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– 4 – 
Efeitos da judicialização de Políticas 

Públicas em Saúde e Educação

Vanessa Elias de Oliveira

1 Introdução

Em The Cost of Rights (2000), Homes e Sunstein afirmam, ao introduzi-
rem a questão sobre o custo dos direitos com que irão trabalhar no livro:

[...] rights cost money. Rights cannot be protected or enforced without public fun-
ding and support. […] Both the right to welfare and the right to private property 
have public costs. The right to freedom of contract has public costs no less than the 
right to health care, the right to freedom of speech no less than the right to decent 
housing. All rights make claims upon the public treasury (Homes e Sunstein, 2000, 
p. 15).

Sem grande preocupação com a questão dos custos públicos dos direitos 
sociais, os quais estão sempre presentes na implementação dos direitos constitu-
cionalizados1, a Constituição brasileira de 1988 garantiu uma série de direitos 
sociais universais, alterando substancialmente a relação entre Estado, sociedade 
civil e mercado no Brasil, no que diz respeito à responsabilidade pela provisão 
dos serviços públicos para o bem-estar social. 

Dado que há uma série de policies no texto constitucional brasileiro2, nos 
termos de Couto e Arantes (2008), a implementação dessas políticas traz efei-

1  Holmes e Sunstein afirmam que “a legal right exists, in reality, only when and if it has 
budgetary costs” (2000, p. 19).

2  Essa não é uma excepcionalidade brasileira. Ver, por exemplo, Ben-Bassat e Dahan (2008).
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tos significativos ao relacionamento entre os Poderes, com vistas à garantia dos 
direitos constitucionais. Não apenas Executivo e Legislativo atuam na definição 
e na implementação de políticas públicas, mas também o Judiciário passa a ser 
ator importante na cobrança de sua efetivação. 

Mais do que disponibilizar direitos sociais básicos e universais, a nova 
Carta Constituinte garantiu a integralidade no caso do direito à saúde, o que 
gerou um processo crescente de judicialização da saúde no Brasil a partir de mea-
dos dos anos 1990. Esse processo agigantou-se dos anos 2000 para cá, levando 
a uma série de diagnósticos sobre: (i) o acesso à justiça e a garantia dos direitos 
sociais constitucionalizados na redemocratização; (ii) a questão do gasto público e 
do planejamento governamental para a gestão da judicialização; e (iii) a interação 
das instituições do sistema de justiça com o Poder Executivo.

O mesmo esforço em termos de uma compreensão sistemática e científica 
das demandas judiciais por direitos sociais vem sendo observado na área da edu-
cação, em especial, na educação infantil. Nesse caso, embora não se possa dizer 
que a produção acadêmica seja tão expressiva quanto a da saúde, já existe um 
conhecimento acumulado significativo sobre a temática em âmbito nacional e, 
também, internacional (cf., p.ex., Brinks e Gauri, 2008).

A vasta produção sobre a judicialização dos direitos à saúde e à educação 
possibilita-nos comparar os processos das duas áreas e, assim, levantar algumas 
hipóteses sobre seus efeitos para as políticas públicas e para as instituições envolvi-
das na judicialização – do sistema de justiça, do Executivo ou até do Legislativo. 
Esse é o objetivo do presente capítulo: analisar os processos de judicialização dos 
direitos à saúde e à educação, a partir dos estudos já realizados no campo, para 
compreender semelhanças e diferenças em termos dos efeitos que esses processos 
produzem, levantando hipóteses a serem testadas em estudos sobre essas e outras 
políticas públicas.

Tal esforço, ainda que inicial, parece-me importante por representar um 
estudo comparado sobre esse processo em diferentes áreas, ainda não realizado em 
âmbito nacional, mas com o foco comum nos efeitos para a produção de políticas 
públicas e para as instituições envolvidas nos processos de judicialização – tema 
também pouco discutido nas pesquisas sobre judicialização. Para tanto, parto de 
uma breve descrição sobre os processos de judicialização na saúde e na educação 
para, em seguida, discutir como analisar efeitos da judicialização e os principais 
efeitos diretos e indiretos observados nas duas políticas. 
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Os efeitos serão analisados a partir de cinco diferentes instituições e/ou 
atores: o Executivo estadual ou municipal; os órgãos do sistema de justiça (Judi-
ciário, Ministério Público e Defensoria); a política pública propriamente dita; os 
movimentos sociais; e o Legislativo. Concluo o capítulo com algumas considerações 
finais sobre a judicialização e seus efeitos institucionais e para as políticas.

2 Judicialização da Saúde

A judicialização da saúde teve início no Brasil a partir de meados dos anos 1990 
com as primeiras demandas judiciais por medicamentos para tratamento de AIDS. 
A atuação das organizações não governamentais foi decisiva nesse momento, dando 
visibilidade à responsabilidade do poder público em garantir o direito universal e 
integral à saúde (Scheffer et al., 2005; Ventura et al., 2010). 

A partir de então, outras demandas foram pouco a pouco surgindo no Judi-
ciário, especialmente no tocante ao acesso a medicamentos. A estratégia de busca do 
direito à saúde pela via judicial mostrou-se efetiva por meio de diferentes caminhos: 
o Ministério Público e a Defensoria Pública vêm sendo acionados, juntamente 
com a via da advocacia privada.

Alguns trabalhos buscaram demonstrar as estratégias mais utilizadas, tanto 
em termos de instituição do sistema de justiça mobilizada como em termos de 
instrumento legal empregado (se ação civil pública, ação individual etc.). Esses 
trabalhos foram importantes para demonstrar como a estratégia coletiva foi, pouco 
a pouco, perdendo espaço para a individual, dadas as maiores chances de vitória 
judicial dos pedidos individuais em saúde. 

No entanto, o avanço dos estudos sobre o tema também demonstrou que 
a judicialização não apenas gera resultados imediatos para o impetrante da ação, 
mas pode também gerar efeitos coletivos, mesmo que por meio de ação individual. 
Isso porque o elevado número de ações solicitando determinado medicamento 
pode fazer com que o poder público incorpore aquela medicação frequentemente 
demandada à lista de medicamentos distribuídos gratuita e corriqueiramente pelo 
sistema público de saúde (SUS). 

Foi o que aconteceu no caso do estado de São Paulo, em que foi criado 
um protocolo clínico para alguns medicamentos reiteradamente disponibilizados 
pela via judicial (Oliveira e Noronha, 2011), ou no município de São Paulo, que 
alterou seu protocolo de fraldas descartáveis em razão da elevada judicialização 
(Chabbouh, 2019). 
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Mas há enormes variações inter e intrarregionais no que diz respeito aos 
padrões de judicialização, conforme demonstrado pela pesquisa realizada pelo 
CNJ (2019). Este é um dos efeitos de um sistema descentralizado de gestão da 
saúde pública: variações significativas não apenas de estado para estado, mas 
também de município para município e entre governos de um mesmo municí-
pio, dado que a eles compete a gestão da atenção primária em saúde e, dentro 
desta, dos medicamentos que compõem a Relação Municipal de Medicamentos 
(REMUME).

Além das variações regionais, há imensa variedade de demandas em saúde 
que são apresentadas ao Judiciário. Embora a judicialização do acesso a medica-
mentos seja a mais estudada no Brasil, muitos outros temas são judicializados, e 
seus processos são menos conhecidos: judicialização para o acesso a leitos hospi-
talares, a exames e consultas especializadas, a órteses e próteses e, ainda, judicia-
lização contra os planos privados de saúde, em especial, no tocante à cobertura 
e à carência para tratamentos complexos e de alto custo (Scheffer, 2013).

Os dados da pesquisa comparada do CNJ (2019) sobre judicialização no 
Brasil deixam clara essa ampla gama de assuntos relacionados ao direito à saúde 
que são tratados pelo Judiciário brasileiro, conforme demonstram os dados da 
tabela abaixo, dos temas citados em decisões de tutela antecipada, num universo 
de mais de 188 mil ações. 

Tabela 1 –Temas predominantes na tutela antecipada
Tema Total
Dietas 38.295
Insumo ou materiais 39.070
Medicamentos 57.364
Procedimentos 69.338
Exames 83.114
Leitos 86.974
Órteses e próteses 108.489

Fonte: CNJ (2019).

Algumas ações envolvem o pedido de mais de um tipo de insumo/medi-
camento/procedimento. Mas chama a atenção o fato de que “medicamento” 
não é o tema mais presente nos pedidos de tutela antecipada. Já, nas decisões de 
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segunda instância, os medicamentos continuam sendo os principais assuntos 
destas, segundo a mesma pesquisa, mas quase empatados com órteses, próteses 
e meios auxiliares (CNJ, 2019).

Essas são algumas das questões mais recentes sobre a judicialização da 
saúde no Brasil. Alguns estudos, como o de Oliveira et al. (2015), Catanheide et 
al. (2016) e de Oliveira (2019), já apresentaram um balanço das análises sobre o 
tema na literatura nacional. O objetivo aqui foi apenas retomar alguns aspectos 
importantes para a discussão que faremos adiante sobre os efeitos da judiciali-
zação da saúde e da educação.

3 Judicialização da Educação

Em decisão de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a posição 
da justiça paulista (TJ-SP), determinando à Prefeitura de São Paulo a matrícula 
de crianças menores de cinco anos em escolas próximas ao seu local de residência 
ou ao local de trabalho dos seus responsáveis. Em caso de descumprimento da 
decisão, a Prefeitura deveria arcar com uma multa diária por criança. A decisão 
foi embasada no artigo 208, inciso IV da Constituição Federal, que garante o 
direito à creche e à pré-escola a crianças até cinco anos, cabendo ao poder público 
municipal a garantia de tal atendimento. Ao analisar o caso, o ministro do STF 
Celso de Mello criticou a postura do Executivo municipal:

A ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do ci-
dadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada 
implementação da programação orçamentária em tema de educação pública, a falta 
de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado so-
cial de que se reveste a educação infantil, a inoperância funcional dos gestores pú-
blicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das 
pessoas carentes não podem, nem devem, representar obstáculos à execução, pelo 
Poder Público, notadamente pelo Município, da norma inscrita no art. 208, IV, da 
Constituição da República (Brasil, 2011, ARE 639.337).

O caso citado, que se repete em diferentes estados e municípios do país, 
aponta para as consequências sociais da inação do Poder Executivo, que impõe 
aos pobres que se utilizam dos serviços públicos de educação condições ainda 
mais desiguais do que aquelas disponíveis aos usuários das escolas privadas, sendo 
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penalizados duplamente: além de não terem a garantia de acesso a vagas nas 
proximidades de suas residências, podem perder o ano letivo em razão da falta de 
vagas, próximas ou distantes de suas casas.

Por outro lado, sob o ponto de vista do Executivo, a disponibilização de novas 
vagas em creches da administração direta nem sempre é possível, especialmente 
em virtude de características físicas e ambientais de algumas regiões da cidade. 
No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, os gestores municipais relatam que 
nem sempre existem terrenos disponíveis para a desapropriação e a construção de 
escolas públicas, principalmente em bairros que estão localizados em áreas ambien-
talmente protegidas, como as áreas de proteção aos mananciais, nas quais não se 
pode construir (Oliveira et al., 2018). Nesses casos, cabe ao Executivo contratar 
vagas em escolas privadas, mas que devem também estar em consonância com as 
normas estabelecidas pela Secretaria de Educação, contando, portanto, com alvará 
de funcionamento3.

A ausência de vagas em escolas públicas gera a necessidade de contratação de 
vagas em escolas conveniadas com a prefeitura. Muitas áreas altamente adensadas, 
especialmente aquelas que estão localizadas em regiões ambientalmente protegidas, 
como as áreas de mananciais, não possuem mais terrenos livres para a construção de 
novas unidades escolares, como é o caso de alguns bairros da zona sul do município 
de São Paulo. Nestas, a carência de vagas é grande e, consequentemente, maior é 
a judicialização. 

Ainda, em alguns bairros da cidade, sobretudo nos de população em maior 
vulnerabilidade, a demanda pelo serviço público é imensa, aumentando a pressão 
sobre a administração pública. Para enfrentar essas carências, municípios têm 
optado pela contratação de vagas em escolas conveniadas, que prestam serviços 
a prefeituras. O problema é que estas não possuem a mesma infraestrutura das 
escolas públicas; são, em geral, pequenas, funcionando em espaços pouco adap-
tados para a função, com pessoal pouco qualificado e muitas sequer contam com 
a documentação de funcionamento em ordem. Nesses casos, os gestores locais 
optam por contratar esses serviços, apesar do descumprimento de alguns critérios 
de qualidade e de segurança para poder atender às demandas judiciais. 

3  Lembrando que não é pequeno o número de unidades de educação infantil que estão em 
funcionamento na cidade, mas que não possuem alvará para tal.
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Assim, portanto, tal como na saúde, em que o juiz exige a importação de 
medicamentos sem licença de comercialização da Anvisa4, órgão responsável pela 
permissão, na educação, também a judicialização tem levado os gestores locais a opta-
rem pela irregularidade menos “danosa” – para a população e para o erário público, 
já que multas diárias são aplicadas no caso do descumprimento da ação que obriga a 
disponibilização de vagas em creches públicas, conforme os preceitos constitucionais.

Mas não apenas vagas em creche são solicitadas ao Judiciário. São diversas 
as situações que envolvem o Judiciário e o direito à educação, segundo Cury e 
Ferreira (2009):

• Merenda escolar: regularização do fornecimento, adequação das 
condições das escolas para a conservação dos alimentos, disponi-
bilização de servidores habilitados para o manuseio e preparo dos 
alimentos; 

• Transporte escolar: disponibilização de transporte escolar para 
todos os estudantes das zonas urbana ou rural, necessidade de trans-
porte especial para estudantes portadores de deficiências;

• Falta de professores: garantia de professores para todas as disciplinas 
em todas as unidades das escolas públicas; 

• Condição para o desenvolvimento e acesso do aluno com defi-
ciência: disponibilização de vagas em escolas especiais para alunos 
com deficiências, adaptação do prédio das escolas públicas para por-
tadores de deficiências físicas;

• Vaga em creche ou pré-escola: cabe ao município garantir a todas 
as crianças até cinco anos vagas em creches e pré-escola próximas à 
residência ou local de trabalho dos responsáveis;

• Outras situações: transferências indevidas, em especial, para locais 
distantes, não aceitação de alunos por motivos disciplinares, cance-
lamento de matrícula de alunos que não comparecem nos primeiros 
dias de aula, entre outras.

No entanto, em que pese o fato de que um amplo conjunto de temas liga-
dos ao direito à educação pode e de fato é judicializado no Brasil, os trabalhos aca-

4  Embora essa prática tenda à extinção, em razão da Recomendação 31/2010 do CNJ e, pos-
teriormente, da aprovação da Lei Federal 12.401/2011.
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dêmicos sobre o tema centram-se pouco em seus efeitos em termos de produção 
de políticas públicas na área. Exceção é a pesquisa de Silveira et al. (2018), que 
analisou os efeitos da judicialização da educação em quatro estados brasileiros: 
São Paulo, Paraná, Ceará e Sergipe. Os dados produzidos serão apropriados no 
debate que apresentarei na próxima seção. 

Por fim, vale mencionar que, também na judicialização da educação, a 
“gestão da judicialização” tem movimentado as Secretarias Municipais, que pre-
cisam não apenas atender às demandas judiciais, como também administrar os 
pedidos, contratando novos funcionários para a administração dos processos 
judiciais, para o acompanhamento dos novos convênios estabelecidos e para a 
atuação direta nas escolas públicas em razão da ampliação das demandas. Tratarei 
dessa questão adiante.

4 Comparando os efeitos da judicialização das políticas públicas

O movimento de transformação de questões políticas em jurídicas não é 
novo, e tem sido observado há anos tanto nos Estados Unidos quanto na Comuni-
dade Europeia, conforme vários estudiosos do tema demonstraram (Tate e Vallin-
der, 1995; Ferejohn, 2002; Sieder et al., 2009). No Brasil, esse movimento ganhou 
força, sobretudo, após a Constituição de 1988, que ampliou imensamente o acesso 
à justiça, por meio das Defensorias Públicas, do Ministério Público e sua função de 
guardião dos interesses sociais, e da função de “intérprete da Constituição” conce-
dida à sociedade civil organizada (Viana et al., 2007). A interação das instituições 
judiciais com a política e as políticas públicas vem complexificando-se desde então. 

Nesse cenário, propício à judicialização das políticas sociais, foi necessário 
um processo de “aprendizado social”, ou seja, de conscientização da sociedade 
civil acerca da possibilidade de um caminho aberto pela institucionalização dos 
novos canais de acesso à justiça (e de acesso aos direitos sociais) para que, de 
fato, este se tornasse uma alternativa a ser mobilizada, não apenas pelos grupos 
organizados, mas também pelos cidadãos, individualmente, para a obtenção dos 
meios necessários ao bem-estar social preconizado pela Constituição.

Esse processo de “aprendizado social” sobre os direitos sociais e o acesso 
à justiça foi amadurecendo ao longo dos anos 1990. Não ao acaso que a judi-
cialização das políticas públicas no Brasil iniciou-se por meio do jogo político, 
já na primeira metade dos anos 1990, com o acionamento do Judiciário para 
questionamento de uma série de políticas adotadas pelos governos pós-redemo-
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cratização, entre elas, as privatizações5, a política econômica, a previdenciária, a 
competição político-eleitoral6 etc. 

Nesses, ganharam destaque os partidos políticos e os grupos sociais orga-
nizados, como, por exemplo, os sindicatos. Defino a judicialização da política 
como “a crescente utilização do sistema de justiça nos casos em que a atuação 
dos poderes Legislativo e/ou Executivo é percebida por atores políticos e sociais 
como falha, omissa ou insatisfatória” (Oliveira e Couto, 2019).

No que diz respeito às políticas sociais, é a partir de meados dos anos 1990 
que o Judiciário passa a ser acionado por grupos organizados, como as Ongs que 
lutavam pela garantia de tratamentos contra a Aids, conforme mencionado ante-
riormente. Após esse período, que serviu de “laboratório” para se compreender 
como funcionariam as relações entre o Poder Judiciário e os Poderes Executivo 
e Legislativo, houve a difusão dessa alternativa para o acesso coletivo e, princi-
palmente, individual aos direitos constitucionalizados.

O processo de difusão de estratégias políticas de uso do sistema de justiça 
teve como consequência a ampliação da percepção dos mais diversos setores 
sociais sobre a possibilidade de obtenção dos direitos por meio da judicialização. 
A partir de então, a judicialização dos direitos à saúde e à educação tem sido 
utilizada pela população como uma estratégia eficiente para o acesso aos serviços 
sociais demandados. A judicialização das políticas públicas seria, portanto:

A crescente utilização do sistema de justiça, não para a resolução de conflitos po-
líticos (politics), mas para o questionamento de falhas ou omissões na produção 
de políticas públicas (policies) por parte do Executivo, ou inação ou falhas do Le-
gislativo no que tange à produção de normas legais. O sistema de justiça responde 
interferindo nas políticas públicas, em suas diferentes fases, conforme exploramos 
adiante. Somado a isso, promove adaptações institucionais, bem como reflexos nos 
outros poderes e instituições, por meio das interações resultantes do processo de 
judicialização (Oliveira, 2019).

Os efeitos desse processo para as instituições públicas são variados, podendo 
ser diretos ou indiretos. Por efeitos diretos, entendo, a partir de Silveira et al. (2018), 

5  Sobre o processo de judicialização da política no caso das privatizações, conferir Oliveira (2005).
6  Para compreender a atuação do Judiciário na competição partidária a partir de 2002, conferir 

Marchetti e Cortez (2009).
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os que decorrem da decisão judicial propriamente dita, ou seja, estão nela previstos. 
E efeitos indiretos são aqueles que decorrem da decisão, mas não estão previstos 
ou não são esperados pela decisão judicial (Silveira et al., 2018).

Analiso os efeitos diretos e indiretos sobre cinco diferentes instituições e 
atores: (1) o Executivo estadual ou municipal; (2) os órgãos do sistema de justiça 
(Judiciário, Ministério Público e Defensoria); (3) a política pública propriamente 
dita; (4) os movimentos sociais; (5) o Legislativo.

4.1 Efeitos da judicialização para os Executivos estaduais e municipais

A judicialização da saúde gerou para as administrações públicas estaduais e 
municipais a necessidade de reestruturarem-se administrativamente para enfren-
tarem o crescente volume de ações judiciais, demandando medicamentos, exames, 
consultas especializadas, cirurgias e acesso a leitos hospitalares. A “gestão da judi-
cialização da saúde” (Vasconcelos, 2018) traz mudanças estruturais para as admi-
nistrações públicas, que precisam capacitar-se, reorganizar e gerir a judicialização. 

Setores especializados na judicialização foram criados nas Secretarias Esta-
duais (Vasconcelos, 2018; CNJ, 2019) e Municipais de Saúde (Wang et al., 2014; 
Chabbouh, 2019). O Ministério da Saúde também criou um “Núcleo de Judicia-
lização” para acompanhar, responder e criar soluções para o problema da judiciali-
zação. Novas estruturas administrativas e de pessoal são criadas, impondo custos 
operacionais aos Executivos.

As diferentes demandas impõem a necessidade de algumas respostas especí-
ficas. Pedidos de medicamentos geram a necessidade não apenas de reestruturação 
administrativa no sentido de responder adequada e pontualmente aos processos 
judiciais, especialmente em caráter liminar, mas também de adequação das estru-
turas físicas para armazenamento e distribuição dos medicamentos. 

Ainda demandam novos procedimentos administrativos, como, por exemplo, 
uma ata de registro de preços de medicamentos que não constam nas listas do SUS 
praticadas pelos gestores, mas que são sabidamente judicializados com frequência. 
Com isso, consegue-se minorar os gastos com medicamentos que não constam nas 
listas, mas são comprados em virtude de determinações judiciais. 

Pedidos de exames e consultas especializadas requerem a articulação da rede 
de serviços do SUS local ou regional, o que implica aprimoramentos da articulação 
regional, da gestão dos serviços e, às vezes, da ampliação da rede de prestadores de 
serviços privados, que precisam ser mobilizados para o provimento de serviços 
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ausentes na rede pública ou conveniada. Pedidos de leitos hospitalares demandam 
a articulação mencionada e, ainda, um adequado serviço de regulação de referência 
e contrarreferência, responsável pela distribuição e controle dos leitos hospitalares 
disponíveis numa dada região.

Em termos de respostas administrativas voltadas para a diminuição da judi-
cialização, temos, no Brasil, a adoção de serviços administrativos voltados para o 
atendimento de demandas por medicamentos que não fazem parte das listas do 
SUS, mas que podem ser disponibilizados individualmente, conforme o caso e a 
necessidade, com base num parecer técnico elaborado pela equipe de especialistas 
da Secretaria de Saúde. Assim, os pedidos são apresentados administrativamente, 
e não judicialmente. 

Como exemplo, temos o caso da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 
que recebe demandas individuais, analisa por meio de uma equipe interdisciplinar, 
formada por médicos e farmacêuticos, e disponibiliza o medicamento aprovado 
sem que o paciente precise demandá-lo na justiça. 

Em 2012, foi criada a Comissão de Farmacologia da SES (Resolução SS 
54/2012), que analisava os pedidos administrativos em até 30 dias. Como resultado, 
houve a diminuição das ações judiciais e o aumento dos pedidos administrativos 
(Chieffi e Siqueira, 2014). O mesmo foi verificado no estado da Bahia, por meio da 
Câmara de Conciliação de Saúde (CCS), criada em 2016, por meio de um convênio 
entre a Secretaria Estadual de Saúde, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
a prefeitura de Salvador, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público 
estadual e as Defensorias Públicas do Estado e da União. 

A Câmara atende a demandas por medicamentos e fórmulas alimentares 
apenas na cidade de Salvador. No entanto, segundo os gestores estaduais, o modelo 
funcionou tão bem que estavam analisando a possibilidade de ampliação para outras 
cidades do estado (CNJ, 2019), ou seja, o atendimento administrativo diminui a 
judicialização, uma vez que o cidadão demandante encontra nele um caminho mais 
simples e rápido de obtenção do medicamento. A via judicial é efetiva, mas não é a 
preferida quando outros canais de garantia de direitos estão disponíveis. 

Na “gestão da judicialização”, os Executivos vêm capacitando-se burocrati-
camente por meio da criação de mecanismos de acompanhamento administrativo 
dos processos judiciais, como é o caso do S-Codes, um sistema eletrônico criado 
pelo governo do estado de São Paulo, em 2009, com o objetivo de acompanhar 
as ações judiciais. 
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Segundo Naffah Filho et al. (2010), a Coordenação das Demandas Estra-
tégicas do SUS (Codes), órgão da Secretaria Estadual responsável pela gestão 
das demandas judiciais, desenvolveu um sistema informatizado para o cadastro 
das ações judiciais impetradas contra o gestor estadual, o Sistema de Controle 
Jurídico (SCJ). Este foi aprimorado com o intuito de apoiar a aquisição e a dis-
pensação dos medicamentos e materiais. 

Assim, foi criado o S-Codes, um sistema que foi implantado em todo o 
estado, em 2010, para o cadastramento das ações impetradas contra a Secretaria 
Estadual de Saúde (Naffah Filho et al., 2010, p. 18). O Ministério da Saúde 
firmou uma parceria com a SES/SP para que a Secretaria disponibilizasse esse 
sistema para outras secretarias estaduais e municipais interessadas em implemen-
tá-lo para o acompanhamento das ações judiciais em saúde. 

No caso da educação, os efeitos da judicialização para os Executivos muni-
cipais são menores, dado que as demandas em educação infantil, principal item 
judicializado e analisado pela literatura da área, não são tão volumosas quanto 
aquelas observadas na saúde. Ainda assim, as Secretarias municipais precisam 
organizar-se para responder às ações judiciais. 

Um efeito verificado em algumas cidades (Oliveira et al., 2018; Silveira 
et al., 2018) é a criação de um sistema de monitoramento da lista de espera para 
vagas em creches municipais. Na cidade de São Paulo, esse sistema tornou mais 
transparente e acessível para a população a informação sobre o tamanho e a 
posição na lista nas diferentes regiões da cidade (Oliveira et al., 2018). Esse foi 
um efeito indireto, gerando ganhos não apenas para aqueles que judicializaram, 
mas também para toda a sociedade. 

Outros efeitos (também indiretos) foram a contratação de novos profis-
sionais para as escolas municipais e a ampliação do número de convênios com 
instituições privadas para suprir a demanda não coberta pelas vagas públicas 
disponíveis. A ampliação do conveniamento é, aliás, um dos aspectos negativos 
apontados pelos estudos sobre judicialização da educação, uma vez que o controle 
sobre a qualidade dos espaços, do nível dos profissionais e da quantidade de alu-
nos por sala é muito menor nas unidades privadas do que nas da administração 
direta (Adrião e Domiciano, 2011; Nascimento e Silva, 2015).

Por fim, a judicialização gera a ampliação das vagas existentes, seja por pres-
sionar os Executivos municipais para a expansão da rede de ensino infantil, seja 
por forçar a ampliação da rede conveniada. Aqueles cidadãos que judicializaram 
hoje são beneficiados, mas beneficiarão no futuro cidadãos que não precisarão 
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judicializar7, dado que as crianças que saírem das vagas da educação infantil e 
passarem para o ensino fundamental deixarão livres as vagas que foram garantidas 
judicialmente.

4.2 Efeitos da judicialização para as instituições judiciais

A judicialização da saúde e da educação não geram efeitos apenas para as 
políticas públicas ou para as administrações públicas. Elas geram efeitos insti-
tucionais significativos para o Judiciário e demais instituições judiciais, como o 
Ministério Público e a Defensoria Pública.

A judicialização da saúde teve efeitos indiretos importantes para o Judi-
ciário, o MP e a Defensoria. Esses órgãos passaram a dialogar com os gestores 
públicos por meio de canais institucionais criados em virtude da judicialização 
como forma de melhor compreender e decidir sobre as demandas por insumos 
e serviços em saúde. 

Algumas experiências de “entrelaçamento institucional” (Oliveira, 2019) 
são exemplares: o caso da Câmara de Resolução de Litígios da Saúde (CRLS) 
é um deles, e representa uma parceria entre Procuradoria Geral do Estado e do 
Município do Rio de Janeiro, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro, Defensoria Pública Estadual (DPGE) e Federal (DPU) e Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro em busca de soluções administrativas para o aten-
dimento das demandas, evitando assim a judicialização. 

Outro exemplo é o Comitê Executivo Estadual de Saúde, criado pelo Tribu-
nal de Justiça da Bahia (TJBA), seguindo as recomendações do CNJ e a autonomia 
garantida para que os estados formatassem os comitês conforme as especificidades 
locais. Compõem o Comitê: dois membros do TJBA, a Justiça Federal, a Promo-
toria de Justiça, a Advocacia da União, a Defensoria Pública da União, a Procura-
doria do Estado, a Defensoria Pública Estadual, a Procuradoria do Município de 
Salvador, a Secretaria de Saúde do Município de Salvador, dois representantes da 
saúde suplementar e dois representantes da saúde pública. O Comitê Estadual é 
também dividido em duas áreas: Saúde Pública e Saúde Suplementar.

Essas experiências institucionais mostram a necessidade de adequação da 
justiça para lidar com uma demanda de política pública. Conforme apontado 
pela pesquisa do CNJ:

7  Considerando, sobretudo, a diminuição da taxa de natalidade.
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Os atores do Judiciário entrevistados apontam para o fato de que na judicialização 
da saúde o juiz tem que intermediar um conflito que não é jurídico, envolvendo a 
decisão política de fazer ou não fazer, a questão da gestão do sistema, as possibilida-
des de itinerário dentro do SUS e o conhecimento deste pela população etc. Enfim, 
a judicialização desafia o magistrado a dialogar com a política e as políticas públicas 
(CNJ, 2019, p. 93).

Outra questão apontada pela mesma pesquisa é a necessidade de adequação 
do cadastro de informações para tornar os dados da judicialização mais claros e 
acessíveis aos magistrados. Conforme apontou o Juiz Sadraque Rios, do TJBA, 
é preciso “sensibilizar as instituições do sistema de justiça a fazer o cadastro 
correto das informações dos casos de judicialização da saúde, pois ‘do contrário, 
toda a política judiciária, que se baseia nisso [dados], fica muito comprometida’” 
(CNJ, 2019, p. 93). A uniformização dos termos de cadastramento dos casos é 
relevante para conhecermos melhor as características da judicialização da saúde 
nos diferentes estados brasileiros e representa mais um efeito da judicialização 
colocado às instituições judiciais.

Caso interessante é o da Defensoria Pública do estado do Espírito Santo, 
que criou um Procedimento Extrajudicial de Saúde (PES), um sistema eletrô-
nico que possibilita a comunicação direta com a Secretaria de Estado da Saúde, 
atendendo mais rapidamente os demandantes e, ao mesmo tempo, evitando a 
judicialização – e o custo do processo judicial. Essa parceria entre Defensoria e 
Secretaria Estadual é um mecanismo de entrelaçamento judicial que diminui os 
custos da judicialização, uma vez que o gestor estadual consegue conhecer melhor 
a demanda e antecipar compras por meio de processos licitatórios, evitando as 
compras emergenciais típicas da antecipação de tutela dos processos judiciais.

Também no caso da educação é possível observar os efeitos da judiciali-
zação para as instituições judiciais. O caso mais emblemático de entrelaçamento 
institucional com efeitos para as instituições judiciais é o do município de São 
Paulo, em que a justiça determinou ao poder público a abertura de 150 mil vagas 
em creches no período entre 2013 e 2017. 

Em 2012, foi criado no município um Grupo de Trabalho Interinstitu-
cional sobre Educação Infantil (GTIEI), que participou da Audiência Pública 
no Tribunal de Justiça, em 2013, para discutir a questão das vagas na educação 
infantil. A audiência não conseguiu gerar um acordo entre as partes. A justiça 
condenou então a prefeitura, que deveria criar as 150 mil novas vagas e criou 
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um Comitê de Monitoramento do cumprimento da decisão judicial junto à 
Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça. 

O Comitê conta com a participação de organizações da sociedade civil, 
do Ministério Público (Grupo Especial de Educação – GEDUC) e Defensoria 
Pública. Este é um efeito importante da judicialização sobre os órgãos do sis-
tema de justiça, pois gerou a primeira Audiência Pública realizada pelo TJSP e 
articulou Judiciário, MP e DP não apenas numa tentativa de discutir os casos de 
judicialização, tal como ocorre nas instâncias interinstitucionais da saúde, mas 
para o acompanhamento do cumprimento da decisão judicial, o que é inédito. 

O caso da judicialização da educação no município de São Paulo gerou ainda 
uma reestruturação institucional da Defensoria Pública no município, conforme 
demonstrou Silva (2018). Em especial, aponta a autora, houve a necessidade de 
adaptação dos defensores às novas demandas, conforme fica claro no trecho de 
entrevista abaixo:

Foi sendo sentido na triagem que existia um número muito grande dessa procura. 
Tinham dias aqui que passavam de 100 pessoas que vinham buscar uma vaga em 
creche. Percebendo esse cenário, a administração da Defensoria Pública entendeu 
que seria necessário adotar algum tipo de providência para atender essa demanda 
que era contínua, crescente e que precisava de um olhar mais individualizado. Fo-
ram pensadas várias formas de atuação e isso resultou na montagem de um pro-
cedimento padrão, a necessidade de treinar defensores e estagiários para atender 
especificamente essa demanda (Defensor Público da região central do município de 
São Paulo) (Silva, 2018, p. 91).

Além das mudanças institucionais, que passam por criação de áreas especia-
lizadas e serviços de atendimento ao cidadão, com a participação de operadores 
do Direito, há também o processo de aprendizado pelo qual esses atores passam, 
capacitando-os a lidar com uma demanda social crescente em assuntos específicos 
e complexos de políticas públicas.

4.3 Efeitos da judicialização para as políticas públicas

As políticas públicas sofrem, crescentemente, os efeitos diretos e indiretos 
do processo de judicialização. Não apenas mudanças são promovidas pelos ges-
tores públicos nas políticas implementadas, como também a judicialização gera 
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um comportamento preventivo por parte daqueles que formulam as políticas: 
temas não considerados entram para a agenda governamental em decorrência da 
judicialização; o Executivo leva em consideração os efeitos da (possível) judicia-
lização, buscando minorá-los já na formulação das políticas; o Executivo pode 
reformular uma política para enfrentar a judicialização; uma política pública já 
implementada pode ser alterada por decisões judiciais ou acordos extrajudiciais; o 
grau de priorização de uma política pode alterar-se em virtude da judicialização; 
o processo de implementação pode ser acompanhado por atores do sistema de 
justiça tendo em vista o cumprimento de decisões judiciais; a judicialização pode 
servir como um “alarme de incêndio”, apontando ao gestor os problemas de uma 
política pública. 

Apresento abaixo os possíveis efeitos da judicialização das políticas públicas 
a partir das diferentes fases das políticas.

Figura 1 - Efeitos da judicialização sobre as fases do processo de política 
pública

Fonte: Oliveira (2019).
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No caso do direito à saúde, Oliveira e Noronha (2011) demonstram um 
caso de política que foi criada a partir da judicialização: no estado de São Paulo, 
o leite de soja era demandado judicialmente para crianças com intolerância à 
proteína do leite de vaca. Por conta do elevado número de ações judiciais, a 
Secretaria Estadual de Saúde resolveu incorporar o leite à política estadual de 
assistência farmacêutica, distribuindo-o gratuitamente na rede pública. A judi-
cialização excessiva levou a Secretaria a normatizar a “dispensação de fórmulas 
infantis especiais para pacientes com alergia ao leite de vaca” (SES/SP, Resolução 
SS-336, de 27/11/2007).

Acerca do direito à educação, o caso mais emblemático é o do município 
de São Paulo, em que a justiça determinou ao poder público a abertura de 150 
mil vagas em creches no período entre 2013 e 2017. Em 2012, foi criado no 
município o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Educação Infantil 
(GTIEI), que participou da Audiência Pública no Tribunal de Justiça, em 2013, 
para discutir a questão das vagas na educação infantil. 

A audiência não conseguiu gerar um acordo entre as partes. A justiça 
condenou então a Prefeitura, que deveria criar as 150 mil novas vagas, e criou 
um Comitê de Monitoramento do cumprimento da decisão judicial junto à 
Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça. 

O Comitê conta com a participação de organizações da sociedade civil, do 
Ministério Público (Grupo Especial de Educação – GEDUC) e da Defensoria 
Pública e tem o papel de acompanhar a implementação da política – ou seja, se a 
Prefeitura está cumprindo a decisão judicial e criando as vagas em creches deter-
minadas pela justiça. Nesse caso, o Judiciário interferiu diretamente na política 
municipal de educação infantil, não apenas garantindo o direito, mas também 
determinando ao gestor o número de vagas a serem criadas. 

Em 2017, uma nova audiência pública foi realizada no TJSP, e um novo 
acordo foi firmado em substituição à execução provisória por descumprimento 
parcial de decisão judicial. O município assumiu então o compromisso de: (a) 
criar, no mínimo, 85.500 novas matrículas em creches até 31 de dezembro de 
2020; (b) priorizar as Diretorias Regionais de Ensino que registraram em 31 de 
dezembro de 2016 as maiores demandas de crianças não atendidas; (c) ampliar 
as matrículas conforme os parâmetros de qualidade de atendimento; (d) realizar 
monitoramento, avaliação e controle social da política municipal de educação 
infantil, que inclui o diagnóstico regionalizado da situação da educação infan-
til na cidade, a garantia de condições para aplicação anual dos Indicadores de 
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Qualidade da Educação Infantil Paulistana em todas as unidades de educação 
infantil, a realização de reuniões semestrais de monitoramento entre a Secretaria 
Municipal de Educação e o Comitê de Assessoramento do TJSP e a disponibili-
zação de informações e dados da educação infantil de forma pública e periódica 
(Silveira et al., 2018). Difícil haver maior interferência judicial no desenho, na 
implementação e na avaliação da política do que nesse caso.

As decisões judiciais interferem, portanto, nas políticas públicas imple-
mentadas pelos governos, decidindo sobre prioridades, uso dos recursos, tem-
poralidade e mecanismos de controle. Conforme o ministro Celso de Melo, em 
decisão sobre as vagas em creches:

Embora inquestionável que resida, primariamente, nos poderes Executivo e Legis-
lativo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, 
no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, es-
pecialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas na Constituição, sejam 
estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumpri-
rem os encargos político-jurídicos, que sobre eles incidem em caráter impositivo, 
vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integralidade dos direitos 
sociais e culturais impregnados da estrutura constitucional (STF, ARE 0085932-
59.2015.8.07.0001 DF, 15/12/2017).

4.4 Efeitos da judicialização para os movimentos sociais

Conforme salientei anteriormente (Oliveira, 2019), os movimentos sociais 
também precisaram adaptar-se para utilizar a judicialização das políticas públicas 
como estratégia para a garantia de direitos. Como lembrou Taylor (2008, p. 6), 
“os atores políticos buscam o melhor caminho institucional para influenciar 
os resultados em termos de políticas públicas”, e este vem sendo adotado pelos 
movimentos sociais, que viram no Judiciário um caminho eficiente na luta polí-
tica pela garantia de direitos e estruturaram-se juridicamente para acionar as 
instituições e os instrumentos judiciais, percebendo esta como uma via adicional 
(e mais rápida) à luta política. 

Os movimentos sociais não apenas acionam a justiça, mas também par-
ticipam de comitês de acompanhamento das decisões decorrentes de processo 
de judicialização, como é o caso do Comitê de Assessoramento estabelecido na 
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cidade de São Paulo para o monitoramento do processo de criação de vagas em 
creches citado anteriormente (Rizzie Ximenes, 2014). 

Por outro lado, há efeitos negativos da judicialização sobre os movimentos 
sociais, como é o caso do Movimento dos Atingidos pelo Desastre (MAD), em 
Blumenau/SC, estudado por Burckhart (2017). Após a tragédia socioambien-
tal em 2008 na região do Vale do Itajaí, o movimento reivindicou o direito à 
moradia digna às 25 mil pessoas afetadas pelas enchentes. Como a Prefeitura não 
garantiu uma solução para a população, o movimento ocupou irregularmente 
uma propriedade do poder público municipal e a Prefeitura acionou o Judiciário 
contra o movimento. 

De acordo com Burckhart, “a judicialização foi o ponto crucial para a 
desestabilização do processo reivindicativo, funcionando como uma forma de 
negação da política e do diálogo” (Burckhart, 2017, p. 245). Embora esse não 
seja um caso relacionado ao direito à saúde ou à educação, é mencionado dada 
a carência de trabalhos sobre a participação dos movimentos sociais na judicia-
lização desses direitos.

Comparando a judicialização da saúde no Brasil e em Portugal, Asensi (2013, 
p. 813) afirma, sobre o caso brasileiro, que “as esferas representativas ou participa-
tivas que se construíram na saúde passaram a conviver com a esfera judicial, que 
ocupou espaço privilegiado – apesar de não exclusivo – na efetivação do direito à 
saúde”. Embora ainda se saiba pouco sobre como os movimentos sociais mobilizam 
o Judiciário e demais instituições do sistema de justiça, o fato é que, como apontou 
o autor, a esfera judicial ocupou um espaço privilegiado.

4.5 Efeitos da judicialização para o Poder Legislativo

O Poder Legislativo, seja municipal, estadual ou federal, também lida 
com o tema da judicialização das políticas públicas, embora seja a instituição 
que menos sofre os efeitos desse processo. No nível federal, tivemos, em 2014, a 
apresentação de um projeto de lei pelo Deputado Federal Paulo Teixeira (PT), 
que “institui processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas 
pelo Poder Judiciário”. De acordo com a justificativa do projeto:

É preciso fixar parâmetros seguros para o juiz e para as partes e é preciso, principal-
mente, criar um novo processo, de cognição e contraditório ampliados, de natureza 
dialogal e colaborativa, com ampla intervenção do Poder Público e da sociedade, 
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ou seja, um novo processo adequado à tutela jurisdicional dos chamados conflitos 
de ordem pública. Somente assim a intervenção judicial em políticas públicas não 
criará problemas insolúveis para a Administração e para a população, como tem 
ocorrido, e o juiz poderá decidir com equilíbrio e justiça após conhecer todos os 
dados da questão que está em jogo, sem se substituir ao administrador. E deverá 
acompanhar a execução que, por sua vez, há de ser flexível para a efetividade do 
comando judicial (Câmara dos Deputados, Brasil, PL 8058/2014). 

Ainda em tramitação, o projeto visa a criar um procedimento padrão para 
os processos de judicialização, ampliando o controle das diferentes esferas da admi-
nistração pública sobre o que se está judicializando, as respostas do Executivo e o 
acompanhamento do cumprimento da decisão judicial pelo Judiciário. Propõe, 
ainda, meios alternativos para a solução das controvérsias, como, por exemplo, 
audiências de mediação ou conciliação, contando com a figura dos entes colabora-
dores-comissários, inspirada no Código de Processo Administrativo italiano. Mais 
do que isso, vislumbra resolver o problema da “intervenção judicial em políticas 
públicas” para a administração e para a população, “como tem ocorrido” (Câmara 
dos Deputados, Brasil, PL 8058/2014). 

É claro que o projeto de lei é mais ambicioso do que de fato efetivo no equa-
cionamento dos efeitos negativos da judicialização. Mesmo assim, busca uma solução 
política para a deletéria “intervenção judicial em políticas públicas”.

Mas o Legislativo não atua apenas no sentido de barrar a judicialização. Legis-
lativos municipais são chamados a atuar para enfrentar os efeitos da judicialização 
sobre a gestão municipal das políticas. Em pesquisa sobre judicialização em alguns 
municípios do estado de São Paulo (Silveira et al., 2018), o caso do município de 
Caieiras foi citado como um no qual a Câmara Municipal precisou aprovar uma 
lei que autorizava o Executivo municipal a criar convênios com entidades sem fins 
lucrativos para atender à demanda por creches advinda da judicialização da edu-
cação infantil, já que não era permitido até então. O Executivo precisou acionar o 
Legislativo para conseguir responder a uma demanda do Judiciário.

Por fim, o Legislativo pode reagir à judicialização opondo-se a ela. O efeito 
indireto gerado pela judicialização é, nesse caso, o de tirar o Legislativo da inação. 
Um exemplo, nesse sentido, é o caso da união homoafetiva, estudado por Marin 
(2019). A autora demonstrou que a decisão do STF de 2011, que garantiu o direito 
à união homoafetiva por meio de uma interpretação constitucional, gerou uma 
alteração na posição do Congresso sobre o tema: os parlamentares contrários a 
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esse direito mobilizaram-se e apresentaram novas propostas legislativas visando 
a impedir a união homoafetiva no Brasil, buscando tornar a decisão judicial sem 
efeito a partir da aprovação da lei. 

Assim, se, por um lado, a judicialização gerou o resultado esperado, isto é, a 
garantia do direito pelo STF, por outro, gerou também uma reação não esperada 
ao tirar o Congresso da inação. O tema, que vinha sendo discutido há mais de 10 
anos e com a maioria dos projetos favoráveis à união homoafetiva, nunca avançou 
para além das discussões legislativas. 

Após a decisão do STF, foi retomado, mas, a partir de então, com maior 
número de projetos contrários – e resultados ainda incertos sobre a questão (Oli-
veira, 2019). Novamente, embora esse não seja um exemplo atinente ao direito à 
saúde ou à educação, traz-nos elementos para pensar a atuação do Legislativo em 
resposta à judicialização. Pesquisas futuras poderão apontar se a judicialização da 
saúde ou da educação tiraram os Legislativos da inação em casos específicos.

5 Considerações Finais 

O que se pode verificar nos casos de judicialização das áreas de saúde e 
educação infantil é que há variações significativas nos efeitos diretos e indiretos 
gerados, a depender da política pública em jogo, do item que se está demandando 
judicialmente, dos atores e instituições envolvidas. E os efeitos são variados para 
os Executivos, Legislativos, Judiciário e instituições judiciais, movimentos sociais 
e para as próprias políticas públicas judicializadas.

Aqui apontamos os efeitos já observados em alguns estudos do tema, mas 
que aparecem nos trabalhos de maneira muito dispersa, sem necessariamente 
serem eles – os efeitos diretos e indiretos – o foco de atenção. O estudo sobre 
efeitos, ainda que em estágio inicial, aponta para uma questão de importância 
central para a gestão das políticas públicas e das instituições nelas envolvidas: 
como o fenômeno altera o contexto de produção e implementação e, portanto, 
os próprios resultados das políticas. Por essa razão, compreender mais e melhor 
os efeitos da judicialização deve ser objeto de análise das pesquisas envolvidas 
com o tema. 

Essa importância é amplificada se considerarmos a crescente percepção 
social a respeito do Judiciário como um canal efetivo de busca de direitos. Isso não 
significa que a atuação deste seja inquestionavelmente adequada e justa. Exces-
sos existem, especialmente quando o Judiciário impõe ao Executivo sentenças 
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desconectadas das políticas públicas governamentais, com custos exorbitantes, 
que desconsideram a organização federativa ou que exacerbam as desigualdades 
no acesso a direitos sociais. 

Por outro lado, é impossível negar o fato de que a judicialização das políticas 
sociais gera movimentos dentro do Executivo para a concretização de direitos que, 
não fosse essa interação Judiciário-Executivo, talvez não fossem priorizados pelas 
administrações públicas. Este é, indubitavelmente, o principal efeito dos processos 
de judicialização das políticas públicas. Como afirmou John Ferejohn (2002), 

Quando os ramos políticos não conseguem agir, as pessoas que buscam resolução 
para seus conflitos tenderão a migrar para instituições nas quais possam obter so-
luções; tribunais (e os processos legais associados) representam com frequência tais 
caminhos (Ferejohn, 2002, p. 55, tradução minha).

Enfim, a judicialização das políticas públicas veio para ficar e deve expan-
dir-se tanto nas áreas já amplamente judicializadas como em outras áreas de polí-
ticas, como habitação, saneamento, assistência social etc. As sociedades democrá-
ticas precisarão lidar com ela e com seus efeitos diretos e indiretos, encontrando 
soluções para minorar as injustiças decorrentes, aprimorando as instituições para 
geri-la, adequando a política e as políticas públicas para a atuação crescente das 
instituições do sistema de justiça no processo de políticas públicas. 
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