 2005.  

A hipótese a ser investigada diz respeito à pertinência das críticas apontadas pela 

capacidade institucional na práxis jurisprudencial. Para tanto, formulamos as seguintes 

hipóteses: 

                                                 
5 Estudaremos as decisões judiciais que já transitaram em julgado no período mencionado. 
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i) A natureza plurilateral dos direitos sociais é desconsiderada nas decisões 

judiciais, o que gera problemas em relação ao princípio da igualdade 

formal; 

ii) O Judiciário está preparado para lidar com direitos adquiridos, voltados para 

o passado, e não está preparado para lidar com os direitos sociais, que, em 

geral, são direitos presentes ou futuros; 

iii) A satisfação de direitos sociais demanda remédios que o Judiciário não pode 

conceder. 

Se essas hipóteses forem confirmadas, teremos mais subsídios para repensar a 

justiciabilidade dos direitos sociais tendo em vista suas dificuldades ou mesmo suas 

contradições apontadas nas decisões plurilaterais analisadas. Se as hipóteses não forem 

confirmadas, teremos meios para afirmar que determinadas críticas da capacidade 

institucional não são pertinentes, parcial ou integralmente. 

Para que a pesquisa sobre justiciabilidade e a capacidade institucional seja 

viabilizada, percorreremos o seguinte caminho: no primeiro capítulo abordaremos alguns 

pressupostos sobre a compreensão do direito que será adotada nesse trabalho. Em seguida, 

faremos um panorama geral dos principais argumentos que debatem a exigibilidade dos 

direitos sociais e abordaremos a crítica da capacidade institucional: como é formulada e 

compreendida na doutrina pátria. No terceiro capítulo analisaremos as decisões do Poder 

Judiciário e, por fim, encerraremos o trabalho com conclusões sobre a confirmação, ou 

não, das hipóteses mencionadas. 

No entanto, antes de adentrarmos na pesquisa propriamente dita, algumas notas 

introdutórias ainda precisam ser colocadas. 

 

Por que o direito à educação? Por que a Promotoria de Defesa do Interesses Difusos e 

Coletivos da Infância e Juventude da Capital? Por que a Justiça Comum e não as 

Cortes Superiores? 

 

Acreditamos que o olhar individualizado sobre um determinado direito social 

permitirá abordagens e críticas mais precisas, com incursões em esferas normativas mais 

específicas e detalhadas do direito analisado. 

Entre os diversos direitos sociais previstos em nosso ordenamento jurídico, como a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
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maternidade e à infância e a assistência aos desamparados 6, a opção pelo direito à 

educação não se deu de forma aleatória. Pode-se dizer que a educação é um direito social 

tradicional7 e bem estruturado normativamente, com especificações de como deve ser 

implementado e como pode ser garantido.  

Em termos normativos, da positivação constitucional (arts. 205 ao 214), passando 

por inúmeros tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC); a Convenção relativa à luta contra as 

discriminações na esfera do ensino; e o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo; 

bem como as declarações internacionais assinadas, como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos; a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das 

Necessidades Básicas de Aprendizagem; a Declaração e Programa de Ação de Viena; a 

Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos etc.; às leis infraconstitucionais 

vigentes nacionalmente, tais como a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino (LDB8), Plano 

Nacional de Educação (PNE) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA9); ou apenas 

na cidade de São Paulo, como a Lei Orgânica do Município de São Paulo; e outras normas 

tais como: Deliberações, Indicações e Pareceres dos Conselhos Estadual e Municipal de 

Educação; há muitos parâmetros para fundamentar a realização e meios de averiguar o 

cumprimento desse direito.  

Outro argumento que nos levou a essa opção diz respeito ao caráter eminentemente 

coletivo do direito à educação. 

Em comparação com outros direitos sociais, tal como o direito à saúde, por 

exemplo, em que o titular solicita prestações jurídicas bem específicas de forma 

individualizada, na educação essa questão coloca-se de forma um pouco diferenciada. Se 

por um lado, ambos são bens coletivos, com “fruição e provisão indivisíveis e universais” 

(LOPES, 2006, p. 227), gerando pedidos mais genéricos como uma vaga na escola ou um 

leito no hospital, por exemplo, no “quantum devido a cada um” por outro lado, na esfera da 

saúde esse quantum (um remédio específico previsto na lista de medicamentos do Sistema 

Único de Saúde, por exemplo) expõe-se de forma mais especializada do que na educação.  

Assim, não raro, encontramos requerimentos mais específicos, feitos de acordo com 

características próprias do enfermo solicitante na esfera da saúde. Pensemos, por exemplo, 

                                                 
6 Cf. Artigo 6º da Constituição Federal de 1988. 
7 Tradicional por ser um direito historicamente relacionado à ascensão social e melhoria de renda dos 
trabalhadores (LOPES, 2006; SARLET, 2001). 
8 Lei 9394 de 20-12-1996. 
9 Lei 8069 de 13-07-1990. 
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no caso de um paciente que necessita de um stent cardíaco. Sendo esse paciente também 

diabético, precisará de um stent diferenciado para que seu transplante seja de fato bem 

sucedido.  

Na esfera educacional o caráter mais específico do pedido é menos recorrente. 

Eventualmente, podemos pensar em uma criança com necessidade especial que solicita 

vaga em transporte especializado para que consiga chegar à escola. No entanto, os pedidos 

de caráter universais são mais freqüentes na esfera educacional.  

Por mais que o pedido seja feito de forma individual (uma vaga no ensino médio, 

por exemplo), o desfrute do ensino público institucionalizado não é individual, mas 

coletivo. Não se pleiteia um professor específico para uma criança. O ensino se dá de 

forma coletiva em uma escola. Ou, no caso de não haver vaga, a condenação a um pedido 

individual pode, no extremo, levar à re-elaboração de toda a política pública para a 

construção de uma escola, contratação de professores, diretores, material, transporte, 

alimentos etc, o que beneficiará não só a criança solicitante, mas também diversas outras 

que sequer constavam do pedido inicial.  

Desse modo, o caráter coletivo dos pedidos na esfera educacional pareceu-nos mais 

evidente do que no caso da saúde. 

Por fim, chamou-nos muita atenção o fato de que, apesar de ser um direito social 

tradicional, bem estruturado normativamente e contar com larga burocracia estatal10, as 

redes de ensino públicas de São Paulo ainda têm muitos desafios para garantir ensino de 

qualidade e universal.  

O ensino público institucionalizado devido pelo Poder Público no âmbito da 

educação básica apresenta diversos problemas. No âmbito do ensino infantil, ainda há 

elevada demanda de vagas em creches e pré-escolas: até junho de 2008, 158.037 crianças 

esperavam por uma vaga11. Em termos de qualidade do ensino também existe uma série de 

questões, como a reposição de aulas ou o financiamento do ensino, por exemplo.  

                                                 
10 Dados do IBGE Cidades demonstram que as redes de ensino Municipal e Estadual na cidade de São Paulo 
possuem 2.853 estabelecimentos escolares e 78.917 docentes no ensino básico. As matrículas nas redes 
públicas municipais e estaduais correspondem a 270.416 no ensino infantil; 1.306.513 no ensino 
fundamental; e 384.061 no ensino médio. Disponível em www.ibge.gov.br, acessado no dia 20 de dezembro 
de 2008. A Secretaria Municipal de Educação possui 13 Diretorias e 31 Coordenadorias de Ensino em sua 
administração. A Secretaria Estadual de Educação possui uma Coordenadoria Geral de Educação da Capital e 
treze Diretorias de Ensino na administração da cidade de São Paulo. Disponível em: 
http://educacao.prefeitura.sp.gov.br/; e http://cogsp.edunet.sp.gov.br/index.asp, acessados no dia 10 de 
setembro de 2008. 
11 Disponível em: http://educacao.prefeitura.sp.gov.br, acessado no dia 10 de setembro de 2008. 
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Há um elevado número de ações judiciais questionando a efetivação deste direito na 

cidade de São Paulo. Para se ter uma idéia, até dezembro de 2004 a PJDIDCIJ moveu 115 

ações educacionais que pleiteavam o acesso ao ensino, sua qualidade ou que versavam 

sobre questões sobre o seu financiamento (GRACIANO; MARINHO; OLIVEIRA, 2006). 

Em pesquisas feitas no TJSP e no STJ, Lopes (2006, p. 221-264) apontou 24 ações sobre 

educação. 

A delimitação espaço-temporal do campo material justifica-se por dois motivos: a 

promulgação de importantes leis em 1996 e a criação de um grupo de atuação 

especializada para a defesa de interesses coletivos e difusos da infância e da juventude na 

cidade de São Paulo, a PJDIDCIJ12, nesse mesmo ano.  

O ano de 1996 foi o ano de promulgação de três importantes normas que 

provocaram grandes impactos nos sistemas de ensino: a Emenda Constitucional (“EC”) 

14/96; a Lei 9394/96, mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(“LDB”); e a Lei 9424/96, que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (“FUNDEF”).  

A aprovação da EC 14/96, da LDB e do FUNDEF impulsionou o movimento de 

expansão da rede municipal de ensino fundamental13 por meio da previsão de recursos para 

o desenvolvimento desse segmento educacional14, bem como pelo reforço normativo do 

artigo 211 da Constituição Federal (CF)15.  

                                                 
12 Cf. Ato n° 97, de 12-9-1996 da Procuradoria Geral de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público de 
São Paulo (“PGJ-CSMP-SP”), que criou a Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e 
Coletivos da Infância e da Juventude da Capital.  
13 Até 1994, o Estado de São Paulo respondia por 87,5% do Ensino Fundamental, sendo que dos 645 
Municípios, apenas 64 atendiam uma pequena parcela do Ensino Fundamental. Contudo, esse perfil foi se 
alterando. Se em 1996 apenas 42 convênios foram firmados, em 1997 houve um sensível aumento no número 
de Municípios conveniados: 194. Os dados da Secretaria de Educação Estadual mostram a progressão da 
municipalização até outubro de 2004, destacando a existência de 499 Municípios conveniados; e 556 
Municípios com rede própria de Ensino Fundamental. Atualmente, os Municípios com rede de ensino 
atendem 86,20% do ensino fundamental, e o Estado ainda assume 13,80% do ensino fundamental (incluindo 
os conveniados e aqueles que não têm rede própria).  
14 O FUNDEF vigorou até o ano de 2006 e, na prática, vinculava até 15% da arrecadação global de impostos 
dos Estados e Municípios (60% dos 25% previstos pelo artigo 212 da CF/88) para serem investidos no ensino 
fundamental. Atualmente foi substituído pelo FUNDEB. Disponível em 
http://mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm, acessado no dia 07/09/2008.  
15 O artigo 211 da CF/88 estabeleceu um regime de colaboração entre os entes federativos para a organização 
dos sistemas de ensino. Os artigos 238 e 239, § 1º, da Constituição Estadual de São Paulo, também já 
mencionavam a possibilidade de os Municípios paulistas organizarem seu próprio sistema de ensino. No 
entanto, até a promulgação da LDB, a autonomia Municipal era limitada à esfera administrativa. Foi com a 
previsão normativa do artigo 11 da LDB que os municípios ganharam autonomia para a formulação de 
políticas educacionais, o que lhes possibilitou a estruturação de um sistema de ensino municipal. 
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O Município de São Paulo tem seu próprio sistema de ensino e, conjuntamente com 

o Estado de São Paulo16, é o ente competente pelo ensino básico de São Paulo.  

Tendo em vista que o ensino básico abarca os níveis infantil, fundamental e médio, 

a competência pelos níveis de ensino é dividida entre o Estado e o Município da seguinte 

forma: a educação infantil é de competência prioritária do Município; o ensino 

fundamental tem competência compartilhada pelos dois entes federativos. O ensino médio 

é da incumbência do Estado. A modalidade oferecida a jovens e adultos que não tiveram 

acesso ao ensino em idade própria (conhecido como educação de jovens e adultos “EJA” 

ou ensino supletivo) é de competência mista, havendo políticas municipais e estaduais.  

Dessa forma, as ações judiciais que questionam acesso, qualidade e financiamento 

do ensino público no nível básico têm como pólo passivo a Fazenda Pública do Estado ou 

do Município.  

O foro competente para julgar a maior parte dessas ações civis públicas movidas 

contra o Estado e o Município é a Justiça Especializada da Infância e da Juventude, salvo 

nos casos específicos em que a competência será da Justiça Federal, conforme disposto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos artigo 148, IV e 209 determina:  

In verbis: A justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...)   
IV – conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 
coletivos afetos à criança e ao adolescente, observando o disposto no art. 209; 

(...) 
As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local 

onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência 
absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a 
competência originária dos tribunais superiores. (Lei 8069 de 13-07-1990). 

 
Desse modo, se fôssemos fazer um levantamento, em São Paulo, das decisões de 

primeira instância na própria Vara teríamos de consultar no Foro Central da Capital pelo 

menos quatro Varas da Infância e Juventude (VIJ instaladas) que se localizam no Fórum 

das Varas Especiais da Infância e Juventude do Brás e uma VIJ no Fórum João Mendes Jr. 

Nos demais Fóruns Regionais de São Paulo, essa busca teria de ser feita em pelo menos 10 

dos 12 Fóruns Regionais que têm uma VIJ instalada17, sem contar os casos em que a 

                                                 
16 A LDB prevê a possibilidade de os Municípios organizarem seus sistemas de ensino em um sistema 
unificado com o Estado, tal como ocorre com o SUS (Sistema Único de Saúde). Contudo, a idéia de um 
sistema único na educação ainda é muito conflituosa. Basta olhar para o Estado de Mato Grosso, que mesmo 
tendo previsto expressamente em sua Constituição Estadual a organização de um sistema único de ensino no 
artigo 244, até hoje não conseguiu estruturar-se dessa forma. Há uma vasta literatura que discute a 
organização da educação em um sistema único. Contudo, por não ser esse o foco principal do trabalho, 
optamos em não aprofundar nessas discussões. 
17 Foro Regional I – Santana; Foro Regional II – Santo Amaro; Foro Regional III – Jabaquara; Foro Regional 
IV – Lapa; Foro Regional V – São Miguel Paulista; Foro Regional VI – Penha da França; Foro Regional VII 
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competência não é da VIJ, mas das Varas da Fazenda Pública (as ações sobre 

financiamento do ensino, por exemplo).  

Além disso, por estarmos tratando de direitos de crianças e adolescentes, a maioria 

das decisões encontra-se em “segredo de justiça”, o que tornaria mais dificultosa a busca 

nas Varas e impossibilitaria a busca de muitas decisões nos sites dos tribunais e nos 

repertórios de jurisprudência de revistas. 

Por todas as características apontadas sobre a sistematização do direito educacional, 

a PJDIDCIJ despontou-se como o local ideal para o levantamento das decisões judiciais, 

pois sendo o ente público competente para questionar judicialmente a proteção do ensino 

básico de crianças e adolescentes, possibilitou o acesso a todas as decisões coletivas de 

ambos os entes federativos (Estado e Município) e de qualquer VIJ ou Vara da Fazenda 

Pública.  

Resta, por fim, mencionar por que optamos por investigar as decisões judiciais de 

primeira instância, ao contrário de diversos trabalhos empíricos que analisam decisões das 

cortes superiores disponibilizadas em sites ou revistas de jurisprudência. 

Em uma pesquisa prévia realizada em 2005 para a ONG Ação Educativa18 

constatamos diversas peculiaridades da análise jurisprudencial quando feita com a proposta 

de averiguar como é assegurado o direito à educação pelo Sistema de Justiça e não com a 

intenção de analisar os problemas jurídicos decorrentes da justiciabilidade dos direitos 

sociais.  

Essa pesquisa resultou no artigo As demandas judiciais por educação na cidade de 

São Paulo (GRACIANO; MARINHO; OLIVEIRA, 2006), em que se apontaram diversos 

problemas presentes no Sistema de Justiça (tanto no Ministério Público (MP), quanto no 

Poder Judiciário) que se tornam verdadeiros entraves para a efetivação do direito à 

educação. Em que pese o enfoque mais educacional no referido artigo, sua base fática 

colocou-nos diante de diversos problemas jurídicos, que decidimos investigar nesse 

trabalho. Observamos que o acesso às decisões de primeira instância traz muita informação 

relevante se buscarmos analisar a justiciabilidade dos direitos sociais sob o enfoque da 

capacidade institucional do Poder Judiciário para lidar com esses direitos. Assim sendo, 

                                                                                                                                                    
– Itaquera; Foro Regional VIII – Tatuapé; Foro Regional X – Ipiranga; Foro Regional XI – Pinheiros. Site 
Disponível em: http://www.tj.sp.gov.br/estatistica/Estatistica.aspx, acessado em: 10/03/2008. 
18 O objetivo dessa pesquisa, realizada dentro do Programa Ação na Justiça, era analisar a maneira como o 
Judiciário Paulista, no âmbito da cidade de São Paulo, tratava do direito à educação e de sua justiciabilidade. 
Disponível em:  www.acaoeducativa.org/acaonajustica, acessado em: 10/10/2008. 
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julgamos que seria imprescindível a análise das decisões da Justiça Comum para fazer esse 

mapeamento. 

O levantamento feito pela ONG Ação Educativa deu se nos anos de 2004/2005 e 

constatou que, das 188 ações civis públicas propostas pela PJDIDCIJ, 61,2% se referiam à 

temática educacional. Em 2008 atualizamos a pesquisa e pudemos contar 277 ações civis 

públicas na PJDIDCIJ, sendo que 54,87% são sobre o direito à educação19. Dessas, 77 

ações estão em andamento e 75 já estão arquivadas.  

A pesquisa analisou as decisões de primeira e segunda instâncias de 75 ações 

arquivadas que questionam o direito educacional. 

Isso posto, passemos ao primeiro capítulo. 

                                                 
19 As outras 122 ações abordavam diversas questões relacionadas à proteção das crianças e dos adolescentes: 
irregularidades em estabelecimentos particulares de ensino infantil (38 ações); questões de saúde, tratamentos 
e fornecimento de medicamentos e (19 ações); inadequações em propagandas, ensaios fotográficos e 
programas de TV (10 ações); fiscalização de conselho tutelar, cassação de mandato de conselheiro (13 
ações), entre outras. 
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CAPÍTULO 4 – CONCLUSÕES  
 

4.1. Conclusões parciais 
 

De forma geral, pudemos constatar que nas situações em que o MP conseguiu 

apresentar o conflito de direito social na forma de interesses juridicamente protegidos, o 

Judiciário mostrou-se mais favorável a garantir o direito pleiteado. Assim, nas ações de 

acesso ao ensino infantil (pedidos como direitos individuais); de solicitação de não 

extinção de classes no Ciclo Básico I de EJA; de número de alunos em salas de aula; de 

não cancelamento de matrículas; de não cobrança de taxa no ensino supletivo; vagas no 

ensino médio e transporte público, o MP trouxe normas que apontaram a violação das 

regras de forma precisa. Nesses casos, os conflitos foram tratados como bilaterais e, em 

que pese a natureza plurilateral dos direitos sociais, o Judiciário atuou como se estivesse 

resguardando situações “pretéritas”, que estavam sendo violadas e deveriam ser 

restauradas ao seu status quo anterior. Assim, por exemplo, na ação que solicitou a não 

extinção de classes do Ciclo Básico I de EJA, a sentença judicial atuou impedindo que a 

sistemática de divisão de competências entre Estado e Município no ensino fosse efetivada.  

No entanto, nas situações em que os interesses protegidos estavam mais dispersos, 

abordados como efetivos interesses coletivos, o Judiciário teve mais dificuldades para atuar 

no conflito, pois estes solicitavam reformas estruturais mais complexas que exigiam não só 

informação técnica e especializada, mas também um conhecimento mais amplo, da política 

educacional como um todo, e não apenas do conflito fragmentado que foi apresentado ao 

Judiciário. Assim, nas ações de construção de escolas, realização de censo educacional, 

organização do ensino público, reposição de aulas, turno e aplicação das verbas 

educacionais.    

Nessas ações o argumento chave utilizado pelo Poder Judiciário foi o argumento da 

discricionariedade da Administração, evidenciando como ainda é caro aos juristas 

brasileiros do século XXI lidar com problemas distributivos, de reforma estrutural, no 

âmbito do Judiciário.  

Como salienta Terrazas (2008), faltam estruturas técnicas e jurídicas que permitam 

que estas questões sejam, de fato, exploradas e enfrentadas por nosso Judiciário: “[o] que é 

devido em termos de saúde, moradia e alimentação, considerando-se a escassez de recursos 

e a necessidade de conciliar a realização de vários direitos?” (2008, p.17). Como a autora 
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bem coloca, há uma grande dificuldade técnica de os juízes diante das informações 

relevantes, serem capazes de interpretá-las e definir o que é ou não exigível em cada 

direito, pois lhes falta a percepção global da política questionada. 

Nesse ponto, também cabível a observação de Lopes (2006) de que falta ao 

Judiciário a capacidade de organizar as demandas de forma planejada (capacidade de 

agenda), pois este é um Poder inerte e aprecia o conflito na forma como as partes lhe 

colocam. Ele não tem como prever os pedidos que lhe serão feitos e as ações são colocadas 

de forma fragmentada, fazendo com que o julgador a se inteire do problema de forma 

parcial. Essas características impedem que ele formule uma agenda de atendimento dos 

pedidos de forma racional e planejada, tal como é feito no âmbito administrativo. Dessa 

forma, a questão da legitimidade desponta como relevante: como decidir quais são as 

necessidades prioritárias e fazer a realocação de recursos, se o conflito não é examinado 

conflito como um todo, mas apenas no enfoque em que a parte lhe coloca?  

Ao contrário dos juízes norte-americanos que contam com special master para 

obter informações mais precisas sobre o litígio, o juiz brasileiro não conta com esse 

recurso. A questão orçamentária, as dificuldades de analisar a estrutura educacional como 

um todo (seus recursos, carências e as possibilidades de intervir de forma eficiente 

garantindo o mesmo tratamento para todos que o solicitam no Judiciário) e a não 

possibilidade de negociar com as partes a decisão são obstáculos consideráveis à 

justiciabilidade. O juiz brasileiro não tem ferramentas e nem flexibilidade para emitir uma 

decisão nos moldes das injunctions, que possibilitam aos juízes americanos negociarem 

com as partes como será implementada a decisão. Dessa forma, ainda que o magistrado 

reconheça que o direito está sendo violado, ele não consegue operar de forma adequada 

nesses pedidos e acaba decidindo o conflito na base do “tudo ou nada”. 

Por mais que o processo decisório seja racional e os juízes se esforcem para atuar 

de forma imparcial (para além de suas preferências) e por meio de bons motivos 

(fundamentados em normas), como descreve Fiss (2004), a estrutura aberta das normas 

conduz a decisão, inevitavelmente, à ideologia do julgador, possibilitando que bons 

motivos sejam construídos para dar procedência ou improcedência da ação, como 

mencionado nas ações que solicitam vagas no ensino infantil.  

Nas situações em que o Judiciário intervém para assegurar um direito social ele 

atua de forma fragmentada, tratando o conflito de forma bipolar. E o problema nessas 

situações é que a medida judicial altera a regulamentação da política pública delineada 
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pelo Executivo sem ter conhecimento de sua totalidade, o que pode levar a tratamentos não 

isonômicos, como, por exemplo, em uma hipotética situação em que uma criança de seis 

anos é matriculada no fundamental e outra que já tem sete anos completos fica sem a vaga. 

Nos moldes em que hoje se encontra, o Judiciário brasileiro não tem ferramentas 

institucionais para lidar adequadamente com o conflito plurilateral: não pode fazer 

intervenções para negociar com as partes uma proposta de solução do problema, que leve 

em consideração as questões de ambas as partes e lhe permita chegar um acordo que seja 

adequado e satisfatório para os litigantes. Ele é obrigado a decidir na forma do tudo ou 

nada: ou concede o pedido e intervém na política do Estado; ou afasta-o sustentando que 

não cabem intervenções na discricionariedade dos Poderes Públicos. 

As ações de acesso ao ensino fundamental e EJA também estamparam a dificuldade 

institucional de o Judiciário lidar com direitos que se voltam para o futuro e não para uma 

situação pretérita. A medida judicial prevista em nosso sistema processual (a tutela 

antecipada) para assegurar o efeito do pedido mostrou-se como uma resposta 

institucionalmente insatisfatória aos conflitos suscitados por dois motivos: (i) os efeitos 

jurídicos do pedido exauriram-se com a própria decisão de antecipação da tutela, de forma 

que o julgamento final, ainda que de improcedência, não surtiu efeitos; (ii) nos processos 

em que a tutela antecipada não foi concedida o Judiciário não apreciou o conflito em 

tempo hábil para assegurar que o pedido pudesse surtir efeitos, o que fez com que diversos 

pedidos se frustrassem no decorrer do tempo. Tal foi o caso das ações de não cobrança de 

taxa no ensino supletivo, em que a antecipação de tutela não foi concedida em duas ações 

que, ao final, foram julgadas procedentes. Nessas ações, o lapso temporal foi tamanho20 

que a procedência da ação não teve eficácia na garantia do direito à educação, pois aqueles 

jovens e adultos que não puderam pagar a taxa do exame ficaram sem fazê-lo. Os casos de 

organização do sistema público de ensino e de reposição de aula também apresentaram 

esse problema, sendo os conflitos extintos sem julgamento de mérito porque o objeto da 

ação se perdeu com o passar do tempo, de forma que não foi mais possível exigi-lo. Esses 

casos evidenciam que a natureza dos direitos sociais é distinta dos direitos individuais e o 

nosso sistema processual ainda não possui respostas institucionais adequadas que permitam 

ao Judiciário operar devidamente no caso de direitos de eficácia futura e não pretéritos. 

A concessão de liminares evidenciou, também, a carência de critérios para decidir 

se ela é ou não devida. Assim, nas ações do ensino supletivo a reversibilidade da sentença 

                                                 
20  Na Ação 778/97: 14-07-1997 a 25-08-1999; e na Ação 595-98: 20-04-1998 a 23-08-2001. 
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foi exigida e a tutela não foi deferida para que a cobrança de taxa fosse suspensa (778/97 e 

595-98). Contudo, como já se observou, a reversibilidade não foi tomada como um critério 

nos pedidos de vaga no ensino fundamental ou nas ações individuais homogêneas do 

ensino infantil. Aparentemente, há uma maior sensibilidade dos julgadores nos pedidos de 

acesso ao ensino para crianças do que no caso dos pedidos para resguardar o direito 

educacional dos adolescentes e adultos. Essa constatação, de certo modo, confirma que o 

argumento sobre a disponibilidade ideológica do julgador (abordado pela crítica da 

capacidade institucional) leva a tratamentos diferenciados. 

A questão orçamentária também é um obstáculo relevante para a justiciabilidade. 

Nos pedidos coletivos, a “reserva do possível” e a discricionariedade da administração 

levaram à extinção do feito, como nos casos de construção de escolas (388/96 e 17-98) e 

da aplicação das verbas educacionais. O interessante é que a comparação dessas ações com 

os casos de acesso ao ensino infantil por meio de tutela individual demonstraram que 

quando o conflito é colocado sob a forma de interesses para o julgador ele não se intimida 

com a possibilidade de fazer realocações de recursos da política pública do Estado. Quando 

atua dentro da racionalidade em que foi preparado, qual seja, a de garantir o status quo da 

parte, ainda que o pedido seja prestacional, o julgador não pondera sobre os efeitos 

plurilaterais que tal decisão acarreta.  

A ação 36-7 que solicitou ao magistrado obrigar os Poderes Públicos a incluírem 

em seus orçamentos verbas para o cumprimento da sentença que condenou as 

Administrações (Estadual e Municipal) a fazerem um levantamento da demanda de vagas 

na região e, se necessário, construírem escolas para garantir o direito educacional, obteve 

sucesso e conseguiu superar o argumento da reserva do possível. No entanto, como 

sustentou o juiz da ação 388/96, para além da questão orçamentária, restam ainda 

dificuldades em relação ao balanço unilateral dos déficits, à disposição da Secretaria de 

Educação no sentido de acolher a clientela desabrigada e à impossibilidade de executar, de 

plano, a decisão. 

Por todo o exposto, as decisões judiciais analisadas nos permitem afirmar que: 

(i) A natureza plurilateral dos direitos sociais foi desconsiderada na maior parte das 

decisões judiciais (conforme pode ser averiguado nos registros: 669-4; 13/99; 576-5; 033-

96; 9041/97; 53/98; 03/98; 39/98; 40-98; 113/97; 38-98; 42-97; 085/99; 058/98; 35-99; 

01/99; 35/99; 11/97; 43/97; 9013/98; 02/99; 105/96; 36-98; 502-5; e nos gráficos 2 e 3). 

Raras exceções são as ações 09-99 e 010/99. 
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(ii) Na maior parte das decisões de procedência da ação o julgamento do litígio de 

forma fragmentada (sem levar em conta a política pública educacional como um todo) não 

levou em conta o impacto econômico da decisão judicial. Essa questão tornou-se 

particularmente evidente nas ações pleiteadas como direitos individuais homogêneos, 

(conforme pode ser visto nos registros 669-4; 13/99; 576-5; 22-1 e 130-4; 12-5; 73-6; 379-

0; 38-98; 42-97; 9013/98; 105/96). Houve situações em que o Judiciário claramente 

ponderou sobre os impactos econômicos da decisão, mas essa ponderação, em geral, 

apareceu nas ações que foram pleiteadas de forma difusa ou coletiva, com o intuito de 

negar a procedência do pedido (conferir nos registros 388/96, 17/98, 778/97, 595-98).  

(iii) Os julgados 017-99; 122/99; 070/99; 042-5; 039-5; 007/99; 033-96; 9041/97; 

53/98; 03/98; 39/98; 53/99; 03/97; 113/97; 778/97; 595-98; 1228/98; 11/97; 43/97; 

9013/98; 502-5; e os gráficos 2 e 3 demonstraram que o Judiciário tem muita dificuldade 

para lidar com direitos presentes ou futuros, não encontrando boas respostas em seus 

procedimentos institucionais para tratar de forma adequada o conflito plurilateral. Por 

outro lado, em todas as ações educacionais que a tutela jurídica foi solicitada para proteger 

o status quo, ou seja, em casos de não ação do Estado para resguardar uma situação já 

especificada ou já inserida no patrimônio individual, o Judiciário não demonstrou 

dificuldades ou divergências em suas respostas, julgando-as procedentes, conforme se 

verifica em 42-97; 07/98; 113/97; 38-98; e 02/99. 

(iv) As ações 669-4; 13/99; 576-5; 122-99; 356-8; 017-99; 121/99; 033-96; 

9041/97; 53/98; 03/98; 39/98; 53/99; 03/97; 388/96; 17/98; 36-7; 40-98; 35-98; 42-97; 

778/97; 595-98; 1228/98; 2017/97; 07/99; 385-5; 64/99; 491/99; 11/97; 43/97; 03/99; e 

502-5 evidenciaram a falta de hábito e aparelhamento das cortes brasileiras para lidar com 

conflitos distributivos, fazendo com que seus funcionários públicos decidissem na base do 

“tudo ou nada”. Tal fato também pode ser contatado nos gráficos 6 e 7. 

(v) De forma geral, os resultados das ações deram indícios de que as 

disponibilidades ideológicas dos julgadores correspondem ao senso comum da sociedade, 

reproduzindo a visão majoritária desta (conferir nos registros 122-99; 356-8; 070/99; 042-

5; 039-5; 007/99; 35-98; 778/97; 595-98; 1228/98; 2017/97; 07/99; 385-5; 64/99; 491/99; 

11/97; 43/97; 593-6; 593-6; 03/99; 502-5). Os gráficos 8 e 9 demonstraram a evolução da 

afirmação do direito à educação frente ao sistema judicial, assim como a modificação da 

compreensão deste bem como um direito, e não como norma programática. Essas decisões 

parecem refletir o impacto que as discussões sobre os direitos fundamentais vêm ganhando 
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em nossa sociedade e também nas faculdades de direito21, em que pese não podermos 

afirmar que essa relação coloque-se de forma direta. 

Desse modo, as constatações obtidas na análise empírica das decisões judiciais 

confirmam as hipóteses do trabalho, apresentadas na introdução:  

(i) A natureza plurilateral dos direitos sociais foi desconsiderada nas decisões 

judiciais e isso gerou problemas em relação ao princípio da igualdade 

formal;  

(ii) O Judiciário parece estar mais preparado para lidar com direitos adquiridos, 

voltados para o passado, e não se mostrou preparado para lidar com os 

direitos sociais que, em geral, são direitos presentes ou futuros;  

(iii) A satisfação de direitos sociais demanda remédios que o Judiciário não pode 

ou tem dificuldade de conceder.  

 

4.2. Conclusões finais 
 

De todo o exposto, o que podemos concluir sobre a justiciabilidade e a crítica da 

capacidade institucional? No que este estudo nos ajuda?  

O tratamento de forma individualizada e bilateral de um problema que é coletivo 

demonstra a forte influência das molduras jurídicas modernas na forma de pensar o direito 

contemporâneo (LOPES, 2004) tornando, por vezes, complicada a proteção jurídica 

coletiva, nos moldes em que hoje a concebemos. As ações coletivas evidenciaram que o 

problema é mais amplo que uma disputa de interesses privados, expondo a necessidade de 

uma intervenção mais ampla ou uma reforma social. 

As decisões judiciais confirmaram que o tratamento fragmentado dos conflitos 

plurilaterais traz muita dificuldade na interpretação da regra jurídica. Para além das 

questões ideológicas e dos problemas interpretativos, a questão que particularmente nos 

preocupa é o tratamento não isonômico que se desponta nesse tipo de situação: gera a 

sensação de que se está diante de uma loteria e não de um sistema de justiça, com regras 

vinculantes e universais. Quando a interpretação da lei não é uniforme, alguns se tornam 

                                                 
21 Para se ter uma idéia, até 2003 não havia uma disciplina específica sobre direitos humanos na graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma das faculdades de direito mais tradicionais do 
Brasil. Atualmente há não só disciplinas na graduação como também uma área de concentração na pós-
graduação, com a possibilidade de se cursar mestrado e doutorado em direitos humanos nesta faculdade. 
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com “mais direitos” do que outros perante a Justiça, o que não pode ser admitido (Lopes, 

2008).  

 Conflitos de direitos sociais demandam planejamento e previsão orçamentária para 

a sua adequada concretização. No entanto, a falta de disponibilidade de agenda do 

Judiciário despontou-se como um importante limite institucional: sendo um Poder inerte, o 

Judiciário não tem como escolher prioridades entre as ações que lhe são colocadas (seja 

porque estas são colocadas de forma pontual, abordando o conflito desejado; ou mesmo 

porque não há como tornar previsíveis todas as demandas que serão interpostas pela 

sociedade). E, nesse ponto, extrai-se o grande problema apontado pela crítica da 

capacidade institucional: atuando de forma fragmentada o Judiciário corre o risco de criar 

distorções nas políticas públicas, dando privilégios para alguns cidadãos ao conceder bens 

que, de antemão, já se sabe que não são universalizáveis (dada a escassez de recursos). E, 

desta forma, estar-se-ia ferindo o princípio da igualdade perante a lei, não garantindo 

tratamento isonômico a todos os cidadãos (LOPES, 2008). 

Estudos feitos na área da saúde (TERRAZAS, 2008; OLIVEIRA ET. AL., 2004) 

demonstraram que de fato isto ocorre e, não raro, o Judiciário desloca recursos da política 

pública de saúde para conceder tratamentos não previstos nesta política, beneficiando 

alguns poucos cidadãos com tratamento privilegiado, vez que tais decisões podem não ser 

universalizáveis. 

Entretanto, as decisões educacionais aqui estudadas demonstram que os pedidos 

solicitados estão previstos na política pública delineada pelo Estado e pelo Município, 

tratando-se, portanto, não de privilégios, mas de garantir que o acesso ao ensino torne-se, 

de fato, universalizado e que tal direito seja assegurado com aceitáveis padrões de 

qualidade. Clara está a dificuldade aqui inerente de se definir o quanto de acesso (garantia 

de vaga, de transporte, de merenda escolar, língua estrangeira etc) e de qualidade (nas 

instalações físicas, na contratação de bons professores, na utilização do material didático 

etc) o Estado pode dar a cada um.  

Contudo, sendo a política pública pensada de forma universal, os Poderes Públicos 

não podem optar em deixar alguns cidadãos fora dos benefícios que já concede aos demais 

e, ao menos nesse sentido, deve incluir na política aqueles cidadãos que dela não 

conseguem desfrutar. Então, neste ponto, talvez estejamos diante da situação em que Lopes 

(2008, p. 87) faz analogia com a cláusula potestativa, prevista no artigo 122 do Código 

Civil:  
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O direito reconhece que um negócio não pode ter sua execução e suas 
conseqüências totalmente dependente de uma das partes. Por isso, a 
judicialização de tais questões, ainda que problemática, não deve ser descartada  

 
Ou seja, quando a falta de ação do Estado22 deixa os cidadãos sujeitos à 

discricionariedade do próprio Estado para a realização das políticas que garantem os 

direitos sociais, o Judiciário mostra-se como um meio adequado para tirar os demais 

Poderes da inércia na efetivação de políticas sociais.  

Chayes (1976) e Fiss (1994) também colocam bons argumentos para a 

justiciabilidade, mostrando que as cortes podem atuar em políticas específicas em que o 

Legislativo ou o Executivo não tenham interesses (por estarem livres de pressões 

eleitorais), colocando sob sua proteção grupos minoritários que não tem acesso a outras 

formas de poder.  

O anteprojeto de reforma da lei de Ação Civil Pública prevê entre suas normas 

algumas ferramentas para aprimorar o sistema judicial e corrigir diversas fragilidades que 

aqui são apontadas, como por exemplo, a tentativa de organizar de forma racional 

demandas com o mesmo objeto, movidas de forma individual e coletiva23; maior 

flexibilidade ao Juiz, para que seus atos se ajustem às necessidades do processo coletivo; e 

a possibilidade da alteração do pedido ou da causa de pedir. 

Acreditamos que a justiciabilidade é um movimento cada vez mais presente em 

nossa sociedade e que, culturalmente, parece já estar dando novos contornos para o direito 

pátrio e à nossa compreensão de suas novas formas e funções, conforme se verifica nos 

gráfico gráficos 8 e 9. 

Tal como expõe Veríssimo (2006, p. 227), o potencial da justiciabilidade 

consiste, portanto, em lançar ao debate público interesses que de outra forma não 
atingiriam os processo formais de barganha política, além de chacoalhar o 
governo, colocando-o em ação. Seu objetivo não é o de resolver o conflito 
político mas o de rearranjar as forças políticas de modo a permitir uma solução 
externa em bases mais democráticas e eqüitativas. 

 

Assim, apesar de tantas deficiências institucionais, talvez as cortes de justiça 

assumam um importante papel na amplificação de “mecanismos de equalização das 

condições de participação política na sociedade” (VERÍSSIMO, 2006, p.236).  

A teoria de Lopes (2004) exposta no capítulo 1 do trabalho permite-nos afirmar 

que o conceito de direito está em constante modificação, assumindo contornos novos de 
                                                 
22 Que deveria garantir a realização de direitos sociais por meio de leis e planejamentos do Legislativo e do 
Executivo, por exemplo. 
23 Como, por exemplo, a possibilidade de que as ações individuais que cuidam do mesmo objeto da demanda 
coletiva sejam suspensas até o julgamento dessa demanda em primeiro grau de jurisdição. 
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acordo com as alterações culturais de dada sociedade. Nesse contexto, a crítica da 

capacidade institucional nos auxilia a refletir sobre o aprimoramento da justiciabilidade 

que, acreditamos, é um movimento que vem se afirmando cada vez mais no direito pátrio. 
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