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INTRODUÇÃO 

 

A judicialização de políticas públicas tornou-se um tema recorrente nas 

discussões jurídicas e políticas atuais. São várias as questões envolvidas nesse 

debate, entre elas a separação de Poderes e a configuração do Judiciário como 

uma instância política, além da competência e aptidão técnica dos juízes para 

enfrentar assuntos complexos e dilemas distributivos que as políticas públicas 

ensejam. A despeito da importância da discussão teórica acerca da 

possibilidade (ou conveniência) dessa intervenção, o fato é que o Judiciário 

realiza o controle dessas políticas. As questões que se colocam, então, são: 

como ele tem realizado esse controle? Quais os critérios adotados? Enfim, 

como se dá a interpretação no controle de políticas pública? 

Os limites da intervenção do Judiciário não são bem definidos, entre outras 

razões, porque o texto legal, como qualquer outra forma de linguagem, é 

plurívoco e, muitas vezes, indefinido. Isso é especialmente verdadeiro quando 

se trata do texto constitucional que, no intuito de abarcar uma pluralidade de 

ideologias e valores, integra conceitos e princípios muitas vezes 

contraditórios.1 

Além disso, os métodos tradicionais de interpretação têm por objeto o Direito 

enquanto um sistema hermético e, por isso, tendem à abstração dos conceitos, 

distanciando o operador do direito da realidade. Essa abstração gera um poder 

para o juiz, que tem diante de si, como ferramentas, uma gama infindável de 

argumentos baseados num sistema não coerente de definições e valores. No 

que concerne ao controle de políticas públicas, entendidas como veículos ou 

                                                           
1 Podemos citar como um exemplo dessa situação o artigo 170 CF que preceitua:  
“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
 (...) 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
 (...) 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
 (...)” (grifos meus) 
 
É bem possível que, a partir de uma interpretação puramente abstrata desse artigo, possam-se 
defender quaisquer idéias ou posições imagináveis. Torna-se, necessário, como se verá, 
enfrentar a realidade dos fatos para que se dê uma concretude razoável a esses conceitos. 
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meios para determinados fins, isso se mostra especialmente delicado, uma vez 

que envolvem, na sua elaboração, conhecimentos empíricos, sejam sociais, 

econômicos ou até mesmo técnicos, tornando sua avaliação impossível, se 

apartada da realidade, ou seja, se transposta para um nível puramente 

abstrato. 

A problemática se coloca, então, em face dos critérios que devem ser adotados 

pelo STF ao realizar o controle de políticas públicas. Este trabalho pretende 

realizar um estudo empírico do tratamento dado pelo STF, no controle 

concentrado de constitucionalidade, às políticas públicas de implementação do 

direito à educação2. 

Parto do pressuposto de que, para que se proceda a um controle de 

constitucionalidade de normas que prevêem tácita ou explicitamente políticas 

públicas, é preciso levar em consideração aspectos fáticos que circundam sua 

aplicação, de maneira a se aferir seu grau de eficácia3, porque tais normas são 

legítimas na medida em que alcançam determinada finalidade, sendo, portanto 

meios escolhidos entre tantos outros para tal objetivo. Os aspectos fáticos são 

os dados concretos da realidade4 que condicionam ou que resultam do 

funcionamento dessas normas e englobam aspectos sociais, econômicos, 

técnicos, políticos, etc.  

Minha hipótese é que o STF não analisa aspectos fáticos no controle de 

constitucionalidade dessas políticas, restringindo-se às abstrações e conceitos 

jurídico-formais. Para isso, procurar-se-á observar se o STF leva em 

consideração não apenas o texto da Constituição e a aplicação dos métodos 

tradicionais de interpretação, mas também fatos e prognoses, tal como adiante 

conceituados, que integram e condicionam a lógica funcional da norma.  

Esse trabalho está dividido em quatro partes: na primeira delas, procura-se 

estabelecer as premissas lógicas e conceituais de minha hipótese. Assim, far-

                                                                                                                                                                                 
 
2 Deve-se ressaltar que o foco do presente trabalho não é estudar o tratamento dado pelo STF à 
educação, e sim à educação como política pública. Poder-se-ia eleger qualquer outro tipo de 
direito, inclusive mais de um, mas por questões práticas, decidiu-se trabalhar com apenas um, o 
direito à educação. 
3 As expressões “eficácia” e “eficiência” serão usadas, neste trabalho, indistintamente no sentido 
de se alcançar determinado objetivo. Assim, uma norma será eficaz ou eficiente quando for 
capaz de concretizar a tutela pretendida, que será adiante denominada “norma-fim”. 
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se-á uma contextualização do problema da interpretação clássica5aplicada às 

chamadas normas programáticas, como são quase sempre as normas que 

prevêem direitos sociais. Na segunda parte deste trabalho, proceder-se-á a 

uma explanação da metodologia aplicada para selecionar as decisões 

trabalhadas. A seguir, no terceiro tópico, proceder-se-á a análise de cada uma 

das decisões selecionadas. E por fim, com base na análise realizada, passa-se 

então a apresentação dos dados extraídos e às conclusões. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
4 Esses elementos podem ser presentes ou futuros. 
5 O que se chamará a seguir de métodos clássicos. 
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1 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A interpretação constitucional é reconhecidamente uma área específica em 

relação à interpretação das leis em geral. Dessa forma, encontramos 

facilmente nos manuais de Direito Constitucional, os métodos que são (ou que 

deveriam ser), segundo cada autor, empregados no momento de interpretar a 

Lei Maior6. 

Quando se utilizam os “métodos clássicos” de interpretação constitucional, é 

possível verificar que a análise é realizada majoritariamente num nível 

abstrato, apenas normativo, ou seja, a verificação da constitucionalidade de 

uma norma consiste no seu contraste com a norma constitucional superior, 

seja isoladamente, seja em conjunto com o todo da Constituição.7 O objeto da 

interpretação se restringe ao próprio Direito, em princípio, e não aos fatos e 

elementos peculiares que circundam o caso concreto. 

Isso se torna ainda mais acentuado quando tratamos do controle concentrado 

de constitucionalidade das leis. O controle concentrado é também chamado de 

controle abstrato, uma vez que consiste na análise de uma norma em tese, e 

não da sua aplicação em um caso concreto, como ocorre no controle difuso, o 

que tende a reforçar a tendência de trabalhar com as normas apenas no seu 

plano abstrato, quase etéreo. 

Dissociar os fatos do Direito, contudo, se mostra equivocado em vários níveis, 

seja porque a aplicação do Direito de maneira alguma é algo dissociado da 

realidade, de modo que processo dedutivo de subsunção é mais complexo do 

que se pretendia, seja porque o texto constitucional, como algo estático, 

                                                           
6 Além dos métodos tradicionais de interpretação como o gramatical, o histórico, o teleológico e 
o sistemático, diz-se que há algumas particularidades na interpretação constitucional. Assim, por 
exemplo, Canotilho estabelece um rol de diretrizes, quais sejam: 
i. princípio da unidade da Constituição; 
ii. princípio do efeito integrador; 
iii. princípio da máxima efetividade; 
iv. princípio da conformidade funcional; 
v. princípio da concordância prática ou harmonização; 
vi. princípio da força normativa; 
7 Isso se verifica também se pensarmos o controle de constitucionalidade em termos do clássico 
silogismo formal. A premissa maior seria a norma constitucional e a premissa menor seria a 
norma impugnada, não restando, em princípio, espaço para uma análise factual.   
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precisa ser constantemente confrontado e adaptado à realidade, que é 

dinâmica (“mutação constitucional”) 8. 

Ademais, há uma razão em especial para que o operador do Direito leve em 

consideração a realidade fática na hora de interpretar a lei. Com o advento da 

chamada Constituição Dirigente9, introduziram-se, no texto constitucional, 

normas que não prescrevem um comando no sentido clássico de proibir, 

permitir ou obrigar um comportamento, mas estabelecem um objetivo, um fim 

a ser alcançado. Essas normas, conhecidas como normas programáticas, ao 

lado dos princípios constitucionais e das regras em seu sentido clássico10 

conformam um modelo de Constituição destinada a guiar as ações estatais, 

estabelecendo valores, objetivos e direitos. 

Se por um lado, o constituinte determinou os fins a serem atingidos, por outro, 

não estabeleceu os meios para tanto11, tarefa que ficou, a princípio, a cargo do 

Poder Legislativo e, sobretudo, do Poder Executivo, que, por isso, exercem 

atividades que demandam escolhas políticas e que envolvem um juízo de 

conveniência e oportunidade, bem como uma análise de eficiência e equidade.  

Essas escolhas são concretizadas através de ações que, para efeitos desse 

trabalho, serão chamadas de políticas públicas. Não se pretende aqui chegar a 

um conceito do que sejam políticas públicas, partiremos então da idéia de que 

são ações estatais que visam a cumprir um objetivo estabelecido pela 

Constituição e envolvem a alocação de bens e direitos.  

Uma vez que vivemos sob a égide de um Estado Democrático de Direito, pode-

se concluir que a maioria dessas políticas, é implementada através de normas 

                                                           
8 Exemplo disso é o que diz o ministro Eros Grau na ADI 3273. 
9 Constituição Dirigente é uma expressão trabalhada por João Joaquim Gomes Canotilho. É 
aquela Constituição que direciona, que dirige a ação estatal, determinando fins e objetivos a 
serem perseguidos pelo agente estatal. Está intimamente ligada à positivação de direitos sociais, 
como direitos prestacionais e não somente de mera abstenção do Estado.   
Extraio uma passagem representativa de Canotilho: “A Teoria da Constituição se pergunta em 
que medida pode uma lei fundamental transformar-se em programa normativo do Estado e da 
sociedade. Mais concretamente: como pode (se é que pode) uma constituição servir de 
fundamento normativo para o alargamento de fins econômico-sociais, positivamente vinculantes 
das instâncias de regulação jurídica”. (grifos meus) Constituição Dirigente e Vinculação do 
Legislador, p. 166, J. J. Gomes Canotilho. 
10 Por exemplo, um paralelo com rules, principles and policies de Dworkin, em Taking Rights 
Seriously, 1977. 
11 Em alguns casos, há esse estabelecimento de meios em alguma medida como, por exemplo, 
no artigo 60 do ADCT em que há a estipulação de porcentagens e valores de recursos que 
devem ser aplicados no ensino. 
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jurídicas (seja de iniciativa do Executivo, seja de iniciativa do Legislativo) e 

estão elas mesmas sujeitas ao controle pelo Judiciário. 

Políticas públicas podem consubstanciar ações estatais de prestação direta de 

determinados serviços ou podem ainda ser concretizadas através da edição de 

normas que intervêm no comportamento dos indivíduos, conferindo direitos e 

estabelecendo deveres, de modo sempre a assegurar a eficácia de um direito 

constitucional. Trata-se, portanto, de uma escolha de meios, que não são 

únicos, mas que são eleitos entre tantos outros de acordo com determinados 

critérios, geralmente, políticos, técnicos e econômicos e valorativos. 

Avaliar a constitucionalidade dessa escolha não é tarefa fácil e deve envolver o 

conhecimento dos critérios normativos utilizados na elaboração da política, sob 

risco de se causarem distorções na sua aplicação, e podendo produzir efeitos 

perversos. Situação exemplificativa e conhecida desse tipo de distorção é o 

caso do fornecimento de medicamentos pelo Judiciário. Tem-se uma norma de 

política pública de distribuição de medicamentos, baseada em estudos médicos 

e pesquisas de campo, que é elaborada para atender um número X de 

determinadas pessoas de modo a maximizar a utilização dos recursos, que são 

escassos. As decisões judiciais que determinam o fornecimento de 

medicamentos não previstos pela política ou ainda para pessoas não previstas 

inicialmente como beneficiárias corrompem toda a lógica funcional daquela 

ação porque desvia recursos, e acabam prejudicando muitas vezes um número 

maior de pessoas que seriam beneficiadas pelo programa inicial, tornando 

aquela norma ineficiente12. 

Assim, ignorar o contexto fático de elaboração e aplicação desse tipo de norma  

pode ser muito problemático, o que quer dizer que a interpretação meramente 

abstrata é inadequada nessas situações13. E em se tratando do controle 

concentrado, os critérios fáticos que condicionam a lógica funcional da política 

                                                           
12 Ver, por exemplo, estudo de Fernanda Terrazas e Virgílio Afonso de Silva, Claiming the Right 
to Health in Brazilian Courts: the exclusion of the already excluded, disponível em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133620 
 
13 Não excluo, contudo, a inadequação da interpretação meramente abstrata no caso de outras 
normas que não de política pública. 
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pública integram a própria análise de constitucionalidade da norma. Senão 

vejamos. 

Chamarei, neste trabalho, essas normas cujo conteúdo são políticas públicas 

de “normas-meio” e as normas constitucionais, cujo conteúdo são objetivos a 

serem alcançados de “normas-fim.”  

Quando se tem o controle de constitucionalidade das “normas-meio”, trabalha-

se com um conflito entre normas constitucionais: a “norma-fim”, que está 

sendo viabilizada através da norma impugnada e a norma que contém o direito 

que foi restringido. É possível pensarmos a análise da legitimidade dessas 

normas frente à Constituição sob dois âmbitos: 

♦ A constitucionalidade do fim a que ela visa (constatação de que há uma 

“norma-fim” constitucional a ser alcançada e que ela prevalece sobre o 

direito restringido); 

♦ A constitucionalidade dos próprios meios empregados (a “qualidade” de 

realização da “norma”). 

Esses dois âmbitos não são completamente dissociados, pelo contrário, são 

reciprocamente legitimados, uma vez que os meios serão inócuos caso o fim 

seja ilegítimo, bem como este não existirá de fato, se os meios forem 

ineficazes. 

Assim, para se constatar a (in)constitucionalidade de um “norma-meio” é 

imprescindível que se analisem os fatos e se façam previsões de seus efeitos 

que condicionam (ou que condicionaram a escolha do legislador ou do 

administrador) o grau de realização da “norma-fim” e, nesse caso, temos uma 

situação em que os fatos determinam, em grande medida, o Direito.  

Esse tipo de análise não é totalmente estranha nem mesmo ao nosso Supremo 

Tribunal Federal. Na minha visão, a aplicação do famoso e tão mencionado na 

jurisprudência brasileira princípio da proporcionalidade na análise “normas-

meio” não deixam de ser a depuração daqueles dois âmbitos supra 

mencionados14.  

                                                           
14 Como se observará, o tema deste trabalho também poderia ter sido trabalho sob o prisma da 
aplicação do princípio da proporcionalidade. Sobre o princípio da proporcionalidade e o STF vide 
Proporcionalidade e razoabilidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Os casos de 
conflitos entre princípios da Ordem Econômica, de Manuela Oliveira Camargo, disponível em 
http://www.sbdp.org.br/monografia.php 
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Assim, a primeira subregra chamada de “adequação” nada mais é do que a 

existência de uma mínima eficácia dos meios empregados. Prescreve essa 

regra que a norma deve fomentar a implementação do princípio em questão. 

Ora, se não há, ao menos, o fomento a tal princípio, ele nem mesmo pode ser 

colocado como o fim a ser perseguido, ele simplesmente não existe. A segunda 

sub-regra, chamada “necessidade” prescreve que aquela norma será 

inconstitucional se houver outros meios que promovam tão ou mais 

intensamente o princípio e que restrinjam menos o direito fundamental 

afetado. Verifica-se se os meios escolhidos (“norma-meio”) são os mais 

eficientes dentre aqueles que menos restringem o direito violado. No caso da 

análise de uma política pública, deve-se passar obrigatoriamente pelo exame 

dos fatos que compõem a realidade daquela medida, bem como dos 

prognósticos realizados e que comprovam que aquela ação tende a levar ao 

resultado esperado (realização da “norma-fim”). 

A terceira subregra, a “proporcionalidade em sentido estrito” enuncia que se 

deve avaliar qual princípio tem o maior peso diante das circunstâncias fáticas e 

jurídicas, é o chamado sopesamento. Nessa análise procede-se ao seguinte 

juízo: A promoção do princípio A num nível X “compensa” a restrição do 

princípio B num nível Y? Nessa fase, já se está diante da medida mais eficaz e 

que menos restringe o direito em questão, no entanto, verifica-se ainda se 

essa restrição é constitucional. Temos aqui uma análise valorativa tanto dos 

meios quanto dos fins. 

Apesar de a análise final ser valorativa e até mesmo, considerada por muitos, 

subjetiva, não se pode negar que para que se chegue a tal etapa, passou-se 

antes por uma análise dos meios empregados15 e que, ainda que 

negativamente, pôde determinar a decisão final. Explica-se: caso se chegue à 

                                                           
15 Considero que a análise exclusivamente valorativa, ou seja, a realização do sopesamento 
antes ou sem a aplicação das outras subregras não está correto e pode levar a um resultado 
falacioso. Por exemplo: ao sopesarem-se o princípio do direito à saúde (realizável através da 
“norma-meio” impugnada) em face do princípio da liberdade de expressão, chega-se facilmente 
a um resultado favorável ao princípio do direito à saúde, porque, nos parece quase evidente que 
esse princípio tem um peso maior. No entanto, aquela norma pode não ser minimamente eficaz, 
ou seja, nem chegará a realizar o direito à saúde, como pode ainda ser o pior meio escolhido 
dentre de outros evidentemente mais eficazes e que não restrinjam o direito à liberdade de 
expressão. Portanto, a análise das subregras deve ser feita dentro de uma ordem necessária, 
como já nos ensinou R. Alexy. 



 11

conclusão de que tal “norma-meio” não contém um mínimo de eficiência 

(adequação), ou que ela é muito menos eficiente comparada a outras 

possibilidades (necessidade), é possível determinar-se logo sua 

inconstitucionalidade.  

Assim, essa visão do princípio da proporcionalidade, longe de significar uma 

crítica, serve para evidenciar que a legitimidade (no caso, a 

constitucionalidade) de uma norma pode sim ser determinada pelas 

circunstâncias fáticas, inclusive através de uma verificação de eficiência, tão 

repudiada pelos juristas, que a atribuem a utilitaristas ou a juízos menos 

nobres de economia em detrimento da justiça. E considero que, quando se 

trate do controle de políticas públicas, essa análise é essencial.  

Até aqui, vimos que a interpretação constitucional, tradicionalmente, tende a 

encarar o Direito de uma maneira abstrata, tendência que é ainda mais 

acentuada quando se trata de controle concentrado de constitucionalidade, 

porque a norma é analisada em tese. Vimos também que tal abstração pode 

ser especialmente problemática no que concerne ao controle de políticas 

públicas (“normas-meio”) que consistem em escolhas de meios para alocação 

de bens e direitos visando dar eficácia a determinado direito constitucional 

(“normas-fim”), porque ignora-se a realidade que circunda a sua 

elaboração/aplicação, podendo distorcer a sua lógica funcional. 

Além disso, vimos que, no controle de constitucionalidade, os próprios critérios 

lógico-funcionais que serviram de base para a elaboração da “norma-meio” são 

objeto da avaliação, porque condicionam a eficiência da política, podendo levar 

à inconstitucionalidade da norma e que isso deve ser averiguado pelo 

magistrado, sendo incompatível com uma interpretação meramente abstrata. 

 

1.1. O DIREITO À EDUCAÇÃO E O CONTROLE CONCENTRADO 

 

O objetivo deste trabalho é observar a posição adotada pelo STF no que 

concerne o controle de políticas públicas que implementem direitos sociais, 

mais especificamente, se esse órgão leva em consideração a lógica funcional 

desse tipo de norma, analisando fatos a ela relacionados e seus possíveis 
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efeitos, uma vez que, como demonstrado supra, penso que esse tipo de 

abordagem é essencial quando se tratem de políticas públicas.  

Para tanto, este estudo pretende investigar a abordagem do STF no que 

concerne o controle concentrado de políticas públicas que implementem o 

direito à educação. Passo a explicar as razões dessas escolhas. 

Como já afirmado, as ações de controle de constitucionalidade permitem 

observar não somente se o STF faz considerações fáticas sobre a lógica 

funcional da norma no momento de decidir, como também se são eles mesmos 

objeto da avaliação, ou seja, se essas considerações integram o juízo de 

constitucionalidade acerca da norma. Além disso, elegeu-se o controle 

concentrado porque, nesse tipo de ação, o objeto da demanda é exatamente a 

norma, no nosso caso, que implementa uma política pública. Assim, o STF é 

instado, via ação especial, a responder se aquela norma é (in)constitucional e 

quais as razões para tanto. 

Escolheu-se ainda para o presente estudo, analisar ações cujo objeto seja uma 

norma de política pública que implemente o direito à educação. Primeiramente, 

penso ser necessário justificar o primeiro grande recorte, que consiste em 

focar o estudo nos direitos sociais, conjunto maior do qual o direito à educação 

faz parte.  

Penso que os direitos sociais, como normas programáticas16, configuram as 

“normas-fim” a que se pretende dar eficácia através de normas de política 

pública. Não excluo, contudo, a possibilidade da existência de outros tipos de 

“normas-fim”. Não obstante, para fins deste estudo, penso que os direitos 

sociais, constitucionalmente e expressamente garantidos como deveres do 

Estado, configuram fins objetivamente determinados, de maneira que sua 

implementação pode ser aferida através de dados empiricamente verificáveis. 

Por fim, necessário se faz justificar um último recorte realizado, qual seja, 

tratar-se-á, neste trabalho, de normas que implementem o direito à educação 

não diretamente pelo Estado, mas através de políticas públicas que visam a 

intervir nas relações entre particulares estabelecendo direitos e deveres. Ou 

seja, não se estudará normas que tratam do ensino público, mas sim da 

                                                           
16 Não excluo, a despeito do caráter programático desses direitos, sua aplicação imediata. 
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intervenção estatal no domínio da prestação de serviços privados17, ou seja, 

uma interferência na livre-iniciativa. Esse recorte se insere no contexto maior 

de intervenção do Estado, inclusive do Judiciário, no domínio econômico, sendo 

uma área ainda mais sensível às circunstâncias fáticas que condicionam o 

programa funcional da norma. 

Em suma, o presente trabalho visa a analisar ações de controle concentrado de 

constitucionalidade de normas que implementem o direito à educação quando 

em confronto com a livre-iniciativa pelas seguintes razões: (i) o controle 

concentrado de constitucionalidade permite que se avalie, em ação especial, se 

o Judiciário leva em consideração as circunstâncias fáticas que condicionam a 

eficácia da norma na determinação de sua (in)constitucionalidade; (ii) o direito 

à educação é uma norma programática, consistindo numa “norma-fim” cuja 

implementação é objetivamente verificável; (iii) o confronto com a livre-

iniciativa insere-se no contexto maior de intervenção do Estado na economia, 

área em que o programa funcional da norma é ainda mais relevante.   

 

1.2. ANÁLISE CONCRETA E A TIPOLOGIA ADOTADA 

 

Chamarei a análise que leva em consideração a lógica funcional da (norma de) 

política pública, ou seja, os aspectos fáticos e pragmáticos que a circundam, de 

análise concreta, em oposição à análise que os ignora, a análise abstrata. Para 

depurar o conceito do que seja uma análise concreta no estudo das decisões, 

decidiu-se criar uma tipologia para classificar os argumentos usados pelos 

ministros. 

O foco do presente estudo é observar a argumentação do STF no tratamento 

dado às políticas públicas que implementem o direito à educação, de maneira a 

avaliar se as decisões se baseiam em análises concretas, ou seja, em aspectos 

fáticos e pragmáticos ou se, pelo contrário, restringem-se somente a questões 

                                                           
17 Não necessariamente serviços de educação, como se verá no caso da ADI 1950 que garante 
meia-entrada e espetáculo e eventos culturais para estudantes.  
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valorativas e abstratas. Segue-se então à depuração do que considerar-se-á 

uma análise concreta18. 

Para isso, baseei-me no estudo, segundo apresenta o atual ministro do STF 

Gilmar Ferreira Mendes19, do jurista Klaus Jürgen Philippi sobre a utilização de 

fatos legislativos pela Suprema Corte Alemã classifica-os em “fatos históricos”, 

“fatos atuais” e “eventos futuros”. 

Os “fatos históricos” referem-se a análises de “fatos legislativos históricos” que 

deram ensejo a determinadas decisões (não entendi esse conceito, pesquisar 

melhor). Os “fatos legislativos atuais” envolvem vários temas como a aferição 

dos efeitos radioativos de determinados medicamentos, a constatação da 

alteração de estruturas econômicas e sociais que poderiam levar ou consolidar 

um processo de inconstitucionalização de uma lei, concepções políticas, 

religiosas, filosóficas, etc. Afirma ainda o autor que na verificação desses fatos, 

o Tribunal Alemão utiliza documentos históricos, literatura especializada, dados 

estatísticos e análises de peritos ou experts. 

Quanto aos “eventos futuros”20, são eles utilizados para determinar a 

legitimidade de uma lei quando depende da confirmação de um prognóstico 

fixado pelo legislador ou da provável verificação de um dado evento. Esse tipo 

de análise nos parece essencial no que concerne às políticas públicas tomadas 

como “normas-meio”.  

Inspirada na pesquisa desenvolvida por Klaus Jürgen Phillipi, tal como descrita 

por Gilmar Ferreira Mendes, e no intuito de se aferir o grau de abstração das 

decisões estudadas21, desenvolveu-se a seguinte tipologia22 23de argumentos, 

segundo o critério da possibilidade de verificação empírica dos mesmos: 

                                                           
18 Análise concreta é aquela que se baseia logicamente em aspectos fáticos e não somente em 
conceitos jurídicos.  
19 MENDES,  Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de 
direito constitucional, 2ª edição, pg. 504 e ss. 
20 Parece-nos ainda que nesse âmbito pode ser incluída a chamada análise econômica do Direito, 
que traz modelos de análises prognósticas, ou seja, métodos de programação ou de previsão 
dos efeitos de determinada norma. 
 
21 Talvez, seria melhor se dizer “grau de concretude”, uma vez que presente trabalho elementos 
factuais nas decisões e não o contrário.  
22PHILIPPI, Klaus Jürgen. Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts. Ein Beitrag 
zur rational-empirischen Fundierung verfassungsgerichtlicher Entscheidungen.  
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(a) Abstrações: considerações não empiricamente verificáveis, que estão, 

portanto, num plano abstrato. Considerar-se-ão abstrações, por exemplo: 

referência a artigos de lei, conceituações, definições e prescrições 

valorativas. 

(b) Fatos: fenômenos empiricamente verificáveis; dados da realidade. Podem 

ser tanto presentes como passados. Por exemplo: contexto social, político 

ou econômico, dados científicos ou técnicos, estatísticas, etc. 

(c) Prognoses: considerações dos possíveis efeitos da norma; são, em 

verdade, considerações sobre possíveis fatos futuros causados pela “norma-

meio”. Diferenciam-se dos fatos por não serem empiricamente verificáveis 

no momento em que se lhes faz referência.  

 

A pesquisa das decisões estudadas visa somente ao estudo da utilização de 

fatos e prognoses24, que serão referidos indistintamente, doravante, como 

argumentos fáticos. Assim, a utilização de abstrações pelo STF não será 

assinalada, ficando implícito o seu emprego por exclusão, ou seja, aqueles 

argumentos que não forem destacados como fatos ou prognoses devem ser 

entendidos como abstrações. Em suma, o trabalho pretende observar, 

quantitativamente e qualitativamente, a utilização de argumentos fáticos 

(fatos ou prognoses) pelo STF no controle concentrado de políticas públicas 

que implementem o direito à educação. 

 

                                                                                                                                                                                 
Os tipos de Jürgen se referem ao fatos e prognoses utilizados pelo legislativo. No presente 
trabalho, procurar-se-á explorar a utilização de fatos e prognoses utilizados na argumentação 
dos ministros, independentemente de sua fonte. 
23 Inicialmente, havia pensado em adotar a seguinte nomenclatura para os argumentos: 
� Puramente jurídico: exploração de artigos da Constituição, de conceitos jurídicos, citação de 

doutrina, etc. 
� Extra-jurídico não conseqüencialista: levantamento de dados sociais, estatísticos, científicos, 

etc. Qualquer tipo de informação que não seja essencialmente jurídica. 
� Extra-jurídico conseqüencialista: consideração dos efeitos e resultados possíveis da norma. 
No entanto, pensamos que a utilização do termo “conseqüencialismo” está comumente 
relacionada à idéia de avaliação de conseqüências da própria decisão do magistrado, o que não 
corresponde ao que se pretende retratar no estudo. O intuito deste trabalho é explorar a 
existência de avaliação pelo magistrado dos efeitos da norma impugnada (e não de sua 
decisão). 
24 Reconheço ainda que possa haver outros tipos específicos de argumentos fáticos que não 
essas duas grandes categorias por mim eleitas. Mas, para fins deste estudo, a tipologia 
apresentada mostra-se suficiente. 
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2 METODOLOGIA  

 

2.1 SELEÇÃO DE DECISÕES 

 

O intuito inicial do trabalho era avaliar a argumentação do STF, no que 

concerne a análise concreta, nas ações de controle de constitucionalidade de 

políticas públicas de implementação de direitos sociais em geral. No entanto, 

por motivos práticos e de limitação temporal para a realização do estudo, 

decidiu-se por eleger políticas públicas de implementação de apenas 1 (um) 

tipo de direito, qual seja, o direito à educação.25 

Trabalhar-se-á, portanto, com decisões de controle concentrado de 

constitucionalidade de normas de implementação do direto à educação. Além 

do recorte “direito à educação”, foi realizada uma segunda escolha, 

delimitando o universo de pesquisa àquelas decisões em que há o confronto 

entre o direito à educação e princípio da livre-iniciativa.26 

Assim, para se realizar o recorte de decisões, partiu-se das seguintes 

premissas: 

i. O direito à educação é norma-programática27: “norma-fim”; 

ii. A norma impugnada é uma política pública: “norma-meio”; 

iii. O direito restringido é o da livre iniciativa28. 

A seleção de decisões se deu da seguinte maneira: 

                                                           
25 Ainda que não se possa estender automaticamente os resultados obtidos no presente 
trabalho, ao tratamento dado pelo STF às políticas públicas de implementação de direitos sociais 
em geral, penso que podem revelar, ao menos, um indicativo de como a matéria é tratada. 
26 Portanto, se pensássemos em termos da aplicação do princípio da proporcionalidade, analisar-
se-ia a o direito à educação em conflito com o direito da plena livre iniciativa.  
27Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.  
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
28 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
 (...) 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
Art. 170, caput. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios. (grifos meus) 
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i. Pesquisa no sítio eletrônico do STF29 com a palavra-chave “adi e 

educação”. A partir dessa busca, foram encontradas 97 decisões; 

ii. Eliminação das decisões não referentes a controle concentrado.30  

iii. Eliminação das decisões que não tratam diretamente da implementação do 

direito à educação31; 

iv. Eliminação de ações não conhecidas ou com o objeto prejudicado. 

Restaram, então, 21 decisões; 

v. Eliminação das decisões em que o conflito principal não se dava em 

relação ao princípio da livre-iniciativa. Restaram, ao final, 8 (oito) 

decisões. 

Além disso, através da leitura dos acórdãos, foi possível encontrar, através 

da referência feita por alguns ministros, mais 5 (cinco) decisões. Realizou-se 

o sistema de recortes descrito acima, restando então 2 (duas) decisões32.  

Por fim, chegou-se às seguintes ações33: 

 

ADI 1007  

ADI 319  

ADI 1992  

ADI 1081  

ADI 1950  

ADI 1266  

ADI 1042 

ADI 1370 

ADI 1117 

ADI 2545  

 

 

                                                           
29 http://www.stf.jus.br/ 
30 Tem-se como controle concentrado os seguintes tipos de ação: ADI, ADC e ADPF 
31 Nessa etapa, foram eliminadas ações que tratavam, por exemplo, do regime de trabalho dos 
servidores públicos na área da educação. 
32 As ADIs 1117,1129, 1176, 1236, 1370 foram encontradas por referência na ADI 1992.  
33 Realizou-se ainda uma busca com a palavra-chave “confenen”. Após o recorte descrito supra, 
todas as decisões restantes já haviam sido selecionadas, apenas confirmando os resultados 
anteriores. 
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Para aferir-se a utilização de fatos e prognoses pelos ministros, utilizou-se uma 

ficha-padrão, de natureza qualitativa, preenchida quando da leitura dos 

acórdãos: 

 

EMENTA: 

1. A norma impugnada foi elaborada34 por qual Poder? (determinar 

quem fez a escolha dos meios) 

2. É possível identificar o direito à educação como “norma-fim”? 

3. O relatório continha os esclarecimentos do Poder responsável pela 

elaboração da norma? Houve alegações de fatos ou prognoses 

nesses esclarecimentos? 

4. Houve intervenção de amicus curiae, audiências públicas, pareceres 

técnicos ou outras fontes fáticas? Se sim, as alegações contêm 

considerações de fatos presentes ou futuros? 

5. O autor (requerente) utilizou argumentos fáticos em suas 

alegações? 

6. As alegações fáticas trazidas ao processo foram levadas em 

consideração na decisão por algum dos ministros? 

7. Houve considerações de fatos ou prognoses pelos ministros 

apresentadas por eles próprios (que não aquelas trazidas ao 

processo por outros agentes)? 

8. A decisão final teve por base aspectos formais35 ou materiais? 

9. Em suma, qual é a fundamentação da decisão final? 

10.Pode-se considerar que, na decisão final, a abordagem do STF ao 

caso foi abstrata ou concreta? 

 

                                                           
34 Considerar-se-á como o agente elaborador de uma  norma aquele que fez a escolha dos 
meios, ou seja, quem criou seu conteúdo. Dessa maneira, uma lei que seja oriunda de 
conversão de uma medida provisória, ainda que aprovada pelo Legislativo, será considerada 
como elaborada pelo Executivo. 
35 Considerar-se-ão aspectos formais os vícios de competência e vícios processuais. 
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3 ESTUDO DE CASOS 

 

3.1 ADI 319 

 

Partes: CONFENEN x Congresso Nacional e Presidente da República 

Data do julgamento: 03/03/1993 

Relator: Ministro Moreira Alves 

Decisão: Parcialmente deferida 

 

Nessa ação direta, foi impugnada a lei 8.039/90 que dispunha sobre critérios 

para o reajuste de mensalidades, os quais seriam os mesmos seguidos para o 

reajuste mínimo dos salários em geral. Ocorre que o reajuste dos salários 

estava fixado a 0 (zero), o que gerava os efeitos de um congelamento dos 

preços das mensalidades. A CONFENEN ajuizou a ação alegando, em suma, 

que a lei intervinha indevidamente no domínio econômico, violando a livre-

iniciativa garantida pela Constituição (art. 209 e 170, II e IV36) e desrespeitava 

o ato jurídico perfeito, porque era retroativa. 

Prestam esclarecimentos a Assembléia Legislativa e o Presidente da República, 

bem como emitem pareceres o Ministério Público e o Procurador-Geral da 

República. Todos argumentam, em geral, no mesmo sentindo, afirmando que a 

atividade econômica encontra limitações, podendo sofrer interferência do 

Estado, principalmente quando se trata de educação. Além disso, a relação 

pais/alunos e escolas privadas encontra-se sob a proteção das relações de 

consumo, devendo, portanto, de acordo com o artigo 170 e seus incisos, a 

                                                           
36 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: 

(....) 
II - propriedade privada; 

(....) 
IV - livre concorrência; 
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livre concorrência ser compatibilizada com os superiores interesses da justiça 

social. 

Os ministros se dividem em duas linhas antagônicas, liderando a corrente 

majoritária, o ministro Moreira Alves que defere parcialmente o pedido e, como 

único voto-vencido, o ministro Marco Aurélio o defere totalmente. 

Para o ministro Moreira Alves, a educação pode ser encarada sob um prisma 

puramente educacional, que é referido no artigo 209 CF, quando diz que é livre 

aos particulares atuarem, mas também sob um prisma de atividade 

econômica. Sendo atividade econômica, deve seguir os princípios gerais da 

ordem econômica previstos pela Constituição Federal (artigos 170 a 180), 

excetuando-se somente aqueles que se mostrem incompatíveis com a ordem 

social, como é o da subsidiariedade da atuação do Estado (artigo 173, caput).  

Para o ministro, a questão a ser decidida se coloca sob o prisma da educação 

como atividade econômica, e, portanto, resume-se a saber se a restrição à 

livre-iniciativa determinada pela lei é admitida pela Constituição Federal. 

Para tanto, ele faz uma análise do artigo 170 CF, que estabelece as bases da 

atividade econômica, mas também enuncia princípios, entre eles, o da justiça 

social, da defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais. 

Assim, a livre-iniciativa deve ser flexibilizada, a fim de se tornar compatível 

com tais princípios. Essa compatibilização implica o Estado poder intervir tanto 

“a priori” quanto “a posteriori”, e com mais relevo considerando-se a defesa do 

consumidor, em que o dano, depois de ocorrido, pode ser de difícil reparação. 

Além disso, pelo artigo 173, cabe ao Estado reprimir o abuso do poder 

econômico, tendo papel normativo e regulador da atividade econômica. 

Conclui o ministro que para haver conciliação da livre iniciativa  com a defesa 

do consumidor e a redução das desigualdades sociais, pode o Estado regular a 

política de preços, porque o aumento arbitrário dos lucros é poder econômico 

abusivo. 

Para reforçar a conclusão de que a atividade econômica pode ser regulada 

nesse caso, diz que tal se torna ainda mais relevante quando se trata de 

direito à educação, que é direito de todos e dever do Estado. 
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O ministro Marco Aurélio também trata os serviços de educação como 

atividade econômica e estabelece logo no início que três princípios são 

pertinentes para a análise da matéria: a busca e preservação da propriedade 

privada; a livre concorrência; e a defesa do consumidor. 

No que tange o direito à educação, o ministro afirma que a sua grande 

relevância advém da sua relação com a dignidade humana e que, nesse 

âmbito, o Estado tem como dever fornecer ensino gratuito e promover e 

estimular a prestação desse serviço por particulares, já que não é 

exclusivamente estatal. O limite de intervenção do Estado, no que concerne à 

educação, são aqueles dispostos nos incisos I e II do artigo 209. Portanto, não 

há que se falar em direito à educação no caso presente, porque a intervenção 

do Estado não se deu em nenhuma dessas hipóteses. 

Para ele, o caso diz respeito à intervenção do Estado na economia e a questão 

que se coloca é saber se a norma preserva a livre iniciativa, sendo então 

constitucional. Para tal análise, utiliza o artigo 173, §4° que, para ele, prevê as 

únicas exceções à liberdade de mercado. No entanto, afirma que a norma 

impugnada não trata desses defeitos. 

Resta, então, saber se a norma protege o consumidor. Afirma que, uma vez 

que a lei impõe critérios únicos de reajuste, desconsiderando a prática de cada 

escola individualmente, deixa de estimular a própria educação. Isso porque 

inibe a iniciativa privada ao introduzir desequilíbrio nas relações jurídicas entre 

as escolas e os alunos ou seus pais. Assim, ao introduzir mecanismo de preços, 

obriga os prestadores de serviço a aceitá-los, ainda que em prejuízo da 

qualidade de ensino. A única alternativa seria o abandono das atividades, e aí 

questiona se o Estado teria condições de oferecer ensino público a todos. 

Dessa forma, a lei acabaria prejudicando os consumidores (alunos): 

 

“Introduz mecanismo de preços que coloca em plano secundário a liberdade de 

mercado, acabando por forçar os prestadores do serviço a aceitá-lo, ainda que 

em prejuízo até mesmo da qualidade de ensino e do empreendimento 

econômico, ante o evidente achatamento das mensalidades, com quebra, 
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inclusive, da natureza sinalagmática dos contratos firmados [...] A não ser isto, 

a única alternativa é o abandono das atividades.” 

 

Em certo ponto, o ministro afirma ainda que chega à conclusão sobre a 

inconstitucionalidade da lei, sem mesmo entrar no campo das conseqüências 

econômico-financeiras da mesma. 

O ministro ainda, ao analisar o artigo 2° da norma impugnada, recorre à 

prática do mercado, tratado por ele como “fato notório”, de que as 

mensalidades visam a cobrir as despesas do mês respectivo, sendo pagas 

antecipadamente, mais ou menos no dia 10 de cada mês. Assim, haveria 

inconstitucionalidade nesse artigo, já que as mensalidades do mês de abril37 ou 

já haviam sido pagas, ou já estavam vencidas, havendo então 

inadimplemento, mas que, de qualquer forma, já havia direito adquirido das 

escolas, não podendo a lei retroagir sobre ele. 

Assim, podemos ver que o ministro Marco Aurélio define melhor os possíveis 

alcances da lei que fora impugnada, quais sejam: repressão do abuso do poder 

econômico e proteção ao consumidor. 

O ministro Celso de Mello indefere o pedido. Ele faz uma retomada histórica 

das Constituições brasileiras, para afirmar que o Estado Social, vigente então, 

é nitidamente intervencionista porque precisa atingir “novas finalidades”. 

Assim, todas as atividades econômicas estariam sujeitas à ação fiscalizadora 

do Poder Público. 

O ministro Paulo Brossard também indefere o pedido, mas baseado em 

argumentos diferentes. Primeiramente, para justificar a possibilidade de 

intervenção do Estado diante da abertura da atividade aos particulares 

preconizada pela norma do artigo 209 CF, invoca um breve histórico do ensino 

no Brasil que, segundo conta o ministro, no passado se deveu em grande parte 

a particulares, nomeadamente às sociedades religiosas, mas que com a 

ampliação do Estado sobre o campo social, o ensino leigo passou a 

predominar. 

                                                           
37 A lei foi editada em 30 de abril de 1990 e previa que o reajuste segundo os critérios 
estabelecidos começaria a incidir a partir do dia 1° do mesmo mês. 
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Afirma ainda que o artigo 173, §4° não se aplica aos serviços de prestação 

educacional, uma vez que ainda que esses prestadores de serviço tenham que 

auferir alguma remuneração para manutenção e melhoria do serviço, não se 

trata propriamente de lucro, porque não é atividade econômica. Para ele, ainda 

que possa haver exploração mercantil do ensino, não é a regra do que se 

observa e que, por isso, não seria aplicável a essa atividade o artigo 173, que 

trata de atividade econômica. Assim afirma o ministro: 

 

“[...]Acho mesmo que seria preciso forçar o sentido das palavras para aplicar 

essa regra constitucional ao setor do Ensino, embora possa ocorrer exploração 

mercantil do Ensino. Mas essa não é a regra! Pelo menos, até onde eu 

conheço, a regra é no sentido contrário [...] o magistério é muito mais que um 

modo de vida, do que um meio de vida e o magistério. [...] é a parte maior do 

ensino e da educação. Realmente nunca se viu um professor enriquecer, nem 

mesmo os professores vinculados ao sistema oficial.[...] Volto a dizer que não 

nego possa haver exploração mercantilizada do Ensino; mas se existe é por 

tolerância e complacência da Administração Pública.” 

 

 

3.1.1 Análise da decisão 

 

Tem-se, nessa ação diferentes fundamentações sobre a constitucionalidade da 

norma. O ministro Moreira Alves não define exatamente qual o objetivo 

específico de tal lei, ou seja, não define qual a “norma-fim” a ser alcançada. 

Ele enumera cumulativamente diversos princípios, pouco palpáveis como é o 

da justiça social, que deveriam ser harmonizados, mas não faz uma relação 

concreta entre estes e a lei, tornando difícil a verificação da eficácia da mesma. 

Essa indefinição e mistura de conceitos pode ser notada na própria ementa: 

 

“[...]Em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre 

iniciativa e o do princípio da livre concorrência com os da defesa do 

consumidor e da redução das desigualdades sociais, em conformidade com os 
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ditames da justiça social pode o Estado, por via legislativa, regular a política de 

preços de bens e serviços, abusivo que é o poder econômico que visa o 

aumento arbitrário dos lucros.[...]”.  

 

Já o ministro Marco Aurélio analisa a situação concretamente, dentro da 

realidade daquele mercado, e debatendo possíveis efeitos perversos da norma, 

ainda que não lhe negue uma finalidade legítima que é a defesa do 

consumidor. Interessante observar que tanto o ministro Marco Aurélio, quanto 

o ministro Moreira Alves consideram que trata-se, no caso, de atividade 

econômica, mas seguem linhas diferentes de interpretação quanto à 

possibilidade de intervenção estatal nesse domínio.  

O ministro Moreira Alves confere legitimidade à intervenção a partir dos 

objetivos que estão por detrás da mesma, ou seja, as “normas-fim” em si 

mesmas bastam para justificar uma intervenção estatal, enquanto o ministro 

Marco Aurélio, apesar de restringir tal possibilidade às hipóteses do artigo 173, 

§4° que, na verdade, visam a preservar a livre-concorrência, ou seja, o próprio 

mercado, não exclui a intervenção estatal no caso de defesa do consumidor. 

Mas, ao verificar que a norma tem por efeitos prejudicar a qualidade de ensino 

e levar os prestadores a abandonar suas atividades, fazendo assim prognoses, 

conclui que a norma não obtém sucesso naquilo que pretende e, portanto, não 

justifica a restrição à livre-iniciativa, sendo assim, inconstitucional. 

O posicionamento dos dois ministros é representativo daquilo que chamamos 

de análise abstrata (ministro Moreira Alves) e análise concreta (ministro Marco 

Aurélio), prevalecendo, contudo, no caso, a primeira. 

O ministro Paulo Brossard utiliza fatos (ainda que duvidosos) para dar 

fundamento a sua interpretação. Para ele, não há que se falar em atividade 

econômica no ensino, já que esse tipo de organização mercantil não é a mais 

comum, afinal os professores não enriquecem com suas atividades! Curioso 

nesse ponto é notar que, na ADI 1081, julgada em 22/06/1994, um ano e três 

meses após a presente ação, portanto, ele reconhece expressamente a ampla 

disseminação de estabelecimentos mercantis de ensino, que, segundo ele, 

desvirtuam a finalidade da atividade.  
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A partir da comparação entre os divergentes posicionamentos do ministro, 

podemos chegar a duas possíveis e excludentes conclusões acerca de suas 

afirmações na presente ação (ADI 319): ou o cenário da prestação de serviços 

de educação era realmente aquele descrito pelo ministro (estabelecimentos 

com fins lucrativos eram a exceção e não a regra), e mudou radicalmente no 

período aproximado de 1 (um) ano, ou o ministro, ao invés de se referir a uma 

constatação da realidade, na verdade, estava fazendo uma prescrição, ou seja, 

o ensino não deve ter fito de lucro. 

É interessante, ainda, notar como os ministros Moreira Alves e Paulo Brossard 

chegam à mesma conclusão a partir de teses diferentes. Aquele enquadra 

claramente a atividade de prestação de serviços de educação no âmbito do 

domínio econômico (sendo, portanto, atividade econômica em sentido estrito), 

enquanto este rechaça esta idéia, afirmando inclusive que não há que se falar 

em lucro nesse tipo de serviço, mas numa “sobra”.  

Na decisão final, contudo, partiu-se de uma interpretação abstrata do artigo 

170 e seus princípios combinado com o artigo 173, §4°, reforçado ainda pela 

importância do direito à educação, para se concluir que é permitido ao Estado 

intervir no domínio econômico, sem, contudo, estabelecerem-se limites. É 

importante ressaltar que essa decisão é muito relevante na medida em que é 

citada várias outras decisões que tratam do mesmo tema, sendo até mesmo 

considerada um leading case sobre a matéria.38 

Ao longo da decisão, e possível identificar as seguintes utilizações de fatos e 

prognoses pelos ministros: 

 

FATOS  

� Prática recorrente do mercado de cobrar antecipadamente as mensalidades, 

configurando retroatividade da lei ao direito adquirido, sendo, por isso, 

inconstitucional (ministro Marco Aurélio); 

� A maioria dos serviços educacionais não tem forma mercantilizada (ministro 

Paulo Brossard); 

                                                           
38 ADI 1081; ADI 1007;  e ADI 1992. 
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� Estado não tem condições de oferecer ensino gratuito para todos, caso 

houvesse o abandono da atividade pelos prestadores de serviço (ministro 

Marco Aurélio); 

� Breve apanhado histórico das constituições brasileiras, para demonstrar que 

a atual Constituição preconiza a intervenção do Estado (ministro Celso de 

Mello); 

� Breve histórico da prestação de serviços educacionais no Brasil para 

interpretar a intenção do artigo 209 CF (ministro Paulo Brossard).  

 

PROGNOSES 

� A lei, ao contrário de promover, inibirá a educação, seja pela falta de 

serviços prestados, seja pela redução da qualidade de ensino (ministro 

Marco Aurélio). 

� Única alternativa aos prestadores desses serviços será o abandono da 

atividade (ministro Marco Aurélio). 

 

3.2 ADI-MC 1042 

 

Partes: Procurador-Geral da República x Câmara Legislativa do Distrito 

Federal 

Data do julgamento: 16/01/1994 

Relator: Ministro Sydney Sanches 

Decisão: Medida cautelar deferida 

 

A norma impugnada foi a lei 670 do Distrito Federal que dispunha sobre as 

mensalidades escolares e, entre outros, garantia certos descontos 

proporcionais ao número de alunos de uma mesma família matriculados no 

mesmo estabelecimento de ensino. A decisão nesse caso foi unânime pelo 

deferimento da medida cautelar. Consta, contudo, no acórdão somente o voto 

do ministro relator. 

O Procurador-Geral da República alega razões que lhe foram trazidas pelo 

Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal para 
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apontar a inconstitucionalidade da norma. Basicamente, argúi que não se trata 

de legislar sobre educação, cuja matéria se limita às hipóteses elencadas pelo 

artigo 20939 CF. Trata-se de legislar sobre atividade econômica, tendo havido 

violação de competência da União para legislar sobre Direito Civil que, 

historicamente, sempre esteve no âmbito deste ente federado. Além disso, o 

Estado somente poderia intervir na economia nas hipóteses do artigo 173, 

§4°40. Uma vez que claramente a lei não visa a reprimir a dominação 

econômica, resta a hipótese de evitar a eliminação da concorrência. 

Nesse âmbito, para o Sindicato, se a lei faz qualquer coisa, é eliminar a 

concorrência, porque o pai vai querer colocar todos os filhos numa mesma 

escola, para ganhar os descontos, e essas escolas são as de grande porte que 

possuem turmas de pré-escola, 1° e 2° graus, abrangendo uma gama maior 

de séries, o que prejudicará os pequenos estabelecimentos. 

Além desse efeito, nos termos do autor, “a lei se revela prejudicial a quem 

pretende beneficiar” uma vez que o valor dos descontos concedidos será 

repassado par ao preço das mensalidades, prejudicando principalmente aquele 

pai que só possui um filho matriculado. Alega ainda que a lei, sendo uma 

reedição do decreto 3.200/41, vai de encontro com as intenções do legislador 

à época, que era incentivar a procriação para promover a ocupação do 

território nacional. Hoje, contudo, a posição do governo federal e do Distrito 

Federal é de estimular o planejamento familiar, controlar a explosão 

demográfica e a migração interna. 

Afirma ainda, a título de comparação, que outros segmentos tão importantes 

da economia, como o da produção de alimentos, da saúde, da habitação, etc 

não merecem atenção interventiva da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 

tendo seus preços fixados de acordo com as leis de mercado. A lei também 

                                                           
39 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
 
40 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 
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violaria o ato jurídico perfeito ao atingir os contratos já celebrados de acordo 

com a legislação anterior. 

Cabe ressaltar que essas alegações não faziam parte da argumentação do 

pedido de medida cautelar, e sim, do mérito. Quanto à cautelar, alega o 

Sindicato que com a grande publicidade da imprensa acerca da lei impugnada, 

milhares de pais já tumultuavam pais as secretarias das escolas exigindo-lhe a 

aplicação. Os estabelecimentos de ensino, por outro lado, ao recusarem-se a 

tanto, poderiam ser multados, e em o sendo, defender-se-iam por vias 

administrativa e judicial, congestionando ainda mais o Judiciário. Faz menção 

ainda à decisão da cautelar referente a ADI 100741, que versava sobre matéria 

semelhante e cujo despacho liminar baseou-se exatamente no tumulto que a 

nova lei causaria nas finanças das escolas que já haviam programado seus 

custos de acordo com a legislação anterior. 

Por ser uma ação com pedido de medida cautelar, não haviam sido colhidas 

ainda as manifestações da Câmara Legislativa, do Advogado-Geral da União ou 

do Procurador-Geral da República. 

A decisão do ministro Sydney Sanches é sucinta e baseia-se em três 

elementos assim definidos por ele: “Valendo-me dos fundamentos deduzidos 

na petição inicial (fls 2/4), na representação dirigida, pelo Sindicato, ao Exm° 

Sr. Procurador Geral da República (fls 5/14) e no precedente referido (Adin 

1007) considero satisfeitos os requisitos da plausibilidade jurídica (“fumus 

boni iuris”) e do risco da demora (“ periculum in mora”), e, em 

conseqüência, defiro a medida cautela [...]” 

Não chegou a haver posteriormente decisão definitiva sobre o mérito. 

 

3.2.1 Análise da decisão 

 

O ministro Sydney Sanches, apesar de não desenvolver argumentação alguma, 

fundamenta sua decisão praticamente com argumentos de fato e prognoses, 

seja através das alegações do Sindicato, seja por referência a ADI 1007. Fica 

claro, contudo, que o ministro se limitou a fazer uma análise dos requisitos de 
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deferimento da medida cautelar, quais sejam, a fumaça do bom direito e o 

perigo da demora. Cumpre apenas ressaltar que o ministro acolhe 

indistintamente todas as alegações do Sindicato, inclusive aqueles fatos e 

prognoses que não têm a ver com o pedido da medida cautelar. Fica, contudo, 

difícil fazer quaisquer tipo de inferências do voto, dada sua escassa 

fundamentação e a inexistência de posterior decisão de mérito.  

Quanto às alegações do Sindicato, elas incluem claramente as factuais. Assim, 

posicionam a questão dentro do âmbito estritamente econômico, em que a 

“norma-fim” não seria o direito à educação, mas a manutenção da livre-

concorrência (artigo 173, §4° CF). Através de prognoses, demonstra que o 

efeito será inverso e assim, inconstitucional. Ainda que objetivo fosse outro, a 

proteção dos pais/alunos, efeitos seriam nocivos porque o preço seria 

repassado. Explora assim, diversas prognoses sobre o funcionamento da 

norma além de fatos como o contexto econômico de outras atividades que não 

tinham o preço regulado, para demonstrar sua inconstitucionalidade. 

O ministro não desenvolve muito sua argumentação e, portanto, não se pôde 

observar a utilização de fatos ou prognoses próprios em seu voto. Baseia, no 

entanto, sua decisão tanto na petição inicial que continha as alegações do 

Sindicato, quanto no precedente da ADI 1007. 

Dentre as alegações do Sindicato, podemos encontrar: 

 

FATOS 

� Posição do governo federal e do Distrito Federal de estimular o 

planejamento familiar, controlar a explosão demográfica e a migração 

interna distancia-se do intuito do legislador original; 

� Outros setores da economia tão importantes quanto à educação não são 

regulados pela por lei, tendo seus preços fixados pelo mercado; 

� Milhares de pais já tumultuavam pais as secretarias das escolas exigindo-

lhe a aplicação (argumento usado no pedido de medida cautelar) 
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PROGNOSES 

� Lei incentivará pais a colocarem seus filhos em escolas grandes, 

estimulando assim a eliminação da concorrência; 

� Descontos concedidos serão repassados e prejudicarão aqueles que 

pretende beneficiar; 

� Os estabelecimentos de ensino vão defender-se das eventuais multas 

referentes à não aplicação da lei por vias administrativa e judicial, 

congestionando ainda mais o Judiciário (argumento usado no pedido de 

medida cautelar); 

� Lei causaria tumulto nas finanças das escolas que já haviam programado 

seus custos de acordo com a legislação anterior (referência a ADI 1007) 

 

3.3 ADI –MC 1081 

 

Partes: CONFENEN x Presidente da República 

Data do julgamento: 22/06/1994 

Relator: Ministro Francisco Rezek 

Decisão: Medida cautela deferida 

 

A norma impugnada nessa ação foi a Medida Provisória 524 de 1994 que 

estabelecia critérios para conversão das mensalidades em URV, operando 

retroativamente uma vez que a medida foi editada em junho, mas prevendo a 

incidência de seus efeitos a partir de março. Utilizavam-se os quatro últimos 

meses para realizar-se uma média aritmética dos valores nominais das 

mensalidades em cruzeiros, o que causaria uma desvalorização do valor da 

mesma, já que a inflação não seria contabilizada. Além disso, a medida 

provisória previa vedação à proibição de renovação da matrícula por motivo de 

inadimplemento.  

As alegações da autora, em resumo, eram: ofensa ao ato jurídico perfeito e ao 

direito adquirido; ofensa à livre-iniciativa; afronta à autonomia universitária; e 

interferência na livre-concorrência. Por fim, pedia que fosse concedida medida 

cautelar, baseando o “periculum in mora” na desorganização que a medida 
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causaria nas relações entre os pais e a escola, bem como a impossibilidade de 

os estabelecimentos suportarem seus compromissos devido à significativa 

diminuição da receita. Houve aditamento de memorial pelo professor Ives 

Gandra defendendo a inconstitucionalidade da medida. 

O ministro Francisco Rezek inicia o voto se solidarizando com a “situação 

penosa”, segundo ele, por que passam os estudantes que têm que pagar no 

âmbito do ensino privado. Ele afasta a maioria das alegações da autora, 

reafirmando a possibilidade de a União intervir do domínio econômico em 

matéria de educação e identifica dois vícios presentes quanto à conversão das 

mensalidades, quais sejam: a violação do ato jurídico perfeito porque retroage 

ao mês de março e a incongruência dos critérios utilizados para realizar a 

conversão porque não considera a desvalorização mensal da moeda corrente à 

época. Quanto a esse aspecto, afirma o ministro em certa passagem: 

“Se me é permitido um brevíssimo comentário sobre o aspecto econômico da 

norma, o que impressiona é que ela destoa de tudo mais no domínio do 

projeto econômico desde o início do corrente ano”42 

Ele analisa a Medida Provisória sob a luz do projeto econômico vigente naquele 

ano, fazendo comparações com outros setores, chegando à conclusão de que 

ela destoa dos critérios adotados para a conversão nestes. Há ainda uma 

passagem interessante, em que o ministro visualiza efeitos das normas 

utilizando-se, portanto, de prognoses. Ele fala sobre “horizontalidade dos 

efeitos” da MP, que punirá aqueles que não cometeram abusos na 

administração financeira do ensino particular, porque esses terão a média dos 

últimos meses mais alta que aqueles que não cometeram abuso algum e que 

isso contaminaria o sadio propósito político que norteou a medida provisória.  

O ministro Ilmar Galvão também vê na MP um meio utilizado para se tentar 

equacionar “ o grave problema das mensalidades escolares”. Ele observa a 

discrepância entre o critério utilizado entre o Plano Real para a conversão da 

moeda e o critério estabelecido na lei. Para adequar este àquele, declara 

inconstitucional apenas a expressão “aritmética”. Desse modo, pretendeu 

alterar a norma dando-lhe o sentido de que deveria ser feita a média dos 
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meses anteriores, entendendo-se assim a média em “moeda forte”. Faz, assim, 

uma aplicação direta dos critérios adotados para outros setores da economia.  

O ministro Marco Aurélio desenvolve seu voto no mesmo sentido do voto do 

ministro Rezek, faz ainda explicações adicionais sobre como os critérios de 

conversão adotados pela lei fazem com que as mensalidades se desvalorizem 

50%. Em relação ao artigo 5°, que veda o indeferimento da renovação de 

matrícula para os alunos inadimplentes, o ministro não se limita a argumentar, 

como o ministro Rezek, que ninguém pode ser obrigado a contratar. Vai além e 

faz uma prognose, afirmando que tal medida é um incentivo à inadimplência, 

caminhando quase que para a gratuidade do ensino, prevendo, assim, 

possíveis conseqüências da MP. Ele conclui que há sim ingerência na livre 

iniciativa e cita seu voto na ADI 319. 

O ministro Celso de Mello parte do conceito de intervenção do Estado no 

domínio econômico, defendendo sua legítima possibilidade. Para isso, remonta 

ao contexto histórico do surgimento do Estado Social no Brasil (exatamente 

igual ao seu voto na ADI 319), e usa sete páginas para defender a idéia de que 

cabe ao Estado intervir no domínio econômico em determinadas circunstâncias, 

para depois afirmar que a MP se traduz em ilegítima intervenção do Poder 

Público porque vulnera o ato jurídico perfeito e faz aí também uma retomada 

histórica, inclusive da jurisprudência americana, da própria Corte e cita alguns 

autores.  

Interessante notar que o ministro julga procedente a Medida Cautelar com 

base na retroatividade da lei, mas em nenhum momento discute a questão do 

artigo 5° da MP ou o critério usado para a conversão das mensalidades em 

URV.  

O ministro Carlos Velloso analisa a questão da retroatividade apenas quanto 

aos aspectos jurídicos da afronta ao ato jurídico perfeito. Interessante que na 

sua análise quanto ao artigo 5°, cita o “due process of law”, o devido processo 

legal substantivo, fazendo uma retomada histórica desse conceito e concluindo 

que nossa Constituição o abrigou em seu artigo 5°, LIV. Afirma ainda que, 

segundo esse preceito, “normas desarrazoadas, que não guardem um real e 

                                                                                                                                                                                 
42 O projeto econômico a que se refere o ministro é a implementação do Plano Real, e a sua fase 
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substancial nexo com o objetivo que se quer atingir, são normas 

inconstitucionais.”  

Essa idéia muito se aproxima do que já afirmamos supra sobre a 

constitucionalidade da norma ser determinada pela sua eficiência e, portanto, 

pelos aspectos fáticos que a circundam. Assim, pode-se inferir que a 

racionalidade do ministro é a seguinte: apesar de o artigo 5° ter como objetivo 

a proteção dos alunos, tutelando assim o direito à educação, seus efeitos são 

maléficos, porque incentivam a inadimplência, desvirtuando, portanto, a 

finalidade almejada. Cabe anotar que tais afirmações não estão expressas no 

voto do ministro, constituindo tão somente uma dedução lógica possível a 

partir de sua leitura. 

O ministro Sepúlveda Pertence também faz uma análise dos “aspectos 

econômicos” da lei. Afirma ainda que “É bem provável [...] que a Medida 

Provisória tenha visado a tornar sem efeito abusos praticados a pretexto de 

reajuste de mensalidades escolares por setores que infelizmente vêm 

inquinando o ensino público do mais escancarado mercantilismo[...] Mas, em 

nosso sistema constitucional, atos jurídicos abusivos não se desfazem por leis 

retroativas.” Interessante ainda que, quanto ao artigo 5°, nega totalmente a 

suspensão liminar por não ter elementos para afirmar que toda renovação de 

matrícula pressuponha a extinção da relação contratual anterior e, assim, que 

a regra do referido artigo implique renovação compulsória. 

O ministro Paulo Brossard afirma: “Mas se abusos existem, a sua solução 

não está na edição de medida provisória que atinge a substância do sistema de 

ensino”. Reconhece ainda que a situação é difícil para ambos os lados, 

estudante e escolas. Culpa, no entanto, pela situação da disseminação de 

escolas e queda da qualidade de ensino, a condescendência de órgãos da 

administração pública, que permitiu que se autorizasse a criação de um 

número excessivo de instituições de ensino. Critica ainda o próprio instituto da 

Medida Provisória, que dá grande margem para abusos, como esses contidos 

da MP analisada, que segundo ele “[...] é inconstitucional do começo ao fim.” 

                                                                                                                                                                                 
preliminar de conversão da moeda em Unidades Reais de Valor (URV). 
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Outra passagem interessante do ministro: “ O que me impressiona já não é a 

inconstitucionalidade da medida, que é ulutante, mas é a sua irrazoabilidade. 

Porque uma lei pode ser perfeitamente constitucional, sem prejuízo de ser 

rigorosamente idiota, para repetir o Chief Justice Stone. No caso, não se trata 

de ser idiota a norma, trata-se de uma irracionalidade agressiva.” Isso porque 

a MP faz como que os valores das mensalidades sejam reduzidos pela metade, 

destoando ainda de todo o contexto econômico vigente à época. Assim como o 

ministro Carlos Velloso, faz referência a uma suposta falta de razoabilidade da 

norma, que justificaria sua inconstitucionalidade. Contudo, se a 

irrazoalibilidade para Velloso é a ausência de nexo entre meio e fim (artigo 5° 

da MP), para Brossard, ela diz respeito ao descompasso entre a lógica adotada 

pela norma e a lógica do contexto econômico vigente à época. De qualquer 

forma, pode-se perceber que o argumento da razoabilidade diz respeito, 

segundo sua utilização pelos ministros, à relação entre norma e fatos (sejam 

fatos futuros, seus efeitos, sejam fatos presentes, seu contexto). 

Quanto ao artigo 5° da MP, afirma que afronta a livre-iniciativa. Isso porque, 

de acordo com o artigo 209 o ensino é livre. “Com a cláusula em referência é 

destruído o ensino. Não pode haver ensino onde alguém diz: não paguei, não 

pago e estou aqui”, afirma ainda que a regra institucionaliza o calote. O 

ministro faz, assim, uso de fatos presentes como o contexto econômico, 

situação ruim do ensino e o abuso das escolas na cobrança de mensalidades, 

bem como de prognoses como a destruição do ensino pelo calote e quebra de 

confiança. 

O ministro Néri da Silveira reconhece que o ensino, ainda que privado, tem 

especial importância, e por isso, ainda que baseado na iniciativa privada, não 

pode ter o mesmo objetivo de lucro como outras empresas. Por isso, tem o 

Estado legitimidade para controlar os preços, mas não a ponto de tornar a 

prestação do serviço inexeqüível. Assim, vê inconstitucionalidade somente no 

fato de MP retroagir, mas não quanto aos critérios adotados para a conversão. 

 

3.3.1 Análise da decisão 
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Nessa ação, percebe-se que, de um modo geral, todos os ministros fazem 

alguma referência a aspectos fáticos. É patente, por exemplo, a preocupação 

com a situação do ensino à época e não obstante o reconhecimento dos nobres 

propósitos da MP de tentar controlar as constantes situações de abuso, padece 

a lei de inconstitucionalidade por causa da inadequação dos meios escolhidos, 

como é o caso do critério da média aritmética que prejudicaria aqueles que não 

abusam nos preços das mensalidades escolares. 

O ministro Francisco Rezek, em seu voto, dá um exemplo claro do que se quis 

afirmar supra43 sobre a possibilidade de fatos determinarem a 

(in)constitucionalidade de uma norma.  Isso porque o ministro, a despeito de 

atestar a legitimidade do fim visado, a “norma-fim” como o direito à educação, 

observa que os meios escolhidos não são adequados para tanto, no caso, 

porque provocam efeitos que vão de encontro à tutela pretendida. Isso foi 

possível porque o ministro levou em consideração também aspectos fáticos, e 

não somente princípios e valores tomados abstratamente. 

Interessante notar ainda que ele não enquadra a situação como meramente de 

atividade econômica, portanto o problema não está em interferir na livre-

iniciativa, no caso, trata-se de direito à educação, podendo o Estado intervir na 

atividade econômica. Ele estabelece, contudo, dois vícios na norma, o primeiro 

dá a “base jurídica”, que é a violação do ato jurídico perfeito e o segundo é 

completamente factual. O ministro dá grande ênfase no fato de a norma 

destoar muito do contexto econômico vigente à época e explora intensamente 

esse argumento.  

Já o ministro Marco Aurélio, apesar de também julgar pela procedência da 

ação, considera que a questão se localiza dentro do âmbito da atividade 

econômica e que, por isso, há sim ingerência na livre iniciativa e cita seu voto 

na ADI 319. Portanto, para o ministro, a “norma-fim” não é o direito à 

educação. 

Mais um aspecto curioso a se observar é que, a despeito de a fundamentação 

do relator consistir em grande parte em elementos fáticos, a ementa relata 

apenas o vício de violação do ato jurídico perfeito: 

                                                           
43 Vide Capítulo 1. 
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. MEDIDA PROVISÓRIA 

524. MENSALIDADE ESCOLAR. ATO JURÍDICO PERFEITO. Medida Provisória 

524, de 7 de junho de 1994, que estabelece regras para a conversão das 

mensalidades escolares nos estabelecimentos particulares de ensino em 

Unidade Real de Valor (URV). Fixação de critério de conversão de mensalidade 

com efeito retrooperante. Aspecto de bom direito presente na tese da afronta 

ao ato jurídico perfeito (artigo 5º-XXXVI da CF). Demonstrado, por igual, o 

periculum in mora. Medida liminar deferida.” 

O ministro Ilmar Galvão, por seu turno, não só utilizou os fatos do contexto 

econômico vigente à época para interpretar a norma como inconstitucional, 

como também impôs a solução que considerou mais adequada, alterando-lhe o 

sentido. 

Assim, nessa ADI, os aspectos fáticos afetam fortemente o posicionamento dos 

ministros que, apesar de deixarem claro que a intervenção é plenamente 

possível quando se trate do direito à educação (com exceção do ministro Marco 

Aurélio), não a admitem no caso concreto, em grande parte devido, e isso 

apreende-se da fundamentação dos votos, à incoerência dos critérios adotados 

pela política em relação ao contexto econômico da época. 

Ao longo da decisão podem-se identificar as seguintes utilizações de fatos e 

prognoses pelos ministros: 

 

FATOS 

� Utilização do contexto da política econômica à época, com a comparação 

dos critérios utilizados em outros setores para se concluir pela discrepância 

do critério adotado (ministros Francisco Rezek, Ilmar Galvão, Sepúlveda 

Pertence, Carlos Velloso e Néri da Silveira e Paulo Brossard) 

� Situação do ensino privado naquela época, com ocorrência de abusos por 

parte dos estabelecimentos (ministros Francisco Rezek, Ilmar Galvão, 

Sepúlveda Pertence e Paulo Brossard); 

� Contexto histórico do surgimento do Estado Social (ministro Celso de 

Mello); 
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PROGNOSES 

� Artigo 5°  é irrazoável porque não atinge os objetivos a que pretende 

(ministro Carlos Velloso); 

� “Horizontalidade dos efeitos” irá prejudicar aqueles que não cometeram 

abusos (ministro Francisco Rezek); 

� Incentivo ao inadimplemento (ministros Marco Aurélio e Paulo Brossard); 

� Prejudicará a própria educação (ministros Paulo Brossard e Francisco 

Rezek); 

� Lei torna a prestação do serviço inexeqüível (ministro Néri da Silveira). 

 

 

3.4 ADI-MC1117 

 

 

Partes: CONFENEN Presidente da República 

Data do julgamento: 16/09/1994 

Relator: Ministro Paulo Brossard 

Decisão: Medida cautelar parcialmente deferida 

 

Nessa ação, foi impugnada a Medida Provisória 575 de agosto de 1994 e 

também a Medida Provisória 612 de setembro de 1994, sendo esta a reedição 

ipsis literis daquela, cuja impugnação foi aditada à demanda inicial. Tais 

normas dispunham sobre a conversão das mensalidades escolares em Real e, 

entre outros, vedavam a aplicação de penalidades pedagógicas para os 

pais/alunos inadimplentes. 

A autora alega basicamente que a norma viola o direito adquirido e o ato 

jurídico perfeito por que a fixação das parcelas das anuidades e seus 

reajustamentos já haviam sido feitos de acordo com a legislação anterior; fere 

a livre-iniciativa porque congela os preços das mensalidades pelo período de 1 

(um) ano, de modo que inviabilizaria o repasse de reposições das perdas 

salariais, impondo aos estabelecimentos um prejuízo insuportável; viola a 

isonomia ao tratar da mesma maneira bons e maus pagadores porque veda a 
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aplicação de sanções pedagógicas aos inadimplentes; e convalida atos da MP 

anterior que não foi convertida em lei, convalidando assim o inexistente. 

O ministro Paulo Brossard inicia o voto falando da sua preocupação com o 

contexto sócio-político da época, em que o Executivo editava um número 

exagerado de Medidas Provisórias, que não chegavam a ser convertidas em lei, 

especialmente em relação ao ensino, que, ademais, é um serviço essencial. 

Demonstra ainda sua perplexidade pelo não funcionamento das instituições, 

afirmando que o país passava, então por uma “desordem institucional”, 

fazendo o Executivo as vezes do Legislativo. 

Faz ainda uma retomada histórica do ensino no Brasil, remetendo aos tempos 

mais antigos em que, segundo ele, o ensino era de qualidade. Afirma que nos 

últimos 50 anos, o número de instituições de ensino havia crescido 

vertiginosamente, mas que esse crescimento fora meramente quantitativo, e 

não qualitativo. 

Indignado com o tratamento dado pelo Executivo aos prestadores de serviços 

educacionais diz ele que, quem lê tais Medidas Provisórias, mal pode 

diferenciar essa atividade de um ilícito, dada a maneira como vinha sendo 

tratada. Para ele, a reedição sucessiva de Medidas Provisórias, a cada 30 dias, 

vinha agravando a então crise do ensino no país. Para ele, o Judiciário acaba 

assistindo a todo esse contexto de maneira impotente, já que sua competência 

é estritamente legal. 

 

“Senhor Presidente, tudo isso fez com que eu examinasse esse problema com 

grande interesse, perplexidade e inquietações, profundamente preocupado 

com que esta acontecendo nesse setor, ainda que não seja da alçada do 

Supremo Tribunal Federal entrar em apreciações dessa ordem. Mas não posso 

deixar de revelar e transmitir as minhas apreensões e inquietações a esse 

respeito.”  

 

Ele observa que provavelmente essa Medida Provisória não será convertida em 

lei nem será rejeitada, “simplesmente ocorrerá o que já ocorreu, o decurso do 

tempo do prazo constitucional in albis”. Entende que há retroatividade da 



 39

Medida, uma vez que já haviam ocorrido diversas relações jurídicas baseadas 

em legislação anterior, sendo quanto a esse aspecto, inconstitucional. 

Interessante notar que a criação da possibilidade de aditamento da 

impugnação de Medida Provisória posterior ao invés do ajuizamento de ação 

autônoma, no caso, se deu exatamente porque, caso contrário o STF não 

conseguiria chegar a julgá-las. Uma vez que o prazo para sua vigência é de, no 

máximo 30 dias e que, por exemplo, só o prazo para o Executivo prestar 

informações é também de 30 dias, ter-se-ia a sistemática reedição de medidas 

provisórias sem que se possa impugná-las no STF. O que reforça ainda mais a 

preocupação com o contexto político, de exageradas reedições de Medidas 

Provisórias, uma vez que o aditamento possibilita maior controle do STF sobre 

tais atos do Executivo. Sobre tal ponto, afirma o ministro: 

 

“Não posso aceitar essa interpretação que leva ao absurdo. E a renovação das 

medidas leva ao absurdo.” 

 

O ministro acaba por suspender quase todos os artigos da Medida Provisória. 

Para ministro Ilmar Galvão, a norma não interfere em matéria contratual 

porque trata apenas da conversão da moeda de acordo com o previsto pela lei 

8880/9444. Diz que esse mesmo critério estabelecido na MP foi usado para 

converter salários em geral, aluguéis e o salário mínimo.  

O ministro Marco Aurélio afirma que a MP não diz respeito à conversão em 

Real, mas em URV (Unidade Real de Valor) porque atinge o período em que o 

Real ainda não havia sido emitido, em que ainda se reajustavam as obrigações 

em relação à URV. Tanto que o artigo 3° prevê que as mensalidades a partir de 

março até aquele mês então presente que tivessem já sido pagas e em valor 

superior ao da média do artigo 1° seriam abatidas das mensalidades 

vincendas, o que mostra a retroatividade da aplicação do critério de conversão. 

Posteriormente, ao comentar a inconstitucionalidade do artigo 5°, que previa o 

congelamento dos valores das mensalidades, baseado no critério de conversão 

                                                           
44 "Artigo 7° - Os valores das obrigações pecuniárias de qualquer natureza, a partir de 1° de 
março de 1994, inclusive, desde que haja prévio acordo entre as partes, poderão ser convertidos 
em URV, ressalvado o disposto no artigo 16” 
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do artigo 1°, diz que além de ser decorrente deste artigo, o congelamento por 

12 meses prejudicaria a atuação das escolas, inviabilizando a própria iniciativa 

privada. Prevendo assim, efeitos destrutivos para a prestação do ensino 

advindos da norma, levando-se em consideração a realidade do funcionamento 

dos estabelecimentos, que teriam que arcar com outros custos cujos valores 

não permaneceriam congelados, mas seriam reajustados, com é o caso dos 

salários dos professores. 

 

“ Soma-se ainda a circunstância de que, ao cogitar-se o congelamento das 

mensalidades por doze meses, inviabiliza-se a atuação das escolas, isto porque 

continua em vigor – só para citar uma fonte das despesas - política salarial, e 

esses doze meses apanharão, pelo menos em Brasília, a data-base dos 

professores. [...] Não posso conceber que se introduza o congelamento sem 

risco da morte civil daqueles que estão atuando na área de educação.” 

 

Em outra passagem, o ministro afirma ainda: 

 

“[...] editou-se uma medida provisória para, na prática, não ser cumprida, 

porque inviável.” 

 

O ministro Sydney Sanches observa, em relação ao artigo 10, que 

determina a convalidação dos atos praticados de acordo com a MP anterior 

ainda que fora do prazo de sua vigência, que o próprio Plano Real fora 

veiculado através de MP que, por sua vez, ainda não havia sido votada, nem 

por isso desaparecia sua urgência e relevância.  

“Se se entender que, pelo fato de não ter sido votada, ficou desconstituído 

todo o Plano, qual será o mal maior? [...] prefiro encarar a realidade do país”.  

Confere à norma uma interpretação conforme a Constituição, segundo a qual o 

artigo 10 não convalida os efeitos da MP anterior, e sim mantém sua eficácia, 

não obstante o texto da medida fosse expresso naquele sentido. Para ele, teria 

havido mera impropriedade de linguagem na norma. Essa posição é acatada 

pela maioria do Tribunal. 
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Percebe-se, através dos votos, que os ministros levam fortemente em 

consideração a situação vigente em relação ao ensino particular, seja pela crise 

de qualidade, pelo aumento vertiginoso do número de escolas, pelas altas 

mensalidades cobradas, ou pela tentativa de “consertar” tal situação por parte 

do Executivo através da edição de inúmeras Medidas Provisórias. É patente 

também a preocupação do ministro Paulo Brossard com os excessos do 

Executivo em relação à reedição de Medidas Provisórias. Assim, nessa ação, os 

ministros não ignoram a situação política à época, pelo contrário, lidam com 

ela e chegam a ser bem pragmáticos como é o caso da interpretação conforme 

dada ao artigo 10 da MP para se considerarem validos atos praticados fora do 

prazo se vigência da MP anterior para evitar-se “um mal maior”. 

Constam ainda, no acórdão, os votos dos ministros Sepúlveda Pertence, 

Moreira Alves, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Octavio Gallotti. No entanto, 

não acrescentam ou desenvolvem novos argumentos e, em geral, apenas 

acompanham os votos de outros ministros.  

 

3.4.1 Análise da decisão 

 

A exemplo da ADI 1081, também nessa ação, todos os ministros fazem alguma 

referência a argumentos fáticos, incluindo ainda, além do contexto econômico 

e social, a situação política que o país enfrentava de abuso na edição de 

Medidas Provisórias. 

Mesmo se tratando de uma norma de tutela à educação, isso parece ficar 

mitigado frente à situação do país na época, a qual parece ser quase 

impossível para os ministros ignorarem e não relacionarem com o contexto de 

aplicação norma. Aqui, deferentemente do que se viu na ADI 319, a “norma-

fim” não foi  suficiente para sustentar a constitucionalidade da medida. É certo 

que havia o aspecto de violação do ato jurídico perfeito, mas o mesmo vício 

também foi encontrado na norma impugnada na ADI 310 e, mesmo assim, 

nota-se claramente o contraste na fundamentação dos votos dos ministros. 

Assim como na ADI 1081, tem-se nessa ação uma análise concreta da lógica 

funcional da norma, bem como da realidade que circundava sua 



 42

elaboração/aplicação, muito diferente da argumentação meramente abstrata 

que conferiu o tom na decisão da ADI 319. 

Ao longo da decisão podem-se identificar as seguintes utilizações de fatos e 

prognoses pelos ministros: 

 

FATOS: 

� Acordos já haviam sido realizados segundo legislação anterior (ministros 

Paulo Brossard e Marco Aurélio); 

� Situação da educação do país era grave (ministro Paulo Brossard); 

� “Desordem institucional” à época (ministro Paulo Brossard); 

� Situação absurda da reedição de MPs que não podem interferir dessa 

maneira na atividade educacional (ministros Paulo Brossard); 

� Histórico do ensino brasileiro que, no passado, tinha mais qualidade, e nos 

últimos cinqüenta anos teve o número de instituições privadas 

significativamente aumentada, sem, no entanto preservar a qualidade 

(ministros Paulo Brossard); 

� Tratamento inadequado pelo Executivo à atividade de prestação de serviços 

educacionais, assemelhando-a quase a um ilícito (ministros Paulo 

Brossard); 

� Realidade do país, que não permite que se considerem nulos os efeitos de 

MPs, cujo prazo de vigência expirou, mas que ainda não foram aprovadas 

pelo Legislativo (ministro Sydney Sanches).  

� Contexto econômico e comparação com os critérios utilizados para reajuste 

de outros tipos de obrigações (ministro Ilmar Galvão) 

 

PROGNOSES 

� Lei é inviável (ministro Marco Aurélio); 

� Levará à morte civil dos estabelecimentos privados do ensino (ministro 

Marco Aurélio); 

� Avaliação das conseqüências advindas de uma interpretação que não 

considere como válidos os atos praticados ainda que após o prazo de 30 
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dias de vigência da MP, o “mal menor” é considerá-los válidos (ministro 

Sydney Sanches) 

 

3.5 ADI-MC 1370 

 

Partes: CONFENEN x Presidente da República 

Data do julgamento: 18/12/1995 

Relator: Ministro Ilmar Galvão 

Decisão: Medida cautelar parcialmente deferida 

 

Nessa ação, foi atacada a Medida Provisória 1.156 de 24/20/1995 que fixava 

critérios para estabelecer o valor total anual das mensalidades escolares. 

Instituía como teto desse valor a última mensalidade de 1995 multiplicada pelo 

número de parcelas do mesmo ano. Autorizava ainda o acréscimo do valor 

referente a gastos com aprimoramento de projeto didático-pedagógico e de 

variação de custo de pessoal e custeio. Por fim, proibia a aplicação de sanções 

pedagógicas. 

A autora alegava basicamente: a inconstitucionalidade genérica porque se 

tratava de reedição de outras Medidas Provisórias que ultrapassaram o prazo 

de vigência e não foram apreciadas pelo Legislativo; violação da livre-iniciativa 

por obrigarem as escolas a exporem publicamente sua contabilidade e seu 

planejamento; tratamento igual aos desiguais por não permitir a aplicação de 

sanções pedagógicas no caso de inadimplência. Além disso, alegava que havia 

violação da livre-iniciativa também porque congelava o lucro pelo seu valor de 

dezembro de 1995, inviabilizando a atuação das escolas. Durante o processo a 

MP foi reeditada duas vezes, e a impugnação a essas normas foi aditada à 

inicial. 

O ministro Ilmar Galvão afasta a inconstitucionalidade genérica pela 

reedição da MP baseado no posicionamento adotado pelo STF segundo qual 

poderia o Presidente da República editar MP revogando outra MP ainda em 

exame no Congresso Nacional, ficando, contudo, suspensa até que haja 

pronunciamento do Poder Legislativo. Quanto ao critério utilizado para a 
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fixação das mensalidades, diz não ver inconstitucionalidade no dispositivo, 

sem, contudo, justificar tal posição. Cita ainda o precedente da ADI 319. De 

maneira geral, a decisão do ministro é muito vaga e abstrata. 

O ministro Marco Aurélio, por outro lado, ao comentar o artigo 4°, §2°, que 

estabelece ficam excluídos do total anual de mensalidades a ser fixado os 

valores que sejam objeto de questionamento administrativo ou judicial, faz 

uma prognose ao afirmar que: 

“[...] o preceito não tem razoabilidade maior, nem necessidade imperiosa de 

existir, podendo, inclusive, conduzir a inviabilização dos trabalhos nos 

estabelecimento de ensino” 

 

 

3.5.1 Análise da decisão 

 

Nessa ação, tem-se a remissão ao precedente da ADI 319 que conferia 

legitimidade à intervenção estatal no domínio econômico devido à “norma-

fim”. Não há muito que destacar nessa decisão, a não ser a prognose feita pelo 

ministro Marco Aurélio em relação determinados efeitos da norma que 

poderiam levar à inviabilização da prestação dos serviços no estabelecimento 

de ensino. Aliás, esse é o único vício que o ministro detecta e, por isso, apesar 

de não estar expresso no seu voto, pode-se inferir, pelo seu posicionamento 

nas outras ADI estudadas, que considerou a interferência na livre-iniciativa, 

nesse caso, razoável. 

Isso pode revelar certa coerência no posicionamento do ministro. Ora, não é a 

interferência na livre iniciativa em si que é inconstitucional, mas somente 

aquela cujos efeitos não estejam de acordo com a “norma-fim”. Ressalto, mais 

uma vez, contudo, que nada disso está expresso no voto do ministro Marco 

Aurélio, faço, neste ponto, apenas suposições. 

Somente há a utilização de um argumento fático nessa decisão. 

 

PROGNOSES: 
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� Dispositivo da MP pode levar a inviabilização dos trabalhos nos 

estabelecimentos de ensino. (ministro Marco Aurélio) 

 

3.6 ADI-MC 1992 

 

Partes: CONFENEN x Presidente da República 

Data do julgamento: 18/08/1999 

Relator: Ministro Moreira Alves 

Decisão: Medida cautelar indeferida 

 

Nessa ação impugnou-se a Medida Provisória n° 1733-60 de 08/04/1999, que 

vinha sendo reeditada havia 5 (cinco) anos e dispunha sobre administração e 

prestação de contas do ensino privado, bem como vedava a aplicação de 

penalidades pedagógicas, como suspensão de provas escolares, retenção de 

documentos escolares, inclusive os de transferência para o caso de 

inadimplemento do aluno. Entre as disposições sobre administração e 

prestação de contas, podemos citar a obrigação de submissão à auditoria pelo 

serviço público, de ter um conselho fiscal, de ter que destinar 60% de sua 

receita ao pagamento de pessoal, elaborar e publicar demonstrações 

financeiras, comunicar ao Ministério da Educação alterações estatutárias, etc. 

A inicial foi aditada com a impugnação de mais 4 (quatro) Medidas Provisórias, 

todas reedições da MP 1733-60. 

Para a autora, houve violação dos artigos 1°, IV, 5°, 6°, 62, 173, §4°, 174 e 

20945 CF e a lei afrontava a livre iniciativa por interferir na liberdade de 

                                                           
45 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
 (....) 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição 
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, 
estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 
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contratar, na gerência e na organização da atividade; incentiva o 

inadimplemento, colocando em risco o cumprimento de seus compromissos 

financeiros.  

Faz ainda referência ao contexto político vigente caracterizado, segundo ela, 

por uma ditadura branca do Executivo que legisla através e MPs, tomando o 

espaço do Legislativo e forçando o silêncio do Judiciário, diante daqueles que 

se conformam ou não reclamam. 

Há anos, segundo alegava, vinha o Executivo reeditando Medidas Provisórias, 

interferindo no ensino privado, jogando alunos e familiares contra a escola 

para esconder sua omissão no seu dever constitucional de fornecer ensino 

gratuito. Em certa passagem, afirma: 

 

“Não recebendo dos alunos, não tem os recursos necessários para arcar com 

os custos, sujeitando-se a cortes de serviços, greve de professores, despesas 

financeiras e queda da qualidade do que oferece. Tem que recorrer a 

empréstimos e encargos para suprir a deficiência da receita. [...] O aluno pode 

fazer todo o curso sem pagar, bastando que, em cada ano, freqüente uma 

escola, pois, mesmo em débito, tem direito à transferência.” 

 

Para ela, a lei institucionalizava o calote, que vinha sendo generalizado e 

aplicado por entidades notoriamente conhecidas naquele momento46. Causava 

prejuízo aos alunos adimplentes que arcariam com o custo daqueles que não 

                                                                                                                                                                                 
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem 
convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso 
Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. 
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
 (....) 
§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para 
o setor público e indicativo para o setor privado. 
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
 
46 Não se diz quais são essas entidades. 
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pagavam, afrontando o princípio da isonomia e sendo não razoável. Em outra 

passagem, afirma: 

 

 “Muitos alunos já concluíram o curso sem pagar um só tostão.” 

Além disso, a  Medida fora reeditada 60 vezes em 5 (cinco) anos, ou seja, 

matéria vinha sendo regulada através de MPs, o que mostra que a relevância e 

urgência não se faziam mais presentes. Tratava-se, ademais, de matéria de 

Direito Civil, sobre contratos, e segundo o artigo 173, §4°, a intervenção do 

Estado é excepcional e limitada aos casos nele previstos. 

Para ela, todas as imposições à administração e gerenciamento da atividade 

chegam ao abuso da estatização. Ao defender os requisitos da medida 

cautelar, diz que o ensino privado, devido às constantes intervenções do 

Executivo se encontra em situação dificílima, sendo quase impossível às 

instituições prestar o serviço. A relação escola-alunos-pais-professor se tornou 

muito prejudicada e não vêem mais expectativa de viabilidade em médio 

prazo. Segundo a CONFENEN: 

 

“ Estão desorganizando e sucateando o ensino no Brasil.” 

 

A Presidência da República prestou esclarecimentos nos quais foi alegado que 

tanto a doutrina como a jurisprudência defendem a possibilidade de se 

disciplinar Direito Civil por Medidas Provisórias e que, além disso, a MP em 

questão é relevante e urgente pelo simples fato de dizer respeito ao ensino. O 

ministro da Educação afirma que Matéria do artigo 6° (penalidades 

pedagógicas) já fora tratada por outras ADIS47 e, em todas, o pedido de 

liminar foi indeferido. Quanto ao artigo 10, ele visa a reprimir o abuso de poder 

econômico e aumento arbitrário dos lucros. Afirma-se que: 

 

 “A educação é um direito social assegurado pelo artigo 6° da Constituição 

Federal, peculiaridade essa que por si só demonstra a constitucionalidade da 

medida adotada pelo Poder Executivo” 

                                                           
47 ADIS 1117, 1129, 1176, 1236, 1370. 
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Além disso, invoca o ECA e o CDC e cita a argumentação do ministro Moreira 

Alves da ADIN 319.  

O ministro Sydney Sanches indefere a liminar e decide baseando-se no fato 

de que parte da matéria já havia passado pelo crivo do STF. Afirma ele que as 

alegações da autora ficaram seriamente abaladas pelas informações 

encaminhadas pela Presidência da República e que, portanto, não há 

plausibilidade jurídica, não sendo preciso analisar-se o periculum in mora, e 

mesmo que o fosse, estaria ausente.  

O ministro Marco Aurélio dissente do relator e defere a liminar baseando-se 

no vício de forma da MP, cuja matéria, para ele, não tem relevância e urgência 

que preceitua o artigo 62 CF e, portanto, deveria ser tratada por lei. O 

ministro Sepúlveda Pertence indefere a cautelar porque, para ele, não há 

periculum in mora e, além disso, não quer deixar um vácuo legislativo quanto 

à matéria de limitação do preço do ensino particular. Assim o coloca: 

 

“[...] vácuo legislativo, nessa área socialmente de extrema sensibilidade – qual 

a da limitação do preço do ensino particular -  não me levaria escolher este 

caso para examinar a cautelar.” 

 

 

3.6.1 Análise da decisão 

 

A decisão final é completamente abstrata, a despeito dos diversos argumentos 

fáticos trazidos pela autora, o ministro-relator prefere ignorá-los e seguir a 

lógica da ADI 319, em que a constitucionalidade da “norma-meio” é sustentada 

pela “norma-fim” em abstrato, ou seja, basta que seja o direito à educação a 

tutela perseguida pela política para legitimar os meios.  

É curioso como o ministro Sydney Sanches considera que os argumentos 

trazidos pela Presidência da República têm maior força que as alegações da 

autora. Na verdade, as informações trazidas pela Presidência pouco 

contribuem para o caso, chegando a ser tautológicas ao justificar a relevância 
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e urgência da matéria pelo simples fato de tratar-se de educação. Há um 

evidente contraste entre o tipo de argumentação usado pela autora, que alega 

não só violações a normas constitucionais, como procurar reforçar essa idéia 

trazendo elementos de fato e prognoses em relação à norma, e a 

argumentação do Executivo que, se levado ao extremo, justificaria qualquer 

tipo de intervenção na livre-iniciativa, em se tratando de educação, pouco 

importando a razoabilidade da medida. 

Dessa vez, o ministro Marco Aurélio, não utiliza fatos e prognoses, como 

costuma fazer, limitando-se a apontar o vício formal da norma. É de se 

indagar, contudo, dado conhecimento das posições anteriormente adotadas por 

ele em relação à intervenção do Estado no domínio da livre-iniciativa, se a 

mesma matéria viesse tratada por lei, aceitaria o ministro a constitucionalidade 

da referida norma? Considero pouco provável, parece que o ministro utiliza o 

vício formal como ferramenta de argumentação para afastar mais facilmente a 

constitucionalidade da norma, porque aí não precisa, como não o fez, adentrar 

ao mérito da questão. 

Vale notar que, nesse caso, o ministro Sepúlveda Pertence utiliza prognoses 

não em relação à aplicação da norma, mas em relação à falta dela, que para 

ele, seria prejudicial para uma área tão importante quanto a da educação. Não 

fica claro, contudo, se o ministro acha que esse efeito é o “mal menor”, ou 

seja, se com a MP é ruim, pior seria sem ela ou então, se realmente não ficou 

configurada a fumaça do bom direito das escolas e apenas acresceu esse 

último argumento para dar força à decisão.  

Outro aspecto interessante a se notar é que tanto o ministro Sydney Sanches 

quanto o ministro Sepúlveda Pertence denegam a liminar, fazendo uma 

prognose, baseados na falta de periculum em mora, já que a Medida Provisória 

vinha há 5 (cinco) anos sendo reeditada, não haveria como aquele elemento 

ainda estar configurado. Ora, nesse caso, a própria irregularidade do 

Executivo, qual seja, reeditar sistematicamente uma MP, perdendo claramente 

seu caráter de urgência, deu ensejo ao afastamento da tutela àqueles que 

estavam sendo prejudicados, o que é uma contradição. 
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O único argumento fático que se pode vislumbrar ao longo do acórdão é a 

prognose do ministro Sepúlveda Pertence; 

 

 

PROGNOSES 

� Conseqüências do vácuo legislativo em matéria de limitação do preço das 

mensalidades escolares (ministro Sepúlveda Pertence) 

 

3.7 ADI-MC 2545 

 

Partes: CONFENEN x Presidente da República 

Data do julgamento: 01/02/2002 

Relatora: Ministra Ellen Gracie 

Decisão: Medida cautelar deferida 

 

A norma impugnada é lei federal n° 10.260, resultante de conversão de 

Medida Provisória, a última de 28 (vinte e oito) reedições da mesma MP, que 

criou o FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, e que 

dispõe que o valor equivalente à imunidade fiscal concedida às escolas nos 

termos do artigo 22 da lei 8.212 deve ser aplicado na concessão de bolsas de 

estudos de no mínimo 50 % a alunos comprovadamente matriculados e 

carentes. Lei editada em julho retroage a janeiro. Essas disposições foram 

acrescidas pelo Legislativo, não constando do texto da antiga Medida 

Provisória. 

Entre as alegações da autora destacamos as seguintes: desrespeito ao ato 

jurídico perfeito porque retroage atingindo contratos já firmados, turmas já 

haviam sido formadas; professores haviam sido admitidos e receberiam 

reajustes salariais; interferência na gestão financeira e administrativa das 

escolas; eliminação da possibilidade de que as entidades de ensino prestassem 

assistência social por meio de outros tipos de benefício, que não as de bolsas 

de estudo; violação do artigo 195, §7° CF. 
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A Ministra Ellen Gracie defere o pedido de cautelar baseando-se na idéia de 

que, no caso, trata-se de benefício de imunidade, que é diferente do de 

isenção e é garantido pela Constituição, não podendo ser eliminado por lei. 

Ocorreria a supressão do benefício, uma vez que a lei substitui a obrigação de 

dar por obrigação de fazer. 

Quanto ao artigo 12, caput, da Lei nº 10.260/01, que fixava condições para o 

resgate antecipado dos certificados, afirma a Ministra que teve como objetivo 

excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores 

correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos 

para com a previdência. E faz uma prognose, de modo a considerar o 

dispositivo constitucional: 

 

“Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde à atitude 

de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência 

ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional.” 

 

O ministro Nelson Jobim concorda com a relatora, mas faz uma ressalva: 

retoma a intenção do legislador à época da criação de tal lei, que era evitar 

que o resultado operacional dessas instituições fosse investido em patrimônio 

imobilizado, como vinha acontecendo, segundo ele, ao invés de ser investido 

nos alunos. A partir dessa premissa, o ministro sugere então, que o legislador 

possa determinar que parte do resultado operacional da instituição seja 

revertida para a concessão de bolsas a alunos carentes, uma vez que ele, por 

lei48, já deveria ser aplicado na manutenção e desenvolvimento de seus 

objetivos institucionais, não violando a garantia da imunidade, portanto. 

O ministro Moreira Alves apenas acompanha a relatora e as observações do 

ministro Nelson Jobim. 

 

3.7.1 Análise da decisão 

 

                                                           
48 Lei 8.212/91, artigo 55, V. 
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No geral, essa decisão teve por base uma análise concreta. A Ministra Ellen 

Gracie faz uma prognose acerca da norma que, na prática, suprimiria a 

imunidade das instituições. Não se limita, portanto a aferir que a norma tutela 

o direito à educação, vai além e investiga seus efeitos práticos, ou seja, sua 

lógica funcional. 

Apesar de os ministros não retomarem as prognoses alegadas pela autora, é 

interessante notar como, a partir da retomada do raciocínio do legislador e dos 

fatos e prognoses por ele considerados, o ministro Nelson Jobim propõe outra 

solução, através de meios diferentes, mas que alcançaria o mesmo fim, sem, 

no entanto ser a norma inconstitucional. Esse tipo de análise mostra como os a 

constitucionalidade da “norma-meio” não está condicionada à da “norma-fim”. 

Dessa forma, diferente do que já se viu afirmado em outros acórdãos, o 

simples fato de tratar-se de direito à educação não legitima qualquer tipo de 

ação adotada no sentido de tutelá-lo. 

Ao longo do julgado, podemos encontrar: 

 

FATOS 

� Estabelecimentos de ensino superior investem seu resultado operacional em 

patrimônio, ao invés de aplicá-los em benefício dos alunos (ministro Nelson 

Jobim). 

 

PROGNOSES 

� Imunidade desaparecerá, já que lei impõe que o dinheiro resultante do 

benefício seja gasto numa obrigação de fazer (Ministra Ellen Gracie). 

� Fixar condições para o resgate antecipado de certificados tem como 

objetivo evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a 

recursos do Tesouro Nacional. (Ministra Ellen Gracie) 

� Lei visa a forçar que resultado operacional seja revertido para o benefício 

dos alunos (ministro Nelson Jobim). 

 

3.8 ADI 1266 
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Partes: CONFENEN x Assembléia Legislativa do Estado da Bahia 

Data do julgamento: 06/04/2005 

Relator: Ministro Eros Grau 

Decisão: Improcedente 

 

Atacou-se nessa ação direta a lei estadual da Bahia n° 6.585/94 que 

disciplinava a adoção de material escolar e livros didáticos pelos 

estabelecimentos de ensino, estabelecendo entre outros que as escolas 

deveriam divulgar a lista de material escolar acompanhada de um plano de 

execução, com objetivo e metodologia empregada; vedava a indicação de 

marcas ou modelos do material; vedação à cobrança de taxa de materiais 

escolares; estabelecia limite máximo de 30% para mudanças na lista de 

material escolar no decorrer do ano; estabelecia a adoção dos mesmos livros 

pelo período de, no mínimo, quatro anos. 

Alega a CONFENEN em petição inicial que houve violação aos artigos 22, 

XXIV49 e 209 da CF, sendo que este último se refere apenas ao 

estabelecimento de currículo mínimo obrigatório, autorização e avaliação de 

qualidade do ensino; que o plano de execução estabelecido pela lei é 

inexeqüível porque “... a escola deveria remeter para cada aluno, de acordo 

com sua série e grau, o planejamento anual, mês a mês, dia a dia e 

correlacionando com o material solicitado.”; a lei impede que escolas possam 

comprar os livros a preço de atacado e revender aos alunos a preço de custo; 

ademais, impor que os mesmos livros sejam utilizados por quatro anos é 

querer que a história pare no tempo. 

A Assembléia Legislativa, o Advogado-Geral da União e o Procurador Geral da 

República pugnaram pela improcedência da demanda, basicamente, porque 

educação é matéria de competência concorrente entre União e Estados, 

devendo haver colaboração entre os entes federados e, além disso, lei não 

impediria abertura e funcionamento dos estabelecimentos de ensino, não 

                                                           
49 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 (....) 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
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violando, portanto, o artigo 209 CF, quando diz que a educação é livre aos 

particulares. 

Os ministros desenvolvem, na decisão, uma discussão acerca da natureza 

jurídica do serviço de educação quando prestado por particulares, se seria 

serviço público ou não. Eles passam boa parte do acórdão debatendo a razão 

de fundo da possibilidade de intervenção do Estado nesse domínio, seja porque 

é serviço público, seja porque é atividade da iniciativa privada ligada ao direito 

à educação, que é direito fundamental e dever prestacional do Estado. 

Essa é a tônica da decisão, discute-se a qualificação jurídica dessa atividade, 

sem, contudo, abordarem-se as alegações de fato da autora relativas às 

conseqüências das limitações impostas pelas leis, como a obrigatoriedade de 

se adotar um mesmo livro por quatro anos. 

O ministro Eros Grau baseia sua decisão em duas premissas básicas: 

educação é serviço público e, portanto, quando prestada por particulares, deve 

seguir as regras impostas pelo Estado; e a competência para legislar sobre tal 

matéria é concorrente. Estando o conteúdo da lei dentro desse âmbito de 

competência, a lei é plenamente constitucional. Por fim, o ministro acrescenta 

um argumento, sem, no entanto, desenvolvê-lo. Diz que, ademais, a lei já está 

em vigor há 10 anos, desde que sua cautelar foi julgada improcedente. Mesmo 

não tendo explorado esse ponto, pode-se inferir um argumento de fato que 

pode ser muito convincente, pois ele rebate, plenamente, a alegação da 

CONFENEN de que a lei seria inexeqüível. Ora, se a lei já estava em vigor há 

10 (anos) e as escolas ainda continuam a existir naquele Estado, logo a lei é 

exeqüível.  

O ministro Marco Aurélio diverge do ministro Eros Grau e julga a demanda 

procedente, uma vez que, para ele, a matéria não está no âmbito de 

competência do Estado federado e sim da União. Em certa passagem, afirma o 

ministro: 

“Tenho que não cabe ao Estado membro disciplinar, relativamente ao ensino 

particular [...] o material e os livros didáticos a serem adotados, nem adentrar 

o campo da disciplina da cobrança a ser feita aos estudantes Poderia 

vislumbrar o objetivo elogiável quanto ao acesso ao ensino principalmente 
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básico, mas o meio para ter-se a regência da matéria é que, ao meu ver, e 

estou convencido disso surge impróprio.” 

 

O restante dos ministros acompanha o relator, com a ressalva de não 

considerarem o serviço de educação prestado por particulares um serviço 

público. Para eles, é atividade ligada à livre-iniciativa, mas que por relacionar-

se ao direto à educação, fundamental e dever do Estado, está sujeito à 

regulamentação.  

Os ministros até chegam a um senso comum, com exclusão do ministro Eros 

Grau, de que os serviços de educação são atividade econômica, estando no 

âmbito da livre-iniciativa, mas, nesse caso, não parecem admitir haver 

limitações a essa intervenção do Estado, não há qualquer discussão sobre a 

razoabilidade ou eficiência da lei no que tange a tutela do direito à educação, 

isso é tido como um dado.  

Fixou-se a idéia, nessa decisão, de plena possibilidade da intervenção do 

Estado no domínio da atividade econômica de educação, sem imporem-se 

limites para a preservação da livre-iniciativa. Durante o acórdão, não obstante 

as diversas alegações sobre as conseqüências da lei, não há ponderações 

sobre alegações de fato ou prognoses pelos ministros, exceto a colocação do 

ministro Eros Grau de que a mesma já está em vigor há 10 (dez) anos. 

 

3.8.1 Análise da decisão 

 

Pela Segunda vez, o ministro Marco Aurélio não segue o padrão de suas 

decisões em que, normalmente usa argumentos de fato e prognoses acerca da 

maléfica interferência que a norma causará no âmbito da livre-iniciativa. Nessa 

ação, limitou-se a alegar o vício de competência da norma, inclusive elogiando 

os objetivos da lei impugnada. Uma questão vem à tona: se o ministro achou 

elogiável o objetivo da lei, mas considera apenas o meio (lei estadual) 

formalmente impróprio, consideraria então constitucional uma lei federal com o 

mesmo conteúdo?  
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Se relembrarmos a posição do ministro acerca da intervenção do Estado em 

matéria de educação na ADI 319, ele afirma que o limite de intervenção do 

Estado, nessa área, são aqueles dispostos nos incisos I e II do artigo 20950. Se 

considerarmos que a suposta lei federal se enquadra no conceito de normas 

gerais da educação nacional, o ministro teria tido uma posição coerente. Caso 

contrário, teria utilizado o vício formal apenas como artifício para não ter nem 

mesmo que adentrar ao mérito. 

Cabe observar ainda que o argumento do ministro Eros Grau quanto ao 

decurso de longo período de tempo com alei em vigor, apesar de útil em 

termos de persuasão, não é suficiente em termos racionais. Primeiramente, 

porque uma lei inconstitucional não se torna constitucional pelo mero decurso 

do tempo de sua vigência. Além disso, seria possível ainda fazer outros tipos 

de constatações de fato, como uma averiguação acerca do nível da qualidade 

de aprendizado nesses anos, a despeito de se adotarem os mesmo livros por 4 

(quatros) anos. A “vantagem” se julgar uma ADIN depois de certo tempo de 

eficácia da norma impugnada é que os fatos que, ao tempo da petição inicial, 

eram meras prognoses, tornaram-se presentes, podendo ser verificados de 

modo a se comprovar ou não o que se havia previsto. 

 

 

FATOS 

� Lei já estava em vigor há 10 anos (ministro Eros Grau) 

 

3.9 ADI 1007 

 

Partes: CONFENEN x Governador do Estado de Pernambuco e Assembléia 

Legislativa do Estado de Pernambuco 

Data do julgamento: 31/08/2005 

Relator: Ministro Eros Grau 

Decisão: Procedente 

                                                           
50 “Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.” 
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A norma impugnada nessa ação é a lei 10.989/93 do Estado de Pernambuco, 

que estabelece como prazo para pagamento das mensalidades escolares 

daquela unidade da federação o último dia do mês. 

Alega a autora que as escolas já haviam feito planejamento econômico para o 

ano de 1994; que a estipulação da data de vencimento implicaria prejuízos 

podendo levar à impossibilidade de prestação de serviços pelas instituições 

privadas no ano seguinte; que a matéria diz respeito a direito civil, cuja 

competência compete à União; e que há violação da livre-iniciativa. 

Nessa decisão, desenvolvem-se duas discussões prevalecentes. A primeira diz 

respeito acerca da qualificação jurídica da matéria tratada na lei, se de Direito 

Civil, Direito do Consumidor ou ainda, simplesmente sobre o Direito à 

Educação. Isso porque, caso se tratasse do Direito Civil, a norma seria 

inconstitucional por vício de competência, enquanto nos outros dois casos, isso 

não ocorreria já que trata-se de competência concorrente. 

O ministro Eros Grau lidera a corrente majoritária que acha que a matéria 

versa tão somente sobre contratos, e, portanto, está dentro do âmbito do 

Direito. Em outra direção, estão os ministros Carlos Britto e Carlos 

Velloso, defendendo que a lei diz respeito à proteção ao consumidor, cuja 

competência legislativa é concorrente. E, seguindo um terceiro caminho, estão 

os ministros Joaquim Barbosa e Celso de Mello, que vêem na norma 

impugnada, um preceito sobre direito à educação. 

Os ministros passam boa parte do acórdão discutindo as razões para qualificar 

a lei de um ou de outro modo. O ministro Eros Grau tece uma diferenciação 

sobre o que seja consumidor e o que seja usuário serviços públicos. Explica 

que no modo de produção capitalista, antes regia a máxima “acumulai, 

acumulai”, mas que atualmente a mesma transformou-se em “acumulai, 

acumulai, consumi, consumi”. Afirma que o Estado criou o Direito de 

Consumidor para legitimar essas relações de mercado, que nada têm a ver 

com o fato de todos serem antes de qualquer coisa cidadãos. Para ele, nem 

todo cidadão pode ser consumidor porque não consegue participar do mercado 
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por não ter moeda o suficiente, mas que por ser cidadão, tem uma proteção 

prévia do Estado. Enfim, faz divagações inúmeras sobre tais diferenças para 

concluir que não se trata de direito do consumidor, porque não se lidam com 

consumidores e sim usuários, e nem de direito à educação, que, na verdade, é 

um serviço público.  

Enfrentando esse debate, o ministro Joaquim Barbosa entende a lei não visa 

meramente a evitar que se cobrem as mensalidades antecipadamente, mas vai 

além, trata de tutelar o próprio direito à educação, que é de interesse público. 

E ainda que se admitisse não se tratar de matéria de ordem pública, estando, 

portanto no âmbito da livre iniciativa, deve-se lhe admitir restrições devido a 

princípios, como por exemplo, da defesa do consumidor. 

O segundo tema de discussão nessa decisão se refere à possibilidade, dentro 

da competência concorrente, seja sobre defesa do consumidor ou sobre 

educação, de o Estado de Pernambuco impor um dia específico para o 

vencimento das mensalidades. Assim, há um debate acerca de a norma ser 

geral ou específica (artigo 24, §1°). Não fica claro, se se trata da competência 

plena ou suplementar, os ministros desenvolvem um debate confuso nesse 

aspecto. De qualquer forma, em relação à existência ou não de peculiaridades 

que dariam ensejo a uma norma específica, os ministros travam uma discussão 

interessante, da qual extraímos algumas passagens: 

 

Ministro Cezar Peluso - “ O que, a respeito, há de particular em Pernambuco 

para que o Estado [...] pudesse legislar sobre mensalidades escolares?” 

     .... 

Ministro Carlos Britto - “Pode ser que no Estado de Pernambuco vingue uma 

prática de ser cobrar isso até por antecipação de um mês, e passa a ser uma 

peculiaridade sair em defesa do consumidor.” 

 

Ministro Cezar Peluso – “Se puséssemos argumentar com suposições!” 

     ....  
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Ministro Carlos Velloso - [“...] eu penso, que o povo de Pernambuco, por 

seus representantes, entendeu que naquele Estado o aluno não tem condições 

da pagar a mensalidades a não ser nesta data” 

     .... 

 

Ministro Cezar Peluso – “O problema de nível econômico, de dificuldade 

econômica, no Brasil, por enquanto não regionalizado.” 

 

Interessante ainda notar que o ministro Carlos Velloso, que entendia que a 

norma se tratava do Direito do Consumidor, e que, portanto, o Estado membro 

poderia legislar sobre a matéria, inclusive porque haveria a peculiaridade de se 

cobrarem antecipadamente a matrícula naquele Estado, muda de opinião 

diante do argumento do ministro Eros Grau segundo o qual a lei já estava em 

vigor há 12 (doze) anos, quando foi deferida a medida cautelar, e que mudar 

isso naquele momento seria ruim em termos de segurança jurídica. 

O ministro Sepúlveda Pertence cita o precedente da ADI 319, atribuindo-lhe o 

status de leading case sobre a matéria, mas que por ser tratar de lei estadual, 

haveria vício de competência. 

O ministro Cezar Peluso faz ainda uma colocação interessante. Ele afirma que 

não se pode invocar o artigo 6°51 da Constituição, segundo o argumento de 

que como se trata de um direito social, o Estado teria legitimidade para 

tutelar, inclusive intervindo, em contratos52. Faz ainda uma comparação com o 

direito à moradia, que também está no rol desse artigo, afirmando que se o 

argumento fosse válido, o Estado membro poderia alterar as regras do 

contrato de locação, produzindo um caos sobre a matéria. 

 

3.9.1 Análise da decisão 

 

                                                           
51 Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição 
 
52 Essa é a linha argumentativa do ministro Joaquim Barbosa e do ministro Celso de Mello.   
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O debate desenvolvido ao longo da decisão é confuso e torna-se difícil 

estabelecer de que trata essa lei. Os argumentos são tantos que, ao final, não 

se sabe qual deu base para a decisão final. De modo geral, a discussão sobre a 

natureza jurídica da matéria tratada na lei se deu de maneira completamente 

abstrata.  

Quanto à existência de peculiaridades em Pernambuco que justificassem a 

existência da lei, pode-se vislumbrar uma tentativa de uma interpretação mais 

concreta, que, no entanto, não consegue ir mais adiante por falta de 

informações reais, tornando-se uma discussão quase inócua. Assim, os 

ministros que detectam tal peculiaridade o fazem baseados em suposições. De 

qualquer forma, há, aí, a retomada da racionalidade do legislador, o que 

permite analisar a eficácia da lei diante da realidade.  

Interessante notar que o ministro Cezar Peluso desenvolve seu raciocínio em 

grande parte rejeitando o fato de haver qualquer peculiaridade em PE que 

justifique a norma. Chega a alegar inclusive que nunca ouvira falar de nada a 

esse respeito. Portanto, podemos indagar se, caso o ministro pudesse ter tido 

acesso tais informações, sua decisão seria diferente. Ao que tudo indica sim, 

porque teríamos então configurada a tal peculiaridade que ele nega existir.  

O ministro Eros Grau trabalha com diversos conceitos abstratos como serviço 

público, consumidor, usuário, mercado, para concluir que se trata de matéria 

de Direito Civil. O mais interessante é que ele tentar afastar ao máximo a idéia 

de se tratar de relação de consumo, no intuito de colocar o usuário ( cidadão, 

portanto, e não consumidor) num patamar mais elevado de proteção jurídica. 

No entanto, ao fazer isso, ele nega a constitucionalidade da norma e, na 

prática, o aluno fica sem a proteção estabelecida na lei. Ao que me parece o 

ministro cria um labirinto de teorias e conceitos que até podem convencer, 

mas que, na prática, é incoerente.  

Deve-se notar que é a segunda vez que o ministro Eros Grau usa como 

argumento o fato de a lei ter estado na mesma situação por um longo período 

(nesse caso, ela esteve suspensa aguardando a decisão final). Parece que o 

ministro o utiliza quando nenhuma de suas teorias está mais convencendo. Ele 

abandona toda a construção teórica que havia feito para alegar que se a lei for 
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considerada constitucional, abrir-se-á um precedente perigoso para a 

segurança jurídica. Ora, qual o sentido de haver uma decisão cautelar e outra 

de mérito se não se pode mudá-la?  

O ministro Joaquim Barbosa defende a constitucionalidade da lei, quase que de 

olhos fechados, baseado no argumento de que se trata a educação de um 

direito social fundamental sem, contudo, levar em consideração as alegações 

das escolas segundo as quais, até mesmo a prestação de serviços estaria 

comprometida caso a lei entrasse em vigor. Vemos aqui, mais uma vez, 

aplicada a lógica da ADI 319. 

Ao longo da decisão, é possível destacarmos os seguintes tipos de 

argumentos: 

 

FATOS 

� Suposição de que no Estado de Pernambuco as mensalidades são cobradas 

antecipadamente (ministro Carlos Britto); 

� Dificuldade econômica não é um problema regionalizado no Brasil, mas 

generalizado, não podendo ser considerado uma peculiaridade (ministro 

Cezar Peluso); 

� Nem todos têm condições de integrar as relações de mercado (ministro 

Eros Grau) 

 

PROGNOSES 

� Paralelo com as conseqüências de uma mesma intervenção no caso de 

outros tipos de serviços ou produtos (ministro Cezar Peluso); 

� A lei visa a evitar que o consumidor pague antecipadamente pelo serviço 

(ministro Carlos Britto); 

� Sistema de produção seria perturbando com normas diferentes em cada 

Estado sobre contratos (ministro Cezar Peluso). 

 

3.10 ADI 1950 
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Partes: Confederação Nacional do Comércio x Governador e Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo 

Data do julgamento: 03/11/2005 

Relator: Ministro Eros Grau 

Decisão: Procedente 

 

A norma impugnada foi a lei estadual de São Paulo n° 7.844/92 que 

assegurava aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de 

ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, existentes no Estado de São 

Paulo, o pagamento de meia-entrada do valor efetivamente cobrado para o 

ingresso em casas de diversão, de espetáculos teatrais, musicais e circenses, 

em casas de exibição cinematográfica, praças esportivas e similares das áreas 

de esporte, cultura e lazer do Estado de São Paulo. 

Alegava o autor que houve indevida intervenção do Estado no domínio 

econômico e inconstitucionalidade formal porque, nos termos do artigo 24, I da 

CF, tal intervenção (que seria excepcional) cabe à União somente.  

O ministro Eros Grau julga improcedente a ação. Ele afasta a alegada 

inconstitucionalidade formal porque o Estado está exercendo competência 

plena uma vez que não há norma federal regulando a matéria. Quanto ao 

mérito também não enxerga vícios porque, segundo ele, o Estado não precisa 

se limitar a intervir apenas excepcionalmente na economia, isso porque além 

de necessária para a consecução dos princípios constitucionais, viabiliza a 

existência do próprio mercado. Além disso, a liberdade não tem apenas uma 

acepção econômica, como livre iniciativa.  

O ministro identifica que a lei visa a concretizar os direitos à educação, à 

cultura e ao desporto e tem como contrapartida a limitação à livre-iniciativa. 

Ao avaliar tal contraposição, afirma: 

 

“Ora, na composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o 

interesse da coletividade, interesse público primário. A superação da oposição 

entre os desígnios de lucro e de acumulação de riqueza da empresa e o direito 
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ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, como meio de complementar a 

formação dos estudantes, não apresenta maiores dificuldades.” 

 

O ministro nessa passagem faz uma análise bem abstrata dos princípios que 

estão em jogo. Ele não analisa, minimamente, os fatos ligados ao contexto de 

aplicação dessa lei ou seus possíveis efeitos como faz o ministro Marco Aurélio. 

Não se pretender afirmar aqui que a lei era ruim ou inconstitucional, 

simplesmente penso fazer-se necessário apontar o tipo de argumentação 

usada, nesse caso, pelo ministro Eros Grau, como insuficiente.  

O ministro Marco Aurélio não vê vícios de incompetência formal, mas 

considera que a norma configura uma situação de interferência na livre-

iniciativa “com chapéu alheio”, porque não há contrapartida para os 

empresários. Além disso, a lei não distingue aqueles que podem daqueles que 

não podem pagar, violando assim o princípio da isonomia, ou seja, observa 

que o descrímen feito pela lei pode não ser o mais eficaz para se atingir os 

objetivos pretendidos. 

Observa ainda que a norma tem por efeito criar um ônus para a sociedade 

uma vez que o custo desses descontos é compensado com o aumento geral 

dos preços. Além disso, há uma grande desvantagem para os empresários, que 

precisam fugir da falência. Prevendo nesse ponto, efeitos perversos da norma. 

 

“ [...] da perda por aqueles que se lançam no mercado, na vida comercial, e 

precisam fugir à morte civil essa mesma vida comercial, que é a falência.[...] 

Senhor Presidente, o Estado não atua sequer no campo em que deveria atuar, 

o campo do ensino fundamental, obrigatoriedade do Estado.” 

 

O ministro Carlos Britto defere o pedido. Afirma ele que os bens têm que 

cumprir uma função social mais forte. Além disso, não vê grandes problemas 

em se dar o desconto, uma vez que o próprio empresário se defende da perda 

através do jogo de mercado, aumentando os preços das entradas. Por fim, 

acrescenta que a lei, além de fomentar a divulgação da cultura, permite 

também o acesso pelos estudantes aos bens culturais. Interessante a 
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argumentação do ministro porque utiliza os mesmos prognósticos feitos pelo 

ministro Marco Aurélio em relação ao repasse do custo desses descontos e, no 

entanto, enxerga tal efeito como uma solução, enquanto este último vê nisso 

uma distorção da própria finalidade de lei. 

Por fim, o ministro Cezar Peluso considera que a norma interfere nos 

contratos através de sistema de tabelamento de preços, ainda que se trate de 

um universo limitado. Além disso, o Estado não estaria cumprindo o artigo 23, 

V53, porque não estaria proporcionando nada, mas obrigando o particular a 

proporcionar. E acrescenta ainda que não há particularidade em relação aos 

estudantes do Estado de São Paulo que justifique tal garantia. Nesse 

momento, o ministro leva em consideração fatos da realidade (ainda que não 

se saiba qual a fonte dos mesmos) porque faz uma constatação da inexistência 

dessas peculiaridades. 

 Para ele, o Estado faria melhor se concedesse incentivo fiscal às empresas que 

concedessem a meia entrada. O ministro Gilmar Mendes por sua vez 

argumenta que essa seria uma possibilidade, mas não a única. Segue então 

um interessante diálogo: 

- Ministro Marco Aurélio: “Por que somente os estudantes, sem distinguir os 

que podem dos que não podem custear?”. 

- Ministro Carlos Britto: “É para antecipar o convívio das pessoas com bens e 

valores culturais.” 

- Ministro Cezar Peluso: “Por que só esses jovens?” 

- Ministro Eros Grau: “Faz parte da cultura brasileira.”. 

- Ministro Carlos Britto: “Faz parte da cultura brasileira, sem dúvida alguma.” 

- Ministro Sepúlveda Pertence: “Se há uma intervenção de direito 

consuetudinário, no Brasil, é essa.” 

- Ministro Cezar Peluso: “Sem dúvida, quando eu era criança, já pagava 

meia-entrada em circo.”  

Por fim, vota o ministro Sepúlveda Pertence pela improcedência da ação 

argumentando que não vê inconstitucionalidade numa intervenção do Estado 

                                                           
53 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
     (...) 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
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na economia “tão consuetudinária no Brasil.” A fundamentação de seu voto 

deixa muito a desejar, não obstante, utilize fatos para interpretar a norma. 

Não parece razoável que um ato de intervenção do Estado no domínio 

econômico seja considerado constitucional pelo simples fato de constituir um 

costume da cultura brasileira. 

 

3.10.1 Análise da decisão 

 

Observa-se, no acórdão, um antagonismo entre as posições dos ministros Eros 

Grau e Marco Aurélio. Enquanto aquele procede a uma análise meramente 

abstrata, sopesando valores, este, encara os reais efeitos que a norma pode 

ter sobre a livre-iniciativa.  

Confrontar, de maneira abstrata “desígnios do lucro” e “direito à cultura, ao 

esporte e ao lazer” pode ter uma grande força retórica, e pouca consistência 

na prática. Além disso, é possível notar uma incoerência em relação ao seu 

posicionamento na ADI 1007, em que considerou a lei estadual inconstitucional 

exatamente por legislar sobre contratos, ou seja, Direito Civil, sendo, portanto, 

competência privativa da União. O que justificaria a exceção no caso da ADI 

1950? A posição do ministro se revela incoerente.  

Neste julgado, temos um debate expresso sobre a viabilidade dos meios 

escolhidos pelo legislador. Assim, o ministro Cezar Peluso e o ministro Marco 

Aurélio até mesmo sugerem que os mesmos objetivos poderiam ser alcançados 

por outros meios que violassem menos a livre-iniciativa, seja pelo incentivo 

fiscal, seja concedendo a meia-entrada somente àqueles estudantes que não 

podem pagar.  

Não obstante, a decisão final não leva em consideração aspectos dessa 

dimensão concreta e, mais uma vez, contrapõem-se apenas valores abstratos, 

sem se proceder à mínima verificação de sua viabilidade, tendo como 

justificativa ser a meia-entrada um costume da cultura brasileira. Esse tipo 

utilização da argumentação fática, a meu ver, se assemelha ao argumento do 

decurso do tempo de vigência (ou não vigência) da norma, utilizado em outras 

                                                                                                                                                                                 
 



 66

ações pelo ministro Eros Grau.  Os argumentos do tipo fato não deveriam 

servir para legitimar uma situação que já existe, mas sim para configurar o 

contexto real em que aquela norma se insere, de modo a revelar sua lógica 

funcional. 

Ao longo da decisão podem-se identificar as seguintes utilizações de fatos e 

prognoses pelos ministros: 

 

FATOS: 

� O mercado só existe devido à existência da intervenção do Estado (ministro 

Eros Grau); 

� O Estado de São Paulo não possui peculiaridades que justifique essa 

garantia específica aos seus estudantes (ministro Marco Aurélio). 

� A concessão de meia-entrada a estudantes no Brasil é um costume que faz 

parte da cultura brasileira (ministros Carlos Britto, Eros Grau, Sepúlveda 

Pertence). 

 

PROGNOSES 

� Norma criará ônus para a sociedade porque o custo dos descontos será 

compensado através do aumento dos preços das entradas (ministros Marco 

Aurélio e Cezar Peluso); 

� Norma obrigará o particular a proporcionar algo que seria dever do Estado 

(ministro Cezar Peluso).  
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Ministro 
Ação 

4 DADOS QUALITATIVOS E CONCLUSÕES 

 

A partir da análise das decisões, foi possível extrair dados qualitativos em 

relação ao uso de argumentos fáticos pelo STF no controle concentrado de 

políticas públicas relativas à educação. Para auxiliar a compreensão da 

distribuição do uso de argumentos fáticos pelos ministros ao longo das ações, 

apresento a tabela abaixo a qual, enfatizo, não tem a pretensão de revelar 

dados estatísticos, já que trabalhou-se com uma amostragem muito reduzida.  

 

 

 

 

Utilização de fatos e prognoses no STF54 

 
ADI 
319 

ADI 
1042 

ADI 
1081 

ADI 
1117 

ADI 
1370 

ADI 
1992 

ADI 
2545 

ADI 
1266 

ADI 
1007 

ADI 
1950 

  

F P F P F P F P F P F P F P F P F P F P 
Carlos Britto                  1 1 1 
Carlos Velloso      1               
Cezar Peluso                 1 2  2 
Celso de Mello 1    1                
Ellen Gracie                    2 
Eros Grau               1   1 2  
Francisco R.     2 2               
Gilmar Mendes                     
Ilmar Galvão     2  1              
Joaquim B.                     
Marco Aurélio 2 2    1 1 2  1         1 1 
Moreira Alves                     
Néri da Silveira      1               
Nelson Jobim              1 1      
Octavio Gallotti                     
Paulo Brossard 2    2 2 6              
Sepúlveda P.     2       1       1  
Sydney S.    1   1 1             

TOTAL 7 1 16 12 1 1 1 2 5 8 
        Legenda:      F=fatos P=prognoses 

Período em que ministro não compunha a Corte 

                                                           
54 Foram contabilizadas apenas as referências expressas dos ministros a esses tipos 
argumentativos para fins da coleta de dados quantitativos.  
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4.1 DADOS QUALITATIVOS 

 

A primeira informação que se obtém é que o STF utiliza, ao contrário do que 

sugeria, a princípio, a hipótese acima formulada, argumentos fáticos na 

fundamentação das decisões desse tipo de ação. De um modo geral, a 

utilização desse tipo de argumento não se mostra muito expressiva, mas 

também não se pode dizer que seja irrelevante. Os argumentos fáticos, apesar 

de, no geral, se mostrarem pouco recorrentes nas decisões de cada ministro, 

foram utilizados em algum momento pela maioria deles.  

Uma vez verificado que o STF utiliza fatos e prognoses na análise desse tipo de 

ação, cumpre caracterizar de que maneira seus juízes o fazem. De um modo 

geral, pode-se concluir que a maioria das decisões, dentre as analisadas, trata 

da matéria de um modo abstrato, não abordando os aspectos fáticos e as 

eventuais conseqüências que circundam a norma impugnada. Assim, em geral, 

ainda que tenha havido emprego de argumentação fática nos votos, sua 

utilização ou é insuficiente ou é inconsistente, de maneira que não consegue-

se estruturar uma análise concreta. Por exemplo, o ministro Paulo Brossard 

que faz uso de fatos que provavelmente não correspondem à realidade na ADI 

319 ou ainda as meras suposições sobre a existência de peculiaridades no 

Estado de PE na ADI 1007.  

Mesmo quando os fatos utilizados são palpáveis e condizentes com o contexto 

da norma, em regra, apenas compõem o conjunto emaranhado de outros 

tantos argumentos, não formando um raciocínio lógico de causas e resultados, 

ou ainda, de comparação entre diferentes cenários ou realidades possíveis. É 

como se os ministros escolhessem alguns argumentos fáticos aqui e ali, para 

reforçar seus votos. 

Percebe-se que, em regra, o padrão seguido é o da ADI 319 que, inclusive, é 

referida em outras ações como um precedente importante na matéria. Assim, 

em geral, justifica-se a constitucionalidade da “norma-meio” impugnada 

através da mera invocação da “norma-fim”, que passa a ser condição 

necessária e suficiente para demonstrar a constitucionalidade daquela. Através 

de um discurso referente a valores constitucionais, cria-se uma situação em 
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que é possível justificar a constitucionalidade de qualquer tipo de intervenção 

na livre-iniciativa, que fica reduzida a mero interesse econômico frente a 

princípios como o da valorização da dignidade humana, do direito à educação e 

até o da justiça social.  

A força de persuasão que a “norma-fim” contém é tão grande que quando um 

ministro invoca, por exemplo, o direito à educação, isso não só já basta para 

demonstrar a legitimidade da intervenção, como dificilmente será possível 

demonstrar que, ainda que o objetivo seja o direito à educação, a “norma-

meio” não obtém sucesso na tutela e, por isso, é inconstitucional. Por exemplo, 

o ministro Marco Aurélio, que geralmente procede a uma análise da eficiência 

da norma segundo sua lógica funcional, nunca coloca como “norma-fim” o 

direito à educação, ele sempre enquadra a matéria no domínio da pura 

atividade econômica, invocando o artigo 173, §4°, sendo, nesse caso, a 

“norma-fim” a manutenção da livre-concorrência. Assim, nesse caso, a 

contraposição estabelecida se dá entre dois “interesses econômicos” 

(manutenção do próprio mercado e livre-iniciativa), e não mais entre um 

direito social sempre associado à dignidade humana e um mero interesse 

econômico.  

O ministro Marco Aurélio admite ainda que a intervenção se dê em nome da 

defesa do consumidor. Essa “norma-fim” não termo mesmo valor apelativo que 

tem o direito à educação, por exemplo. Além disso, a ineficiência da “norma-

meio”, nesse caso, consegue ser geralmente demonstrada através da prognose 

do repasse dos custos referentes ao benefício criado para os preços em geral, 

prejudicando os próprios consumidores. Enfim, quis, neste ponto, apenas 

enfatizar a força retórica da invocação de determinadas “normas-fim”, que cria 

uma blindagem em relação ao questionamento da eficiência da “norma-meio”. 

Além disso, outro aspecto a ser notado é que em quase todas as decisões 

analisadas, o requerente fez uso de argumentos fáticos para defender sua 

posição, o que mostra que havia elementos desse tipo a ser considerados pelos 

ministros e que, inclusive, constavam no relatório. Assim, não se pode alegar 

que a análise se desenvolveu abstratamente por falta de conhecimento de 

eventuais elementos fáticos pelos ministros. 
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Contrapõe-se, contudo, ao caráter concreto das alegações do autor nas ações, 

o caráter abstrato dos esclarecimentos realizados pelo Poder elaborador da 

norma. Assim, em geral, não há elementos de fato em defesa da norma 

trazidos ao processo por agentes que não os próprios ministros. Isso pode ter 

colaborado para que as análises, no geral, não saíssem do plano abstrato. 

Ademais, aqueles ministros que procederam a uma análise concreta, o fizeram 

baseados em elementos de conhecimento próprio e, provavelmente, por isso 

que as considerações sobre fatos ou prognoses são aquelas de fácil apreensão, 

conhecimentos leigos que advêm da experiência comum, ou seja, não há base 

empírica, científica ou técnica para os argumentos factuais. 

Considerando as decisões individualmente, penso que foram 4 (quatro) as 

ações que tiveram por base uma análise concreta, ou seja, os fatos e 

prognoses foram considerados de modo a avaliar a lógica funcional da norma, 

contribuindo, nessa medida, para a decisão final. São elas: ADI-MC 1042, ADI-

MC 1081, ADI-MC 1117 e ADI-MC 2545. 

Um aspecto comum a essas decisões que pode-se destacar é que todas tratam 

de pedido de medida cautelar, situação que pode ter contribuído para uma 

abordagem factual da questão, já que 1 (um) dos requisitos necessários para o 

deferimento de uma cautelar (o “periculum in mora”) está necessariamente 

ligado à realização de prognoses pelo magistrado, pelo menos em relação aos 

efeitos imediatos da norma.  

Pode-se, contudo, destacar diferenças na fundamentação de cada uma dessas 

decisões.  Na ADI 1042 e na ADI 2545, por exemplo, percebe-se que a análise 

restringe-se estritamente aos requisitos da medida cautelar, caracterizando 

decisões mais sucintas e argumentações menos densas. Entre essas duas, é 

possível ainda observar diferenças na abordagem dos ministros. Se na ADI 

1042, a decisão foi bem genérica em relação ao perigo da demora, na ADI 

2545 houve uma avaliação mais detida em relação à lógica funcional da 

norma, incluindo prognoses, fatos e até mesmo sugestões de outros meios. 

Além disso, essa análise foi referente ao requisito da cautelar fumaça do bom 

direito, ou seja, serviu de base para a própria avaliação, ainda que não 
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definitiva, de (in)constitucionalidade da norma. Esse é um típico exemplo do 

que já me referi como uma adequada utilização de argumentos fáticos. 

Nas ADI 1081 e 1117, a despeito de se tratar, em ambas, de análise do pedido 

de medida cautelar, ultrapassa-se a mera verificação dos seus requisitos, 

explorando pormenores de uma decisão definitiva. Os ministros proferem votos 

longos destacando, sobretudo fatos relativos ao contexto político-econômico da 

época e relacionando-os com a norma. Configuram essas ações, aquelas em 

que se usou o maior número de argumentos fáticos dentre as 10 (dez) 

analisadas.  

Uma hipótese explicativa possível para esse fenômeno é o contexto político-

econômico que o país atravessava à época aliado ao próprio tema de discussão 

das ações, que estava intimamente ligado àquele contexto. Ambas as decisões 

são proferidas no ano de 1994, época cuja presidência era ocupada por Itamar 

Franco, que lançou o chamado Plano Real em fevereiro daquele ano. Além 

disso, o período que se seguiu após a promulgação da Constituição de 1988 foi 

marcado pelo excesso de edições de Medidas Provisórias, sendo a educação 

uma área especialmente afetada pelas diversas normatizações do Executivo. O 

STF não ficou alheio a essas mudanças e, ao que tudo indica, influenciado pelo 

grande repercussão na vida da sociedade em geral dessas ações estatais aliado 

à  pressão social e política, atentou para os aspectos fáticos e para as 

conseqüências advindas da Medida Provisória impugnada. 

Entre os ministros individualmente considerados, destaco Marco Aurélio como 

aquele que mais utiliza argumentos fáticos em seus votos. Além disso, 

caracteriza suas decisões a constante realização de previsões acerca dos 

efeitos da norma sobre a livre-iniciativa, ou seja, o uso de prognoses. Faço 

uma ressalva, contudo, em relação às ADI 1992 e 1266, em que o ministro, a 

despeito de a norma interferir na livre-iniciativa, apontou apenas os seus vícios 

formais. Considero esse tipo de posicionamento do ministro indicativo de uma 

aversão do Tribunal à utilização de argumentos fáticos. Isso porque, quando é 

possível, o ministro deixa de fazer as considerações fáticas de costume, para 

alegar apenas o vício de forma.  Parece-me que essa abordagem funciona 
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como um artifício mais eficaz para demonstrar a inconstitucionalidade da 

norma perante a Corte.  

Outro ponto de destaque é a identificação de uma forma de utilização de 

argumentos fáticos como o último recurso, ou seja, como uma como “válvula 

de escape”.  Assim ocorre em relação ao ministro Eros Grau nas ADI 1007, 

1266 e 1950, depois de elaborar um discurso teórico cheia de conceitos 

abstratos para justificar sua posição, ele recorre “ “válvula de escape”. Nas 

duas primeiras ações, ele alega o decurso de certo período prolongado de 

tempo desde o início da vigência da norma ou então de sua suspensão, 

utilizando o subterfúgio da segurança jurídica, e na terceira, alega ser a 

intervenção preconizada pela norma um costume cultural.   Além disso, nesses 

casos, observa-se a alegação de fatos para demonstrar uma realidade pré-

existente que por si só justificaria a (in)constitucionalidade da norma.  

Considero esse tipo de utilização de argumentos fáticos inadequada, 

primeiramente porque causa uma incoerência no posicionamento do ministro 

e, em segundo lugar, porque nada tem a ver com a avaliação do 

funcionamento lógico da norma, ou seja, nada demonstra sobre sua eficiência. 

Cumpre ainda apenas observar que nada se pode afirmar sobre a utilização de 

fatos e prognoses em relação ao STF como órgão uno porque o sistema de 

votos individuais, em que geralmente cada ministro defende uma tese 

diferente, impede que se façam aferições a respeito da Corte como instituição 

única. 

A partir da análise das decisões, portanto, foi possível aferir-se os seguintes 

aspectos: 

� O STF utiliza sim argumentos fáticos na fundamentação das decisões desse 

tipo de ação; 

� A utilização de fatos e prognoses é, em geral, feita de maneira insuficiente 

e inconsistente, sem chegar a estruturar uma análise concreta, pelas razões 

acima mencionadas; 

� A maioria das decisões trata da matéria de um modo abstrato, seguindo o 

padrão desenvolvido na ADI 319; 
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� A invocação de determinadas “normas-fim” serve para blindar a norma de 

uma avaliação acerca de sua eficiência; 

� Na maioria das ações, o requerente fez uso de argumentos fáticos para 

defender sua posição, o que não foi levado em consideração, na maioria 

das vezes pelos ministros; 

� Os esclarecimentos prestados pelo Poder que elaborou a norma têm, em 

regra, caráter abstrato, o que pode ter contribuído para a falta de 

elementos fáticos nos votos; 

� Medidas cautelares tenderam a ter análises concretas; 

� Em período de mudanças e grande agitação política e social, o STF proferiu 

decisões com alto grau de utilização de fatos e prognoses relacionados ao 

contexto da época; 

� O ministro Marco Aurélio figurou como exceção, utilizando recorrentemente  

fatos e prognoses para analisar a lógica funcional da norma; 

� O ministro Marco Aurélio utilizou a alegação de vício formal como artifício 

mais eficaz para demonstrar a inconstitucionalidade da norma, o que pode 

revelar a aversão da Corte à análise concreta; 

� Algumas vezes, argumentos fáticos são utilizados como “válvulas de 

escape”; 

� Não é possível extrair uma conclusão sobre o modo de utilizar argumentos 

fáticos do STF como órgão uno; 

 

 

4.2 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como mote o papel assumido pelo Judiciário como órgão 

controlador de políticas públicas e o modo como realiza essa função. As 

premissas estabelecidas inicialmente são que a interpretação das leis pelo 

Judiciário tende a ser, usualmente, abstrata e apartada da realidade e que isso 

pode ser especialmente problemático em relação às normas de política pública 

porque envolvem conhecimentos necessariamente factuais, como dados 

técnicos ou científicos. Minha hipótese, portanto, era de que o STF, ao realizar 
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o controle de políticas públicas de direitos sociais, limita-se a analisar essas 

normas abstratamente, sem questionar-se sobre os aspectos factuais 

relacionados a sua lógica funcional e que, portanto, condicionam o seu êxito. 

Pretendeu-se então, através da análise de decisões de controle concentrado de 

normas de políticas públicas que implementam o direito à educação, obter um 

indicativo de quais são os critérios utilizados pelo STF no controle de 

constitucionalidade de políticas públicas que implementam direitos sociais. 

Para isso, verificou-se se a argumentação dos ministros naquelas ações 

baseava-se tão somente em aspectos abstratos ou se também em elementos 

fáticos, chamados por mim de fatos e prognoses. A partir da análise das 

decisões, foi possível extrair alguns dados qualitativos acerca do modo de 

análise empregada pelos ministros nessas ações. Com base nesses dados, 

passo a tecer considerações finais. 

O trabalho comprovou parcialmente sua hipótese inicial55 de que os ministros 

não procedem a uma análise concreta no controle de constitucionalidade de 

políticas públicas que implementem o direito à educação. Ou seja, não está 

sujeita à avaliação a lógica funcional dessas normas cujas racionalidade e 

eficiência não sofrem, em geral, qualquer tipo de controle, estando blindadas 

pela força persuasiva da “norma-fim” que se lhe atribuem. 

Em se tratando de políticas públicas, a adoção desse tipo de abordagem 

abstrata não basta para aferir a constitucionalidade de uma norma, já que, 

como afirmado supra, é possível que, a despeito da legitimidade da “norma-

fim” visada, a política não consiga atingir seu objetivo, podendo inclusive 

produzir efeitos indesejados e prejudiciais à própria tutela que se pretendia. E 

para que seja possível esse tipo de análise concreta, faz-se necessário que o 

magistrado possua e utilize certos conhecimentos empíricos no momento de 

decidir. 

                                                           
55 A confirmação apenas parcial se deve ao fato de que, a despeito de os ministros utilizarem em 
alguma medida fatos e prognoses em seus votos, em regra, esses elementos não integram uma 
análise lógica do funcionamento das normas de política pública. Além disso, atento para as 
exceções do Ministro Marco Aurélio que, ao longo das decisões, majoritariamente, manteve um 
posicionamento contrário à regra geral, utilizando fatos e realizando prognoses para avaliar a 
lógica funcional da norma; bem como das ADI 1081 e 1117. 
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Esses conhecimentos muitas vezes não se restringem a meras apreensões da 

experiência comum, podendo envolver dados técnicos, estatísticos, científicos 

e econômicos. Contudo, se, como se verificou no presente estudo, os ministros 

mal fazem uso de dados fáticos que estão ao seu alcance, quanto mais de 

informações que fogem da sua alçada de conhecimento. 

Daí porque reconhecer a importância de mecanismos que viabilizem a 

introdução desse tipo de informação no processo judicial como o amicus 

curiae, as audiências públicas ou a requisição de pareceres técnicos. O STF se 

encontra, cada vez mais, diante de questões cada vez mais complexas que 

exigem uma nova postura desse órgão sob pena de o controle judicial de 

políticas públicas ser completamente inócuo, ou pior, não ter qualquer respaldo 

da realidade, sem critérios objetivos, chegando ao limite da arbitrariedade 

disfarçada de retórica jurídica. 

Não se pretende aqui, contudo, defender a utilização de argumentos fáticos, 

sejam fatos ou prognoses, de maneira isolada, afastando-se a racionalidade 

jurídica. Pelo contrário, penso que aquele tipo de argumentação serve para 

complementar esta última, concretizando-lhe os valores e conferindo-lhe maior 

legitimidade e coerência. 
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