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RESUMO

Essa dissertação tem por objetivo analisar os aspectos da judicialização da política no
momento de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. Quer-se compreender se
houve uma alteração no padrão de judicialização da política nesse período e qual o papel
desempenhado pelo sistema perito científico na construção das justificativas dos ministros
do STF em decisões que diziam respeito à gestão de políticas de enfrentamento da crise
sanitária. A metodologia utilizada será baseada em análises estatísticas descritivas em
relação às variáveis que compuseram essas decisões e o fluxo de normas contestadas. Ou
seja, um estudo acerca dos argumentos utilizados pelos ministros do STF em suas decisões
durante o período de pandemia. Dessa forma, conclui-se que a terceira onda da
judicialização, a “judicialização da saúde”, se mantém, especialmente após o início da
pandemia do Coronavírus, tendo os partidos de oposição, as associações de classe,
sindicatos, conselhos e confederações utilizado o STF para que a aplicação das políticas
públicas voltadas para a garantia dos direitos dos cidadãos durante a pandemia fosse
cumprida. Além disso, um novo ponto chama a atenção: a complementação das
justificativas dos Ministros Relatores ao embasarem suas decisões, de forma cada vez mais
recorrente, no “Sistema Perito”, onde as orientações da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e demais instituições científicas foram pautadas fundamentando, tecnicamente, as
decisões da Suprema Corte brasileira.

Palavras-chave: Judicialização. Políticas públicas. Covid-19. Sistema Perito.

ABSTRACT

The objective of this dissertation is to analyze the aspects of the judicialization of politics when
facing the Covid-19 pandemic in Brazil. The main objective is to understand whether there was
a change in the standart of judicialization of policy in this period of pandemic and what role the
scientific “Expert System” played in building the justifications of the STF ministers in decisions
regarding the management of policies to face the health crisis. The methodology used will be
based on descritive statistical analysis in relation to the variables that made up these decisions
and the flow of contested norms. In other words, a study of the arguments used by STF ministers
in their decisions during the pandemic period. It is concluded that the third wave of
judicialization, the "judicialization of health" remains, especially after the start of the
Coronavirus pandemic, with opposition parties, class associations, unions, councils and
confederations using the STF so that the application of public policies aimed especially at
guaranteeing the rights of citizens during the pandemic was fulfilled. In addition, a new point
draws attention: the complementation of the justifications of the Reporting Ministers to base
their decisions and, each time, increasingly recurrent, of the "Expert System", where the
guidelines of the World Health Organization (WHO) and other scientific applications guided
such decisions were based using this method by the Brazilian supreme court.
Keywords: Judicialization. Public policies. Covid-19. Expert System.
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INTRODUÇÃO

O fenômeno da judicialização não é recente no Brasil, e aqui esse fenômeno vem
tomando destaque desde a promulgação da Constituição de 1988, trazendo consequências
importantes. Durante a pandemia da Covid-19, observou-se um conjunto de controvérsias em
relação à atuação do Executivo Federal e uma maior atuação do Supremo Tribunal Federal no
que tange às decisões sobre políticas de enfrentamento à pandemia. Diante da crise sanitária
atual, o Poder Judiciário tem sido acionado constantemente, ganhando força e repercussão, de
modo que a judicialização tem feito parte do dia a dia dos noticiários e redes sociais dos
brasileiros. Eis que, admitindo-se a crescente força e atuação da judicialização na
contemporaneidade, este tema foi escolhido como objeto de pesquisa a fim de compreender, a
partir dele, se houve uma mudança no padrão decisório dos ministros do STF em função da
pandemia da Covid-19.
Esse trabalho tem também o intuito de avaliar os impactos que a pandemia da Covid19 causou no país, bagunçando a economia, a política e o comércio exterior, e, para tanto, esse
texto se valeu do artigo de Meira et. al. (2021), no qual os autores examinam as medidas
adotadas pelo Brasil no comércio exterior, no que tange o combate à pandemia da Covid-19.
Nesse estudo, os autores concluem que o país adotou políticas públicas de comércio exterior
com o intuito de resguardar o povo brasileiro, de forma que ele não perdesse o acesso a produtos
que pudessem ser necessários ao controle da pandemia.
Utilizou-se também o estudo realizado por Oliveira & Madeira (2021), que investigou
esse objeto ao longo do ano de 2020. Nosso objetivo é, no primeiro momento, dar sequência ao
estudo das autoras para o ano de 2021 e, no segundo, lançar luz para o embasamento
argumentativo utilizado pelo sistema judiciário. Nesse sentido, dado que o Brasil e o mundo
enfrentam, desde o início de 2020, uma pandemia, e que os discursos científicos, não científicos
e fake news permeiam os espaços sociais e influenciam na gestão das políticas públicas
(VASCONCELLOS-SILVA & CASTIEL, 2020), é necessário compreender de que forma o
Poder Judiciário, quando provocado, justifica suas decisões a respeito do desenvolvimento de
políticas de enfrentamento à crise sanitária. Portanto, este trabalho pretende responder as
seguintes perguntas: houve mudança no padrão decisório das ADI’s (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) em função da pandemia de Covid-19? Em que medida a ciência passa a
orientar as decisões dos ministros?
Para responder estas perguntas, a dissertação apresenta um estudo acerca dos
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argumentos utilizados pelos ministros do STF em sua decisão e de suas tipologias. O desenho
metodológico baseou-se no estudo de Moraes e Camino (2016). Verifica-se que as decisões
versam sobre um conjunto finito de questões, tais como: o reforço ao direito à saúde dos
cidadãos; a autonomia dos estados e municípios para o desenho autônomo de estratégias de
enfrentamento à pandemia; e o conflito relativo à condução das políticas dada pelo Poder
Executivo Federal.
Nossa hipótese parte do trabalho de Oliveira e Madeira (2021), no que tange ao padrão
decisório do STF, e da obra de Giddens (1991), no que toca ao uso da ciência e dos sistemas
peritos na vida cotidiana. O estudo das autoras analisa se o padrão de judicialização da política
verificado na pandemia é novo ou repete aquele verificado nos anos 1990 e no início dos anos
2000, caracterizado pelo uso político do Judiciário pelos partidos de oposição e pelo
favorecimento da centralização federativa. A partir da análise feita, os achados demonstram que
se mantém o padrão anterior, no que se refere a quem mobiliza o Judiciário. Contudo, obtémse resultados distintos em termos do conflito federativo: nos casos de controle de
constitucionalidade de atos relacionados ao enfrentamento da pandemia, o presidente mais
perde do que ganha no Supremo Tribunal Federal (OLIVEIRA; MADEIRA, 2021). Entendese, nesse sentido, que o Judiciário, a partir das suas decisões, interfere no desenho das políticas
públicas (LIMA, AGUIAR E LUI, 2021). Por desenho compreende-se as formas empíricas das
políticas públicas (tais como as leis, estatutos, regras administrativas, por exemplo), visto que
estas contêm elementos que correspondem à estrutura lógica tal como os problemas e objetivos,
instrumentos de implementação, beneficiários e regras de inclusão/exclusão, sistema de
governança, racionalidades e construções sociais.
Conforme aponta Giddens (1991), o dinamismo da modernidade deriva da separação
do tempo e do espaço e de sua recombinação em formas que permitem o "zoneamento" tempoespacial preciso da vida social e do desencaixe dos sistemas sociais (um fenômeno intimamente
vinculado aos fatores envolvidos na separação tempo-espaço). Nesse sentido, por desencaixe,
o autor se refere ao "deslocamento" das relações sociais de contextos locais de interação e sua
reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço. Assim, pressupõem-se que
uma descoberta científica, gerada através de um estudo sobre a pandemia de Covid-19 realizado
em algum país da Ásia, Europa ou América gera repercussões no contexto brasileiro. Nesse
caso, pode-se pensar que novas formas de tratamento, novos protocolos de conduta médica ou
intervenções não farmacológicas, como higienização de ambientes e formas de isolamento
social, podem vir a ser implementadas no Brasil baseadas em estudos realizados em outros
contextos sociais e em diferentes períodos. Nesse sentido, a ideia de desencaixe de tempo-
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espaço se materializa claramente.
De acordo com o autor supracitado, todos os mecanismos de desencaixe, tanto as fichas
simbólicas (como o dinheiro), como os sistema peritos (estes baseados na ciência), dependem
da confiança. A confiança está, nesse sentido, envolvida de uma maneira fundamental com as
instituições da modernidade. A confiança está aqui revestida de capacidades não individuais,
mas abstraídas. Nesse sentido, os sistemas peritos são definidos pelo autor como sistemas de
excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes
material e social em que vivemos hoje. No presente estudo, áreas como saúde pública,
epidemiologia, infectologia e correlatas representam os principais sistemas peritos. Conforme
aponta o autor, a maioria das pessoas leigas consulta "profissionais" – advogados, arquitetos,
médicos etc., – apenas de modo periódico ou irregular. Contudo, o que se quer averiguar aqui
é em que medida os magistrados consultam o sistema perito para a tomada de decisão – que,
por sua vez, produz impacto direto sobre as políticas públicas. Conforme aponta Giddens
(1991),
Os sistemas peritos são mecanismos de desencaixe porque, em comum com
as fichas simbólicas, eles removem as relações sociais das imediações do
contexto. Ambos os tipos de mecanismo de desencaixe pressupõem, embora
também promovam, a separação entre tempo e espaço como condição do
distanciamento tempo-espaço que eles realizam. Um sistema perito
desencaixa da mesma forma que uma ficha simbólica, fornecendo "garantias"
de expectativas através de tempo-espaço distanciados. Este "alongamento" de
sistemas sociais é conseguido por meio da natureza impessoal de testes
aplicados para avaliar o conhecimento técnico e pela crítica pública (sobre a
qual se baseia a produção do conhecimento técnico), usada para controlar sua
forma (GIDDENS, 1991, p. 31).

Para apresentar o estudo, a presente dissertação está organizada da seguinte forma: o
primeiro capítulo abordará a história da judicialização, suas possíveis causas e categorias, o
papel da judicialização nas decisões do STF, onde resgatamos um tipo exemplificado de
judicialização (no caso, de união homoafetiva) e o desenho metodológico que norteou o
presente desenho de pesquisa; no segundo capítulo, o estudo examina a judicialização da saúde
no Brasil, bem como no momento de pandemia, sem deixar de lado uma análise da gestão desta
pelo governo Bolsonaro.
No terceiro capítulo serão analisadas Ações Diretas de Constitucionalidade e algumas
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, todas elas já apreciadas, com o intuito
de tentar estabelecer um padrão utilizado pelos juízes ou alguma variável que possa ser
relevante e explicativa. Importante salientar que esse trabalho tem a intenção de contribuir com

15

a discussão já proposta por Oliveira e Madeira (2021), assim que o estudo considerou uma
amostra de ações de contestação baseadas no estudo das autoras e que foram julgadas até o
momento (setembro de 2021) mais a adição de outras demandas ao STF correlacionadas, em
especial aos efeitos da pandemia.
A análise foi baseada na realização de estatísticas descritivas avaliando cada variável
obtida nas bases de dados categorizadas. Consideramos, também em função do tempo, essas
contestações que surgiram nos últimos anos, bem como realizamos cruzamentos de dados
dentre as variáveis mais explicativas para tentar obter algum tipo de padrão ou avaliar algum
tipo de tendência dessa amostra no comportamento não somente do fluxo de entrada, mas
principalmente, na decisão final. Ao analisar essa amostra, verificamos o perfil das decisões
dos Ministros do STF quanto à imparcialidade, à origem e ao intimado, bem como avaliamos a
presença da utilização de critérios em sua justificativa baseados no sistema perito. Por fim,
consta a conclusão da dissertação e as considerações finais.
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CAPÍTULO 1. A JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: HISTÓRICO E
DESDOBRAMENTOS
1.1 História da judicialização
A temática da judicialização é um tema antigo dentro da Ciência Política e do Direito.
Pelas palavras de Alexis de Tocqueville (1961), “não há no mundo do novo constitucionalismo
quase nenhum dilema de política ou desacordo político que não se torne, cedo ou tarde, um
problema judicial”. Essa tendência do mundo moderno à separação dos poderes que remonta à
Montesquieu traz consigo uma ideia de separação das competências sobre as políticas públicas.
O fenômeno da judicialização das políticas públicas no Brasil vem crescendo e se
acentuando de forma vertiginosa. No entanto, quanto à sua origem, não há ainda um consenso.
Por isso, vamos explorar um conjunto de ideias que tentam explicar a origem e o
desenvolvimento do fenômeno.
Fazendo uma análise da judicialização nos países desenvolvidos, Vallinder e Tate
(1995) alegam que o surgimento e crescimento deste fenômeno estão ligados à queda do
comunismo no Leste Europeu, ao fim da União Soviética, e ao fato dos Estados Unidos terem
se tornado a única superpotência mundial. Esses fatores, ocorridos ao longo do século XX,
contribuíram para a o desenvolvimento do campo jurídico nesse país. Para os referidos autores,
é possível que o surgimento de um judiciário imponente e representativo na Ásia, América
Latina e África seja influência direta do Sistema Judiciário americano. Outra possiblidade que
os autores acreditam ter dado robustez ao fenômeno da judicialização é a presença da ciência
política e da própria jurisprudência dos tribunais nos Estados Unidos.
O entendimento de Santos (2001, p. 127) é o de que todo esse processo de judicialização
da política se deu diante de interesses econômicos globais, uma vez que foi preciso passar pelas
guerras civis e golpes militares ocorridos na África, pelo colapso das ditaduras na América
Latina e o desmoronamento do Leste Europeu para entender o quão importante é um poder
judiciário forte e atuante para evitar um desastre social e econômico.
No Brasil, abarca-se todas essas condições citadas para justificar a expansão da
judicialização, assim como o fortalecimento do Poder Judiciário, e que a forma comumente
vista da provocação do Judiciário é a “from without” (ou seja, de fora), que acaba sendo a
interferência do judiciário mediante uma demanda de terceiro para que haja algum tipo de
revisão da decisão de um poder político através da base da Constituição; e a utilização da justiça
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na administração pública. De acordo com Aina Sadek1 (2019), já nos anos 1970, houve uma
mudança com a constituição de um novo campo de conhecimento, sobretudo nas áreas da
Sociologia e Direito. Sendo assim, o Direito começou a se posicionar e a ter destaque nas
realidades da época, havendo o que Sadek (2019) diz ser uma modelagem da disciplina. A
autora afirma que, na área das Ciências Sociais, a mudança foi mais tardia e mais acelerada e
que, até os anos 1980, não havia disciplinas que contemplassem as instituições do sistema de
justiça, tampouco pesquisas de cunho jurídico-político.
No entanto, Carvalho (2004) atribui a atuação mais presente do Judiciário ao aumento
dos países democráticos que instituíram os chamados Tribunais Constitucionais, os quais
controlavam os demais poderes e zelavam pelas suas constituições. A democracia, no que lhe
diz respeito, despertou a participação dos cidadãos que foram em busca de seus direitos perante
os tribunais. Em suma, o autor diz ser possível responsabilizar a democracia pela iniciativa do
movimento desse fenômeno, pois a própria reforçou o Poder Judiciário que, por consequência,
apresentou um aumento em sua demanda.
Nesse sentido, as considerações de Oliveira (2019) demonstram que a chamada
judicialização das políticas públicas cresceu no Brasil após a Carta de 1988, quando ocorreu a
constitucionalização dos direitos sociais e várias políticas públicas a eles relacionados. A autora
afirma que, em termos de participação, ainda é tímida a judicialização da política no Brasil,
principalmente quando comparada com alguns países europeus com tradições democráticas e
constitucionais mais antigas, onde se constata uma convergência na conclusão das ações
ingressadas e aquelas julgadas. Apesar de termos um quantitativo considerável de ingressos em
novas causas judiciais, ao compararmos a efetividade e os sistemas do Brasil e outros países, a
escala se mostra completamente diferente onde temos uma limitação de julgamentos, apesar de
elevados volumes, contra um fluxo muito mais equilibrado e que retorna uma eficácia muito
mais elevada.
Dessa forma, a tese de que o aumento da demanda judicial não confirmaria a intervenção
judiciária se mostra procedente (OLIVEIRA, 2019), ou seja, uma simples análise sobre o
número de novas ações e seus respectivos julgamentos não confirmam propriamente se estamos
presenciando algum tipo de intervenção do judiciário na política, quer dizer, embora tenha
aumentado a demanda do judiciário nas questões que envolvem política, ainda é cedo para
afirmar que esse poder tem interferido irresponsavelmente nessa seara.

1

Professora do departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e diretora de pesquisas
do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais.
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1.2 Causas da judicialização: correntes analíticas
Ao se tratar das causas da judicialização é importante saber que cada nação se vale desse
processo por motivos diferentes e, sobretudo, de acordo com suas necessidades. Não se trata de
uma ciência exata, ela está presente em boa parte do mundo e pode ser fortalecida e
movimentada em função de um sistema democrático. Contudo, Tate e Vallinder (1995)
apontam as causas mais comuns de sua prática, quais sejam:
a) Sistema político democrático;
b) Existência de um ordenamento jurídico institucional baseado na separação dos Poderes;
c) Existência de uma Carta de direitos;
d) Recurso ao Judiciário por grupos de interesse;
e) Recurso ao Judiciário pela oposição;
f) Inefetividade das instituições majoritárias em impedir o envolvimento de instituições
judiciais em certas disputas políticas;
g) Percepções negativas acerca das instituições majoritárias e legitimação de instituições
judiciais;
h) Algum grau de delegação de poderes de decisão das instituições majoritárias em favor
de instituições judiciais.
Os autores afirmam que as causas acima citadas devem ser consideradas de forma
cumulativa;no entanto, conforme apontam, ainda não são suficientes. De acordo com Vallinder
(1995), é preciso também levar em consideração fatores filosóficos, sociais e, claro, políticos,
para que se possa realmente detectar a judicialização na política.
Conforme descrito por Rosanvallom (2011), é nítida a associação da judicialização
presente com os fracassos da política e da democracia que, por sua vez, não cumpriram seus
papeis, resultando em sociedades desiguais. Esse fenômeno leva a crer que a demanda da
sociedade faz crescer o fenômeno da judicialização. Esta recebe a função de preencher lacunas
oriundas da má efetividade das políticas públicas em trazer bem-estar social. Ferreira Filho
(2008) percebe
O desprestígio dos políticos como uma causa de ordem sociopolítica da
judicialização que contrasta com o prestígio dos magistrados como uma
“aristocracia togada”, quer dizer, o contraste entre uma “plebe” despreparada
e ávida e uma elite instruída, preocupada com o justo. Justo este confundido
com o interesse geral (FERREIRA FILHO, 2008, p. 56).
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A avaliação de Sorj (2008, p. 100) a respeito da judicialização é a de que ela “se
apresenta fundamentalmente como um caso de substitucionismo, ou seja, aguarda-se que o
Judiciário seja o ponto de partida social, no que tange à desigualdade social e o
patrimonialismo”. Nesse mesmo raciocínio, segue Vianna et al (1999, p. 25) “a valorização do
poder judiciário viria, pois, em resposta à desqualificação da política e ao derruimento do
homem democrático.” Em sentido contrário, Filgueiras (2013) afirma que a insatisfação da
sociedade com as instituições políticas não justifica a judicialização, dado que o Judiciário
também faz parte do rol de instituições mal avaliadas e que não merecem a confiança dos
cidadãos.
Das causas citadas baseadas em Tate (1995), esse trabalho se propõe a dar destaque na
separação dos Poderes, uma vez que, para que se possa entender com mais clareza a
judicialização das políticas brasileiras, faz-se necessário discorrer sobre a separação e também
a interação entre eles. O princípio da Separação de Poderes está consagrado na Constituição
Federal de 1988 em seu artigo 2º, e resta claro que o objetivo da separação entre os três poderes
é o de garantir uma harmonia necessária ao Estado. De acordo com Oliveira (2019), um dos
efeitos da judicialização das políticas públicas é a maior interação entre os poderes e as
instituições envolvidas na política em questão, uma vez que o Judiciário exige,
necessariamente, uma resposta do Executivo sobre o direito ou a política demandada
judicialmente. Vale ressaltar que essa interação pode se dar entre diferentes poderes. Contudo,
a divisão das funções entre eles e a própria independência não são absolutas, tampouco
engessadas, o que soa positivo pois se tem uma ideia de haver um equilíbrio necessário para a
realização do bem comum. Por outro lado, isso também abre caminho para que um outro
conjunto de interações institucionais aconteçam, tais como relações de contestação e conflito.
Todavia, apenas a separação dos poderes não fomenta o processo de judicialização,
sendo necessário que se aplique o sistema de freios e contrapesos (check and balances) como
forma de se estabelecer um equilíbrio, evitando que a atuação dos poderes se faça de forma
absoluta e intangível. Conforme Silva (2010):
A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas formas de
cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que
mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar que nem a divisão
de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há
interferências que visam ao estabelecimento de um Sistema de freios e
contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da
coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em
detrimento do outro e especialmente dos governadores (SILVA, 2010, p. 110).
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Percebe-se, portanto, que a judicialização no Brasil se encontra respaldada e legitimada
no que tange à separação dos poderes, uma vez que o Judiciário toma um lugar de guardião da
Constituição e garantidor de seus direitos.
1.3 Categorias da judicialização
Ran Hirschl (2009) atribui o fenômeno da judicialização à onda global rumo à
constitucionalização, dado que esse fenômeno se tornou um recurso pelo qual os tribunais se
fazem mais presentes em questões relacionadas ao enfrentamento de problemas de ordem moral
e de controvérsias na política pública. Dessa forma, os tribunais superiores têm sido bastante
demandados no que tange à resolução de vários problemas e ordens e, no Brasil, cada vez mais
acionados para a elaboração de políticas públicas, ou seja, na “elaboração das políticas por
juízes e por meio de decisões sobre direitos e da remarcação judicial das fronteiras entre órgãos
do Estado” (HIRSCHL, 2009, p.140). O autor afirma que tal conduta deixa margem ao
entendimento de que os tribunais adotaram para si o papel de fóruns apropriados para tomadas
de decisões delicadas.
Hirschl (2009) justifica o crescimento desse fenômeno responsabilizando as
democracias recentes e segue explicando que isso ocorre porque só nas últimas décadas elas
estabeleceram mecanismos de controle de constitucionalidade e pontua que, embora o
fenômeno da judicialização esteja presente no mundo, o discurso acadêmico sobre ela
permanece tímido e que, à exceção de alguns casos, ela é vista de maneira “pouco refinada”,
deixando-se confundir com uma forma natural da presença e atuação dos direitos fundamentais.
O autor separa o fenômeno de judicialização em três categorias, quais sejam:
1) A disseminação de discursos, jargões, regras e procedimentos jurídicos na esfera
política e nos fóruns e processos de elaboração de políticas públicas;
2) A judicialização da elaboração de políticas públicas pelas formas “comuns” de controle
judicial de constitucionalidade de leis e atos da administração pública;
3) A judicialização da “política pura” - a transferência para os tribunais de assuntos cuja
natureza e significado são políticos, incluindo debates sobre a legitimidade de regimes
e identidades coletivas que definem e dividem comunidades inteiras.
A primeira categoria, que pode ser classificada como “judicialização das relações
sociais”, diz respeito aos problemas antes resolvidos de maneira informal e que suas resoluções
passaram a ser entregues à via judicial (HIRSCHL, 2009). Uma prática da sociedade moderna
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em que os indivíduos confiam às instituições estatais e burocráticas a tarefa de arbitrar sobre
assuntos que até então eram resolvidos de forma pessoal. Os sociólogos do direito Henry Maine
e Max Weber foram os precursores na identificação dessa juridificação2 da vida moderna.
O segundo aspecto ou categoria da judicialização da política se deve ao notório
crescimento e protagonismo dos tribunais no que tange à definição de políticas públicas, isso
por meio do envolvimento de direitos constitucionais, separação dos poderes e o federalismo.
Conforme Hirschl (2007), tornou-se comum deparar-se com uma decisão importante, dentro da
seara de proteção aos direitos constitucionais ou sobre limites dos poderes Legislativo e
Executivo, tudo isso com o intuito de reforçar as fronteiras da proteção constitucional à esfera
individual, geralmente tida como ameaçada pela longa e invasiva mão da regulação estatal.
Essa categoria é normalmente provocada por pessoas comuns, pleiteando direitos para
se opor às decisões do Estado e, por isso, é descrita como “judicialização vinda de baixo”.
Conforme afirma Epp (1998), o impacto da adoção de catálogos de direitos fundamentais pode
ser limitado pela impossibilidade de os indivíduos invocarem efetivamente esses direitos por
meio da legítima estratégia. Por esse caminho, o que se tem por consequência é uma expansão
do poder dos juízes, respaldados por agências administrativas fazendo com que os próprios
juízes tenham legitimidade para rever atos da administração pública, o que pode resultar, por
consequência, na elaboração de políticas públicas reduzidas a aspectos procedimentais. Dessa
forma, de acordo com Hirschl (2009), o que se conclui, é que a judicialização de políticas
públicas se aproxima de um verdadeiro “Governo de Juízes”.
Ainda no raciocínio de Hirschl (2009), um terceiro aspecto ou categoria da
judicialização da política é a atribuição aos tribunais o trato do que ele chama de
“megapolítica”. A megapolítica abarca processos eleitorais, supervisão judicial de prerrogativas
do Poder Executivo em áreas de planejamento macroeconômico ou segurança nacional.
Dilemas fundamentais de justiça restaurativa, corroboração judicial de transformações de
regime político e a judicialização da formação de identidades coletivas, processos de construção
de nações e disputas a respeito da própria definição da comunidade, o que ele identifica como
sendo, talvez, o tipo mais problemático de judicialização do ponto de vista da teoria
constitucional.

2

Sistema de governo, normalmente não democrático, baseado em decisões de juízes, magistrados,
desembargadores etc. Onde qualquer juiz de qualquer instância pode decretar o que bem entender se
utilizando de mecanismos judiciais casuísticos para impor à sociedade, a um indivíduo ou instituição a
sua percepção pessoal ou servindo à uma ideologia ou grupo político em prejuízo da Ética, da
Legalidade Moral ou dos anseios populares.
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Em sua obra, Hirschl (2009) desenvolveu estudos importantes sobre o impacto do
fenômeno da judicialização pelo mundo. Quando o autor usa as expressões “política pura” ou
“megapolítica”, ele tenta extrair sua grande e importante significância política e moral que
divide a sociedade no que tange à judicialização. Ele se propõe a analisar esse fenômeno de
forma dilatada, pois percebe ser superficial quando se trata do assunto acadêmico envolvendo
o constitucionalismo, e os juristas que se manifestam sobre jurisdição constitucional costumam
levar para o âmbito dos direitos humanos, quando deveriam interpretar esse fenômeno pela
ordem política.
Em outra reflexão, Hirschl (2012) defende que qualquer teoria constitucional que se
agarre à noção idealista de direito constitucional como uma virtude soberana sem qualquer ônus
político ou que retrate sem reservas os tribunais constitucionais como “foros de princípio”
representará a realidade de forma completamente equivocada. Na verdade, o autor entende que
o constitucionalismo é a continuação da política por outros meios, ou seja, faz-se para atingir
aos interesses políticos, pelas vias jurídicas, em nome da Constituição. Dessa forma, quando
focada em direitos, à judicialização podem agregar-se questões ideológicas por meio de um
discurso jurídico, e que os debates judiciais costumam disfarçar, na realidade, disputas políticas
que estão por trás dos conflitos e que, mesmo quando parece estar diante da juridicidade nos
debates judiciais, o problema é de fato de cunho político. Hirschl (2012) conclui que a jurisdição
constitucional se vale do direito para alcançar a megapolítica.
Desta feita, o objetivo do autor é demonstrar que “a judicialização da política pura ou
da megapolítica é causada, sobretudo, por motivos imputáveis ao próprio sistema político”
HIRSCHL (2012, p. 67). Nesse sentido, o Judiciário é visto pelos atores políticos como uma
arena para a resolução de conflitos – tanto nos conflitos dentro da arena do Legislativo quanto
na interação entre Legislativo e Executivo. Além disso, como já foi apontado, o judiciário é
acionado pela sociedade civil quando esta entende que seus direitos não foram implementados.
Nesse caso, a relação entre sociedade civil e Judiciário se dá em virtude da má implementação
de uma política pública. Em todos os casos, entende-se que há um perigo de esvaziamento da
atividade política, das arenas de concertação, do debate e da contestação.
O autor acredita que a “judicialização da política é, em grande parte, produto de
escolhas, interesses ou considerações estratégicas concretas de gente poderosa com interesses
políticos pessoais” (HIRSCHL, 2012, p. 57), e que, mesmo quando a judicialização é acionada
para pessoas e casos simples, comuns, sem poder, ainda assim esse tipo de jurisdição é de cunho
estratégico, pois é dessa forma que os juízes ganham confiança, fortalecendo a imagem da
justiça e da imparcialidade. Interessante mencionar o contrário: quando o destaque da
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judicialização ocorre em grupos importantes e poderosos, normalmente a situação passa por
retaliação (conhecido como efeito backlash3), onde enfraquece o poder judicial. Alguns
exemplos da judicialização da megapolítica trouxeram como consequência o fechamento de
cortes, cassação de juízes, dentre outras sequelas.
Sendo assim, Hirschl (2012) conclui que não está claro o que tornaria os tribunais o
fórum mais apropriado para resolver esses dilemas puramente políticos e mantém sua posição
de que a judicialização é usada de forma estratégica, uma vez que o constitucionalismo seria a
continuação da política por outros “meios”.
Mesmo diante de teses e argumentos do autor, é possível estabelecer um equilíbrio em
suas constatações, ainda que sem aniquilar a posição da justiça que deve ser levada em
consideração quando buscamos na história as conquistas humanitárias de proteção à dignidade
de grupos sem força política, por exemplo. No entanto, especialmente no Brasil, as
considerações do autor onde “tudo é política” merecem atenção, pois esse cenário está cada vez
mais presente em nossos dias de polarização dos ideais políticos. Nesse sentido, considera-se
preocupante camuflar essa situação pelos debates jurídicos. Fazer de decisões judiciais uma
manobra autoritária para benefício político é fazer mal uso de um fenômeno importante cujas
consequências são inevitáveis. Sendo assim, a judicialização da megapolítica de Hirsche
merece cuidado, pois esse fenômeno oferece às cortes supremas um papel que não está dentro
de suas atribuições, que é o de elaborar políticas públicas, correndo-se assim o risco de
promover uma juristocracia.
1.4 Judicialização da saúde no Brasil: as fases de decisão da judicialização da política
pública de saúde no Brasil
O título desse tópico foi inspirado no artigo de Cunha e Farranha (2020) que trata sobre
o assunto Judicialização da saúde no Brasil: categorização das fases decisionais a partir do STF
e os impactos no sistema único de saúde – SUS. Os autores constroem uma linha evolutiva das
decisões sobre judicialização da saúde pelo STF, onde citam 4 fases de julgamento da Suprema
Corte, quais sejam:
a) Não-ativismo;

3

O termo backlash é definido pelo Dicionário de Cambrigde, de inglês britânico, como “um sentimento
forte entre um grupo de pessoas em reação a uma mudança ou a um evento recente na sociedade ou na
política”. Em termos jurídicos, backlash expressa o desejo de um povo livre de influenciar o conteúdo
de sua Constituição, mas que também ameaça a independência da lei.
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b) Absolutismo da saúde;
c) Custo dos direitos: mínimo existencial x reserva do possível;
d) Medicina baseada em Evidências.
Na primeira fase de decisão do STF (período que compreende a segunda metade dos
anos 1990), se desenvolve o não-ativismo. Os autores classificam essa fase como uma tentativa
de se buscar uma solução para os demandantes, isso em função da inércia do Poder Executivo
na organização e implementação da política pública de saúde e sobretudo, com o intuito de
solucionar a passividade do Poder Legislativo sobre a regulamentação do direito fundamental
à saúde.
Importante destacar que essa fase, conforme citam os autores, prolonga-se desde a
vigência da CF em 1988, com a promulgação dos direitos fundamentais sociais, e estende-se
até o ano de 1997, quando o STF decide sobre a Petição 1246/SC, tendo o ministro Celso de
Mello como relator (CUNHA;FARRANHA, 2020). Essa petição diz respeito a um caso de
menor portador de doença rara, chamada Distrofia Muscular de Duchene. Percebe-se então que
foram necessários quase dez anos para que um caso de judicialização da saúde chegasse à
Suprema Corte (FERRAZ, 2019).
Os argumentos alegados nessa fase de não-ativismo do STF em relação à judicialização
da saúde referem-se à persistente interpretação do caráter de programaticidade e de eficácia
limitada das normas constitucionalizadas ao direito à saúde. Percebe-se que havia uma
necessidade de aprovação de um corpo de normas infraconstitucionais regulamentando e
suprindo de eficácia a CF recém promulgada, inclusive no que tange a ditames orçamentários.
Diante das falhas do Legislativo nesse intuito, a sociedade civil saiu de sua posição
inerte e passou a reivindicar junto ao Poder Judiciário, gerando uma espécie de rusga
republicana entre esses poderes (REISSINGER, 2008).
Em seguida, Cunha e Farranha (2020) discorrem sobre o que seria a Segunda fase de
Decisão do Supremo Tribunal Federal, denominada Absolutização da Saúde. Essa fase leva tal
nome pois significa conceder o direito à saúde de modo absoluto, sem relativizá-lo, incluindo
a integridade normativa de seus objetivos, princípios e diretrizes constitucionalizados na Carta
Política de 1988 (FERRAZ, 2019; VASCONCELOS, 2020).
O artigo, por sua vez, deixa claro que a característica principal dessa segunda fase de
decisões do STF trata-se do percurso inicial do Poder Judiciário como protagonista na
efetivação do direito à saúde, diante da inoperância dos poderes Executivo e Legislativo. Num
primeiro momento, o Judiciário partiu “absolutizando” o direito à saúde, direito esse que não
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via obstáculos à sua frente, sendo, dessa forma, qualificado como portador de eficácia plena e
universal, não necessitando de regulamentação legislativa. Entendia-se que essas ações que
chegavam ao STF eram consideradas “microjustiça” por serem demandas individuais e não
coletivas (WANG et al. 2014). Dessa forma, essas demandas não levavam preocupações aos
ministros sobre possíveis consequências para a política pública e, principalmente, sobre o custo
da concretização desses direitos, o que os autores denominam de reserva do possível (ou reserva
do financeiramente possível). Importante perceber que os autores sublinham que esta segunda
fase de decisão do STF estaria comprometida com o denominado Princípio do Resgate,
sistematizado por Donald Dworkin (1999), onde dizia que todo tratamento de saúde de qualquer
tipo de complexidade e custo financeiro deveria ser fornecido a todo cidadão, pois de acordo
com esse princípio, a saúde e a preservação da vida humana seriam os bens de maior valor para
uma comunidade. Sendo assim, deveria aplicar o máximo de recursos financeiros para salvar
toda e qualquer vida. Em relação à terceira fase de decisão do Supremo Tribunal Federal os
autores tratam de como a Suprema corte evoluiu nas decisões relativas ao direito à saúde no
sentido de ponderar a importância do custo dos direitos, sobretudo dos direitos de segunda
geração, que são aqueles que exigem prioritariamente uma contrapartida financeira do Estado
para que haja uma efetiva implementação, como é o caso do direito fundamental à saúde. Cunha
e Farranha (2020), utilizam a expressão “custo dos direitos”, expressão essa já citada na obra
de Holmes e Sustein (2019), a qual se refere ao custo orçamentário e “direitos” como interesses
importantes que possam ser protegidos de modo confiável por indivíduos ou grupos mediante
o uso dos instrumentos disponibilizados pelo Estado (HOLMES, SUSTEIN, 2019).
Cunha e Farranha (2020) citam os dois casos existentes da Suprema Corte considerados
leading cases pela literatura especializada (Wang, 2008; Costa, Mota, Araújo, 2017; Ribeiro,
Vidal, 2018) a respeito da teoria do custo dos direitos nesta terceira fase de decisão do STF que
tange ao direito à saúde, são eles:
a) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF n. 45- MC/DF, de
2004.4 (REG RE 763.667/CE; AG REG RE 581.352/AM; EMB DECL AI
4

Esta ADPF n.º 45 é invocada expressamente em várias decisões do próprio STF em relação à
interferência do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas constitucionalmente previstas sob o
fundamento de garantir a proteção, dentre outros princípios, do mínimo existencial. A isso se deve sua
classificação como um leading case. Podemos citar, após pesquisa no sítio eletrônico do Supremo, as
seguintes decisões que fazem referência a ela: AG REG RE 410.715/SP; AG REG STA 223/PE; AG
REG SL 47/PE; AG REG RE AGR 639.337/SP; AG REG RE 642.536/AM; AG REG RE
763.667/CE; AG REG RE 581.352/AM; EMB DECL AI 598.212/PR; AG REG RE AGR 727.864/PR
e AG REG RE AGR 745.745/MG. Acesso em 18 abr. 2020.
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598.212/PR; AG REG RE AGR 727.864/PR e AG REG RE AGR 745.745/MG.
Acesso em 18 abr. 2020;
b) Suspensão de Tutela Antecipada STA. N. 91/AL, de 2007.
Esses dois únicos casos são de suma relevância a julgamentos sobre a judicialização da
saúde que envolvam especificamente a dicotomia questão entre a reserva (do financeiramente)
possível e o mínimo existencial.
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF.45 foi a primeira
decisão sobre a teoria dos custos dos direitos e que mencionou a questão da atuação do Poder
Judiciário na implementação de políticas públicas, dos direitos sociais e expressamente da
reserva do possível e do mínimo existencial (CUNHA; FARRANHA, 2020). Foi nessa ADPF
que pela primeira vez um ministro elaborou um critério para se avaliar o cabimento do princípio
da reserva do possível. O estudo dos autores enfatiza que essa ADPF é sempre invocada nas
decisões do próprio STF, no que diz respeito à interferência do Poder Judiciário no âmbito das
políticas públicas constitucionalmente previstas sob o fundamento de garantir a proteção do
mínimo existencial.
A Suspensão de Tutela Antecipada - STA n. 91/AL, 20075 é o segundo “leading case”
que os autores citam. O presidente do STF deferiu, parcialmente, solicitação do estado de
Alagoas para suspender decisão concedida em ação civil pública, onde determinou ao
Executivo alagoano fornecer medicamentos necessários para o tratamento de pacientes renais
crônicos em hemodiálise e pacientes transplantados. Conforme a decisão, a ministra Ellen
Gracie no STF, determinou a não obrigatoriedade do estado de Alagoas em disponibilizar os
medicamentos pleiteados na ação, o que se tornou um acontecimento inédito em uma decisão
voltada para uma unidade federativa do Brasil.
A argumentação dada foi justamente baseada na teoria dos custos do direito/reserva do
financeiramente possível, uma vez que lastreava na limitação de recursos e na necessidade de
racionalização dos gastos o atendimento de um número maior de pessoas e não somente
daquelas portadoras da enfermidade em questão.
Sendo assim, o artigo considera tanto a ADPF 45, de 2004, como principalmente a STA
91/AL, de 2007, as decisões paradigmáticas em relação à fase da teoria dos custos dos direitos
fundamentais sociais, e nesse caso, o direito à saúde.

Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2466232>. Acesso em 02
jun. 2020.
5
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A quarta fase de Decisão do Supremo Tribunal Federal verifica-se na Medicina Baseada
em Evidência. Nessa fase de decisão do STF em relação à judicialização da saúde, observa-se
a utilização de argumentos científicos e embasados em literatura acadêmica no decorrer do
processo judicial e nas decisões sobre estes, no que se refere às demandas que envolvem o
direito à saúde (CUNHA; FARRANHA, 2020).
Os autores citam para análise da fase da Medicina Baseada em Evidências (BEM), três
casos referentes ao direito à saúde que apresentaram reflexos no campo jurídico/político. O
primeiro deles é A Audiência Pública n. 4, convocada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF,
realizada nos dias 27, 28 e 29 de abril e 04, 06 e 07 de maio de 2009. Essa audiência abordou
os seguintes temas: “O acesso às Prestações de Saúde no Brasil - Desafios ao Poder Judiciário”,
“Responsabilidade dos Entes da Federação e Financiamento do Sistema Único de Saúde SUS”, “Gestão do SUS - Legislação do SUS e Universalidade do Sistema”, “Registro da
ANVISA e Protocolos e Diretrizes terapêuticos do SUS”, “Integralidade do Sistema”,
“Assistência Farmacêutica do SUS”.
Gomes e Colaboradores (2014), após analisarem as palestras, concluíram que os
principais achados foram fruto da utilização de evidência científica no que tange às decisões do
Executivo e do Judiciário, são eles:
a) Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil- ANVISA;
b) Evidências de eficácia e segurança de tecnologia; e
c) Eficiência econ6omica baseada na relação custo/efetividade e impacto
orçamentário.
Santos e Marques (2014) elaboram uma análise na qual elencam as principais ideias
expostas na Suprema Corte naquele momento. Abaixo apresentamos as ideias centrais
sistematizadas pelos autores a partir dos discursos proferidos na Audiência Pública sobre a
Judicialização da Saúde realizada no STF:
A. O direito à saúde deve ser garantido mediante políticas públicas;
B. O direito à saúde é garantia constitucional que independe de política pública;
C. Abordagens sobre o fenômeno da judicialização;
D. Abordagens sobre o financiamento da política de saúde;
E. Conflitos existentes entre o direito individual e o direito coletivo;
F. Abordagens referentes à decretação de repercussão geral, relevância da audiência
pública;
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G. Proposta de súmula vinculante;
H. Há fraudes nos processos judiciais referentes à saúde, bem como na Administração
Pública;
I. Há solidariedade entre os entes federativos para a garantia do direito à saúde;
J. A responsabilidade deve ser atribuída a cada ente federativo, conforme as
competências definidas na lei;
K. Há falhas na política pública de saúde;
L. Abordagens conceituais sobre a política de saúde;
M. O direito à saúde deve ser garantido mediante políticas públicas, todavia,
admitidas excecionalidades;
N. Somente os hipossuficientes podem litigar em juízo por direito à saúde;
O. Discursos sem temas de abordagem jurídica.
Na análise das proposições, verifica-se o excesso de judicialização, o impacto dos custos
do direito, bem como a competência interfederativa e seus reflexos sobre a política pública. O
Segundo episódio da quarta fase de julgamento do STF em relação ao direito à saúde, “O agravo
regimental impetrado pela União na Suspensão de Tutela antecipada n. 175- AgR no STA
175/CE”, julgado em 2010, é considerada a bússola orientadora dos destinos dos julgados em
torno da judicialização da saúde até os dias de hoje. Segundo Cunha e Farranha (2020), o voto
do ministro Gilmar Mendes como relator da STA 175- AGR/CE/2010 seguiu dessa forma:
1. Existência da repartição de competências dos entes federativos, União, Estados, DF
e Municípios, com o escopo da dispensação de medicamentos, relacionando-os com
a descentralização da política de assist6encia farmacêutica;
2. O Judiciário deve intervir para o cumprimento das políticas públicas no caso de
omissões ou prestação ineficiente por parte do Executivo;
3. Registro na ANVISA, como condição imprescindível para o fornecimento do
medicamento pleiteado;
4. O estado não será obrigado a fornecer medicamentos e tratamentos classificados
como experimentais;
5. Tratamentos e medicamentos ausentes de regulação pela política pública de saúde
mas já comercializados pelo setor privado, podem ser ofertados à população desde
que seguidos de ampla instrução probatória e com reduzida possibilidade de
deferimentos cautelares (OLIVEIRA, 2019; FERRAZ, 2019).
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O último episódio que colaborou para a consolidação da Medicina Baseada em
Evidências (MBE), conforme o artigo, foram as atividades do Fórum Nacional do Poder
Judiciário para a saúde, instituído pela Resolução n. 107, de 06 de abril de 2010. O Conselho
Nacional de justiça, (CNJ) criou o fórum Nacional do Poder Judiciário para a saúde, onde,
juntamente com seus respectivos comitês estaduais da saúde, deram chance à capacitação de
juízes sobre direito sanitário pelas escolas de magistratura do Brasil, onde tornou-se possível
publicações de recomendações e Resoluções e até mesmo criação de varas especializadas sobre
o direito à saúde, tendo pareceres e relatórios redigidos conforme a Medicina Baseada em
Evidência. Segue a lista feita pelos autores (CUNHA; FARRANHA, 2020) que demonstra os
principais avanços normativos promovidos pelo Fórum da saúde constituído pelo CNJ:
•

Portaria n.º 650, 20/11/2009 – GT: Elaborar estudos e propor medidas concretas e
normativas referentes às demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde.
Recomendação n.º 31;

•

30/03/2010: Traçar diretrizes aos magistrados quanto às demandas judiciais que
envolvem a assistência à saúde. Resolução n.º 107, 06/04/2010: Instituir o Fórum
Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à
saúde – Fórum da Saúde. Recomendação n.º 36, 12/07/2011: Recomendar aos Tribunais
a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do
direito nas demandas envolvendo a assistência à saúde suplementar. Recomendação n.º
43, 20/08/2013: Recomendar a especialização de Varas para processar e julgar ações
que tenham por objeto o direito à saúde pública e priorizar o julgamento dos processos
relativos à saúde suplementar. Resolução n.º 238, 06/09/2016: Dispor efetivamente
sobre a criação e manutenção pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de
Comitês Estaduais de Saúde, bem como a criação de NAT-JUS, e estabelecer regras
para a especialização de vara para tratar de ações relativas à Saúde, em comarcas com
mais de uma vara da Fazenda Pública.

•

Audiência Pública 11/12/2017: Judicialização da Saúde – 30 palestrantes dos mais
diversos perfis e opiniões debatendo o direito à saúde no Brasil.

1.5 Papel da judicialização nas decisões do STF
Tem-se visto nos últimos anos uma presença do Poder Judiciário como ator relevante
no processo de decisão das principais políticas públicas (OLIVEIRA, 2019). Essa judicialização
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do jogo do poder nos conflitos entre os interesses do governo e os de oposição fazem com que
o STF se torne um protagonista de todo o processo decisório no país.
Essa atuação do Judiciário, no caso o STF, tem correlação com a estrutura do processo
democrático brasileiro, bem como à dinâmica política da própria conjuntura. De acordo com
Ribeiro e Argulhes (2019), a decisão de mobilizar o Supremo tem sido uma ferramenta
estratégica substancialmente relevante para viabilizar o jogo político nos dias atuais, sendo que
essa atuação do STF, no processo decisório, viabiliza que vários atores de posicionamentos
antagônicos tenham em comum esse “recurso” para fazerem valer seus posicionamentos
políticos e estratégicos, permitindo, inclusive, a presença tanto de atores coletivos quanto
individuais em seu ecossistema.
Essa participação no processo decisório acaba se tornando mais complexa do que as
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), criando o termo “judicialização da política”,
bem como é possível visualizar os fatores que podem descrever a intensidade do STF no
processo decisório, além de descrever as tipologias de sua atuação no cenário político. A
judicialização pode abranger, em situações mais extremas, o resultado de ações do domínio
duplamente coletivo, através de um ator coletivo relevante demandando e conseguindo decisões
coletivas do STF, tanto quanto duplamente individuais, quando temos um caso de um
parlamentar isoladamente demandando algum tipo de mandado de segurança ou até mesmo a
atuação de um determinado ministro afetando o processo decisório.
Conforme Ribeiro e Argulhes (2019), um indicador que tem sido utilizado como
termômetro para a judicialização da política é a correlação com o número de ações diretas de
inconstitucionalidade (ADI). Essas ADIs permitem que uma quantidade de atores políticos
possa contestar determinadas decisões diretamente em um tribunal superior, evitando o lento e
complexo fluxo processual dos tribunais inferiores, já em sobrecarga, além de viabilizar algum
tipo de decisão judicial com efeitos gerais, imediatos e vinculantes. Ou seja, a judicialização
faz com que se crie um processo ou fluxo onde os tribunais e os juízes se consagrem atores e
protagonistas de políticas públicas elaboradas por órgãos dos poderes Legislativo e Executivo.
E essa ferramenta ou recurso acaba sendo “acionada” de forma a protelar ou reverter algum tipo
de decisão realizada pelas instituições do Legislativo e Executivo pelos seus “perdedores”,
especialmente pelas ADIs, ou seja, as ações diretas de inconstitucionalidade acabam se
tornando indicadores correlatos de quando o STF é utilizado como ator de veto.
Essa estratégia de uso do STF na judicialização da política, de acordo com Elster (2007),
tem as seguintes origens:
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a) Tática de oposição: trata-se da forma predominante e mais usual da judicialização da
política, quando os opositores de uma determinada política pública acionam o Judiciário
como estratégia de retardar, impedir, desacelerar, ou seja, dificultar a publicação ou a
efetividade de alguma determinada lei ou política pública, mesmo quando as chances de
vitória no uso de um “poder de veto” sejam escassas, mas, de qualquer forma,
contribuem para se criar até mesmo uma manipulação da opinião pública em relação a
um posicionamento político;
b) Arbitragem de interesses em conflito: trata-se da contestação de políticas que poderiam
alterar regras e procedimentos que acabariam prejudicando determinados interesses; e
c) Instrumento de governo: seria o evento quando o STF é acionado justamente por meios
dessas Ações Diretas de Inconstitucionalidades para superarem impasses do Poder
Legislativo ou, principalmente, para que o STJ aja a favor dos interesses do governo.
Dessa forma, o fato de existir a possibilidade do acionamento de um tribunal como ator
de veto, por si só já altera a dinâmica entre os atores das instituições majoritárias. Quer dizer, a
combinação explosiva de atores credenciados a utilizar o Poder Judiciário e o aumento do leque
de instrumentos processuais à disposição desses atores faz com que a probabilidade de
judicialização da política se eleve substancialmente.
Taylor e Da Ros (2008, p. 830) defendem que o judiciário, portanto, acaba sendo um
recurso político extremamente relevante a ser mobilizado pelos atores que possuem uma
variedade de motivações na transferência das decisões majoritárias ao Poder Judiciário, sendo
as seguintes:
a) Vetar uma decisão majoritária;
b) Sinalizar preferências a outros atores ou à própria população;
c) Retardar ou protelar a tomada de decisão;
d) Coordenar ações;
e) Arbitrar conflitos; e/ou
f) Promover uma determinada política pública.
Analisando o contexto da judicialização da política no Brasil temos a presença de vários
fatores em sua configuração e com diferentes formas de acesso, há uma elevada lista de classes
processuais que permitem o acesso de diversos atores ao STF, ou seja, não somente através dos
ADIs, mas pela incorporação de novas classes processuais de maneira mais sistemática. Aí
temos atores coletivos e individuais: uma disputa de atores coletivos representando um partido,
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um poder; e atores individuais como um deputado, senador ou o Presidente da República,
acionando o Poder Judiciário através de um colegiado ou simplesmente por um ministro
isoladamente. Essas possibilidades criam variações na forma de se fazer o jogo do poder através
do uso do STF, como por exemplo:
a) Interação entre atores “governistas”: conforme Taylor e Da Ros (2008), a judicialização
não fica restrita aos opositores, ou seja, os próprios governos também a utilizam como
meio para firmarem e/ou legitimarem suas decisões;
b) Obstrução do processo decisório: além de gerar o efeito de retardamento na
implementação de alguma política pública ou decisão majoritária, o Judiciário se torna
uma ferramenta comum e válida para criar um tumulto ou uma forma de barganha entre
os atores políticos em relação à determinada temática (TAYLOR; DAROS, 2008).
Ribeiro e Argulhes (2019) resumem a tipologia da judicialização da seguinte forma:

Figura 1 - Tipologia da judicialização

Coletivo

STF

Oposição

Individual

STF

Congresso
Nacional
Coletivo

STF

Situação

Individual

STF

Coletivo

A – Plenário decide pedido de
Partido de Oposição

Individual Centralizado

B – Presidente do STF decide
pedido de partido de oposição

Individual
Descentralizado

C – Relator decide pedido de
partido político de oposição

Coletivo

D – Plenário decide pedido de
Parlamentar de Oposição

Individual Centralizado

E – Presidente do STF decide
pedido de Parlamentar de oposição

Individual
Descentralizado

F – Relator decide pedido de
Parlamentar de oposição

Coletivo

G – Plenário decide pedido de
Partido da Situação

Individual Centralizado

H – Presidente do STF decide
pedido de partido da Situação

Individual
Descentralizado

I – Relator decide pedido de
partido político da situação

Coletivo

J – Plenário decide pedido de
Parlamentar da situação

Individual Centralizado

K – Presidente do STF decide
pedido de Parlamentar da situação

Individual
Descentralizado

L – Relator decide pedido de
Parlamentar da situação

Fonte: autoria própria, adaptado de Ribeiro e Argulhes, 2019.

Sendo assim, podemos observar a existência de um sistema com um macroprocesso
decisório onde o Poder Judiciário se torna uma ferramenta ou pilar utilizado por todas as esferas
do poder, sejam elas governo ou oposição, Executivo ou Legislativo, de forma coletiva ou
individual. O STF tem passado a protagonizar a história política do Brasil dos últimos anos com
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inúmeros exemplos de sua intervenção como forma de legitimar ou desvalidar ações e decisões
políticas majoritárias ou até mesmo para servir como interesses de minorias que agem
individualmente para fazer face aos seus desejos isoladamente no cenário político.
Um ecossistema com uma infinidade de atores que fazem com que o Judiciário se torne
um poder e o protagonista de nossa história política recente, de um efeito colateral do processo
democrático onde a própria democracia faz com que o desejo da maioria seja contestado e que
as minorias ganhem mais força tumultuando o jogo político e fazendo com que, durante muitas
ocasiões, as políticas públicas acabem não representando um anseio popular, mas como
discurso de uma disputa política entre os atores que representam nossos Poderes.

1.5 Individualização de um direito social: a judicialização da saúde no Brasil
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela Lei no. 8.080, lei essa que vem a
regulamentar o direito fundamental à saúde. Contudo, na prática, o financiamento do sistema
público se apresenta a cada dia como um novo desafio.
Antes de qualquer aprofundamento, se faz importante explicar o significado da
expressão “jurisdição constitucional”, que é a designação de atos do Poder Judiciário de
aplicação da Constituição e, de acordo com Barroso (2012 p. 365), essa designação ocorre de
duas maneiras: a aplicação direta da Constituição às situações nela contempladas; e a aplicação
indireta da Constituição que se dá quando o intérprete a utiliza como parâmetro para aferir a
validade de uma norma infraconstitucional (controle de constitucionalidade) ou para atribuir a
ela o melhor sentido, em meio a diferentes possibilidades.
A CF de 88 aponta que é dever do Estado garantir o acesso de cidadãos aos serviços que
garantam o mínimo de dignidade, sobretudo quando o assunto diz respeito à saúde, justamente
por se tratar de um direito fundamental subjetivo de cada cidadão, ou seja, o direito ligado à
vida e à dignidade humana. Contudo, a tradicional e recorrente escassez de recursos públicos
impossibilita a concretização dessa atuação como deveria ser. Ocorre que, quando tratamos de
saúde, entramos num paradoxo importante: a tutela jurisdicional individual da saúde deve
mesmo ser levada em consideração ou deve ser tratada de forma coletiva, isto é, a tutela judicial
não deveria ocorrer no coletivo? O que se sabe é que a crescente judicialização da saúde no
Brasil pode resultar na grande individualização de um direito que deveria ser tratado no social,
sem contar que esse fenômeno tende a sobrecarregar o Sistema Judiciário com processos da
mesma natureza, e que tratá-los no coletivo poderia trazer isonomia, celeridade e eficiência.
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Importante salientar que a movimentação da judicialização é onerosa, o que resulta em
aplicação de recursos financeiros dissipada e longe de um plano de ação que possa solucionar
em definitivo determinados anseios, uma vez que poderiam ser investidos no orçamento
público, por exemplo.
Segundo Barroso (2012, p. 32), essa expansão do Poder Judiciário ocorre no intuito de
suprimir a omissão dos outros Poderes como sendo “uma crise de representatividade,
legitimidade e funcionalidade do Poder Legislativo”. Segundo o autor, dessa crise denota-se a
necessidade “de reforma política”, reforma essa que não poderia ser realizada por juízes, e a
banalização da judicialização, sobretudo no que diz respeito aos direitos sociais, de tal modo
que a crise pode ameaçar a democracia, levando-nos a uma ditadura do Judiciário que
facilmente acentuaria as desigualdades sociais e econômicas já existentes, o que se configuraria
num retrocesso desmedido.
Ressalta-se que a ideia de se ater ao fenômeno da judicialização é legítima, isso quando
realmente nos deparamos, por exemplo, com uma norma indevidamente regulamentada ou que
não esteja sendo aplicada como deveria. Assim, o Poder Judiciário tem legitimidade para se
posicionar, e essa legitimidade se estende diante da omissão dos demais Poderes.
No Brasil, no início da década de 90, houve um aumento significativo de pedidos na
justiça com o intuito de se conseguir medicamentos antirretrovirais, pois o país estava diante
do HIV/Aids e a demanda individualizada por esse tratamento foi imensa. No entanto, esse caso
retrata um bom exemplo da judicialização, pois a imensa procura individual culminou na
incorporação desses medicamentos ao Sistema Único de Saúde que, em seguida, foi introduzido
pelo Governo Federal numa política de combate a Aids6, universalizando o acesso aos
medicamentos e, como reflexo, a grande diminuição de ações judiciais para esse fim.
A esse exemplo positivo da judicialização da saúde, pode-se inserir o acesso a
medicamentos de uso contínuo para pessoas que portam diabetes e hipertensão, bem como a
reparação estética da mulher mastectomizada devido ao tratamento de câncer de mama7 8 . Esses

6

A lei n. 9313 entrou um vigor no dia 13 de novembro de 1996. Essa lei dispõe sobre a distribuição
gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de Aids.
7

O programa “Saúde não tem preço”, vinculado à Política Nacional de Assistência Farmacêutica
implantada por meio da Lei 10.858/2004, tendo por objetivo disponibilizar de forma gratuita
medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão, diabetes e asma nas farmácias e drogarias
credenciadas no “Aqui Tem Farmácia Popular”. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/acoes-eprogramas/farmacia-popular/campanha-saúde-não-tem-preço.
8

Após diversas ações judiciais e movimentos da sociedade civil foi aprovada e sancionada a Lei n.
12.802/2013, que garante a reconstrução imediata da mama, ou imediatamente após haver condições
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são exemplos de políticas de Estado que surgiram diante da grande provocação individualizada
do Judiciário.
É possível perceber que o Judiciário tem legitimidade em sua atuação nas demandas
sociais. Isso já está claro, dado que sua intervenção se mostra positiva até em alguns casos de
implementação de políticas públicas. No entanto, a banalização em que se tornou o Judiciário
brasileiro, tendo adquirido características de ativista, vem se mostrando preocupante, pois
ultrapassa os limites da democracia, já que tal poder não se origina de uma eleição democrática
e essa postura discricionária do juiz não é inerente à jurisdição Constitucional; segue
posicionamento de Streck (2015, p. 34) a respeito: “em uma democracia e com uma
Constituição compromissária como a brasileira, não é possível pensar a figura do juiz como
‘acima das partes’ ou o ‘guardião-da-parte-que-falhou’”.
A literatura aponta que uma interpretação jurídica sobre uma política pública deve ir
além de decisões sob critérios objetivos (STRECK, 2015). É preciso que, muito além de uma
interpretação jurídica, exista um senso social e coletivo, onde cada indivíduo se responsabilize
e se beneficie com o todo. Agindo dessa forma, os juízes continuam tendo uma responsabilidade
política, porém essa responsabilidade não se confunde com a atuação das demais autoridades
políticas. Por vezes, diante da omissão do Poder Executivo, acende-se a necessidade da
judicialização ser acionada, e esse texto possui a missão de expor a urgência de um equilíbrio
vindo da ajuda mútua dos três Poderes, sob pena de colocarmos em xeque nossa democracia.
Diante disso, verifica-se que a crescente judicialização individualizada da saúde no
Brasil (HIRSCHL, 2008) tem um aspecto curativo quando, na verdade, o ideal seria que
houvesse uma adesão, um companheirismo constitucional para não estimular ainda mais as
desigualdades existentes. De fato, para que haja um bem coletivo, as ações da judicialização
deveriam ser orquestradas de forma a convergirem com os anseios e necessidades da população,
usando a judicialização como uma ferramenta complementar para aprimoramento das políticas
públicas e trazendo convergência aos preceitos constitucionais da garantia dos cidadãos e não
somente sendo pulverizada em interesses legítimos, mas particulares e pontuais que

clínicas para tanto, da mulher que passou por uma mastectomia para a retirada de câncer de mama.
Ainda foi criado o Núcleo de Atenção à Saúde da Mama, coordenado pelo Ministério da Saúde, e
encontra-se em tramitação (aprovado pela Câmara de deputados e aguardando apreciação pelo Senado
Federal). O projeto de Lei n. 1286/2011 que pretende a criação do Banco de Próteses Mamárias.
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/28/senado-e-protagonista-nasacoes-de- conscientizacao-sobre-cancer-de-mama.
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sobreoneram o setor público, limitando sua capacidade de redirecionamento e alocação de seu
orçamento em benefício da maioria, do coletivo.

1.5.1

Uma nova onda na Judicialização?

Conforme Madeira e Oliveira (2021), o processo de judicialização é recente e teve início
nos anos 90, no governo do então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Nessa
primeira “onda”, registra-se um Judiciário inserindo-se como ator fundamental nas análises
sobre as políticas e políticas públicas que, à data e com poucas informações disponíveis, dadas
as naturais limitações da época, o judiciário iniciou sua saga ao criar uma nova forma de
atuação, em especial, o STF, ao analisar tais políticas.
Nesse contexto, os principais acionadores desse movimento eram os partidos políticos
de oposição, cujo foco de ação se concentrou, principalmente, nos processos de privatizações
marcados na época e, mesmo com essa tentativa da oposição em frear as articulações do
governo FHC, o nível de “sucesso” do Presidente Fernando Henrique Cardoso foi superior ao
volume de derrotas, prevalecendo e reafirmando os direitos e as manobras daquele governo em
estabilizar a economia que vinha sendo desgastada há décadas pelo regime militar e pelo
governo Fernando Collor de Mello.
Já na segunda onda, nos governos do Partido dos Trabalhadores e nos 8 anos do governo
do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o destaque vem da judicialização da competição
político-partidária e uma atuação forte do Judiciário sobre as regras eleitorais, ou seja, a
interferência do Judiciário afetaria o resultado da competição eleitoral. Outro ponto marcante
na segunda onda foi a presença de partidos políticos utilizando o Judiciário para alterar o
processo de implementação de políticas públicas, isto é, esses partidos se beneficiavam ao
utilizarem as estratégias de retardar ou até mesmo impedir a implementação de algumas
políticas públicas, desmerecendo-as e declarando oposição a elas.
Todavia, a partir de 2010, um novo padrão ou nova onda da judicialização inicia no
Brasil de forma tímida, mas com uma explosão a partir de 2018/2019, esta terceira onda que
será registrada como a Judicialização da Saúde. A novidade desta não está no fato de se utilizar
a justiça para a resolução de conflitos políticos, mas para explicitar a omissão ou questionar a
forma com que as políticas públicas vinham sendo geridas e administradas pelo Executivo.
Esse comportamento veio se mantendo até os dias atuais, ou seja, o questionamento em
geral da “qualidade” da implementação das políticas públicas pelo Executivo e, num contexto
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que se parece uma “tempestade perfeita”, com um cenário de pandemia, economia em crise,
uma polarização social e política alimentada por “Fakes News”, um executivo em conflito
interno constante, sucessivas trocas de ministros com um chefe do Executivo que não parece
ter seu “accountability” em relação a esse tema, subestimando-o e colocando políticas públicas
bem aquém daquilo que a sociedade em geral necessita e ocasionando uma exposição negativa
do Brasil em todo o Globo, essa onda parece ter continuado e se acentuado nesses últimos
meses.
Os padrões não se alteraram de forma relevante a que merecesse destaque, dado que se
identifica um crescimento da quantidade de normas contestadas. Aponta-se que os requerentes
cobram melhores ações do Executivo na condução da pandemia. Além desses, confederações,
conselhos e associações diversas também passam a exercer seu direito acionando o STF em
algumas centenas de contestações que mostram que o padrão da terceira onda se mantem forte.
Figura 2 - Resumo das "ondas da judicialização"
Onda

1ª Onda

2ª Onda

3ª Onda

COVID?

Período

Anos 1990 até meados
dos anos 2000
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anos 2000 até 2010

2010 até 2020
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Quem
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Presidente da República

Os Requerentes

Os Requerentes

Os Requerentes

Fonte: Autoria própria, adaptado de Madeira e Oliveira (2021).

Ao avaliar o contexto atual e analisar a sequência ou manutenção de um padrão, o
momento de pandemia em que passamos parece manter essa terceira onda diante do perfil de
demandas, ou seja, vê-se o questionamento da aplicação de políticas públicas devido a possíveis
omissões que têm sido alegadas pelos partidos políticos e associações/confederações e
conselhos que recorreram ao Judiciário de forma massiva e intensa para garantir direitos básicos
e aplicação mais justa de demandas ligadas ao enfrentamento da pandemia.
O que muda desse padrão é justamente a presença de uma situação pandêmica que
agrava ainda mais todo o contexto mundial e que pesa sobremaneira o STF na busca da solução
desses conflitos e no protagonismo do Judiciário nas principais decisões do país.
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CAPÍTULO 2. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA DA
COVID-19 – UM NOVO TEMA PARA OS JUÍZES

O objetivo desse capítulo é introduzir a questão da pandemia, dos constantes conflitos
entre os Poderes da república neste contexto e detalhar a metodologia do estudo.
Aos últimos dias de 2019 um evento das maiores proporções se iniciava na China com
a aparição de uma nova variante de um vírus já conhecido anteriormente, o Coronavírus. Essa
nova versão, Sars-Covid-2, mais conhecida por COVID-19, espalhou-se de forma rápida nos
dois primeiros meses de 2020, iniciando uma onda de temor ao redor do mundo. Em 11 de
março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia e o termo se
refere à distribuição geográfica de uma doença. A designação reconhece que, no momento,
existem surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo. Assim, a pandemia começou
a mostrar seus impactos logo no início do segundo trimestre de 2020, se espalhando fortemente
na Europa e chegando às Américas, causando grandes estragos à economia mundial e na vida
de milhões de pessoas, criando um cenário de pânico social e político por todos os países do
Globo.
Por se tratar de uma pandemia, houve vários tipos de medidas adotadas ao redor do
mundo para contê-la, tais como: fechamento de aeroportos, reforço da capacidade de
atendimento médico, aumento da produção industrial de EPIs, lockdowns, toques de recolher
etc., todas essas medidas voltadas para a redução das aglomerações e criação de um
distanciamento social mínimo para que a velocidade de transmissão diminuísse. Todavia,
mesmo com tais medidas, acompanhamos o crescimento no número de infectados e,
principalmente, o número de mortes. Ao longo do ano de 2020 e 2021, observou-se que, mesmo
em locais em que a pandemia parecia estar sob controle, ocorreram novas ondas de surtos e
infecções. Ao final de 2020 houve o surgimento das primeiras vacinas e os governos nacionais
passaram a se preocupar com a logística de aquisição de doses e distribuição dos imunizantes.
Além disso, ao final de 2020 e início de 2021, passamos a nos deparar com novas cepas
do vírus, tornando-o, no caso de algumas variantes, mais contagioso. Nesse mesmo período,
associado às aglomerações de final de ano, férias de verão e ao não comprometimento de todas
as parcelas da sociedade em termos de responsabilidade social e uso de máscaras, chegou-se no
Brasil ao ponto mais crítico da pandemia, com grandes recordes de contágios e óbitos
(DOMINGUES, 2021).
Trata-se de uma tragédia comum a todo o mundo e um desafio para os governos
nacionais no sentido de implementação de políticas capazes de prevenir novas infecções e tratar

39

os pacientes contaminados pelo vírus. Nesse sentido, a resposta brasileira à pandemia tem sido
considerada altamente descoordenada (LUI et. al 2021) e marcada por intensos conflitos entre
o Poder Executivo Federal, a sociedade civil, a comunidade técnico-científica, o Poder
Legislativo e Judiciário. Basicamente, a postura da pessoa do Presidente da República tem sido
criticada por não ter se comprometido de forma satisfatória no combate à pandemia e por ter
lançado um conjunto de decretos e fomentado ações e políticas no âmbito do Ministério da
Saúde não condizentes com os parâmetros estipulados pela OMS. Além disso, a excessiva troca
de ministros da saúde, assim como o incentivo de uso de medicamentos sem eficácia
comprovada no tratamento da infecção, foram alvos de inúmeras críticas.

2.1 A gestão da pandemia realizada pelo governo Bolsonaro: questões para o debate
Quando analisamos as políticas públicas adotadas desde 2021 em função da pandemia
da Covid-19, conseguimos materializar esse cenário de caos que se tornou a realidade brasileira
e de muitos países onde seus governantes adotaram discursos e práticas desse tipo. Com mais
de 550 mil óbitos e 20 milhões de infectados até o mês de agosto de 20219, esse número reflete
todos os desencontros entre o governo federal e os estados e municípios, estimulando e criando
um cenário de polarização política e de manipulação da opinião pública, criando um contexto
perfeito para chegarmos a esse caos cujo fim ainda não se consegue vislumbrar.
E essa disputa se concentra basicamente no federalismo brasileiro que tem sofrido
profundas mudanças desde o início do ciclo com o Presidente Jair Bolsonaro, sendo chamado
por vários autores de “federalismo bolsonarista” (ABRUCIO et al, 2020).
Esse modelo de federalismo altamente descentralizado, fruto da Constituição Federal de
1988, substitui o antigo modelo de organização altamente centralizado, pouco participativo e
autoritário. A partir da redemocratização, o modelo federativo do Brasil repassou maior
autonomia política, administrativa e financeira aos estados e municípios e a gestão de políticas
como saúde e educação passaram a ser responsabilidade de todos os entes. A partir desse marco,
ficou reservado à União o papel de coordenação através de normatizações, induções e
financiamentos e a implementação das políticas ficou a cargo dos governos subnacionais
(GRIN; ABRUCIO, 2018).

9

Informações oriundas do consórcio de veículos de imprensa. Disponível
https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel

em:
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O estudo de Lui et al. (2021) identificou disparidades e heterogeneidades entre as ações
adotadas pelos municípios brasileiros no combate à pandemia da Covid-19. É preciso
considerar que a trajetória brasileira de desenvolvimento das políticas de saúde, principalmente
após a consolidação do SUS, apresenta tendência à concentração de autoridade legislativa sobre
as políticas de saúde e recursos no governo federal, em regra dotado de mais capacidade para a
formulação e o financiamento de políticas (ARRETCHE, 2003; LIMA et al., 2020). Essa
concentração de autoridade legislativa no Ministério da Saúde garantiu que políticas e
programas (como as ações voltadas à Estratégia de Saúde da Família e à atenção básica) fossem
implementados de forma uniforme e coordenada pelo país nas últimas décadas. Observou-se,
durante a pandemia, a falta de protocolos claros de ação e estratégias nacionais de
enfrentamento do patógeno por parte do governo federal. Dessa forma, cada governo municipal
implementou suas próprias políticas para lidar com a emergência sanitária, criando, assim
descompassos e vazios assistenciais (ABRUCIO et al., 2020). É consenso na literatura (GRIN
et al., 2018; LIMA et al., 2020) que os entes municipais são extremamente desiguais em termos
sociais, econômicos e em relação às capacidades de desenvolvimento das políticas públicas em
áreas como educação, saúde, financiamento etc. Isso torna o desenvolvimento de políticas de
caráter universal um processo altamente complexo e que exige coordenação por parte da União
para que todos os cidadãos sejam atendidos de forma equânime e universal, independentemente
da unidade da federação em que vivem. Além disso, argumenta-se que os municípios
desempenham distintas funções na rede de cidades, por isso requerem atenção especial dos
formuladores de políticas de saúde. Nesse sentido, a pandemia de Covid-19 trouxe os
municípios para o centro do debate nacional e, principalmente, colocou-os como protagonistas
na condução das medidas de distanciamento social, testagem e tratamento dos pacientes
infectados.
Conforme apontam Abrucio et al. (2020), o governo chefiado por Jair Bolsonaro
mostrou-se avesso ao status quo político institucional, mais precisamente, tem sido adversário
dos ideais da CF/88, principalmente no que tange à expansão da atividade governamental
gerada pelo crescimento dos direitos de cidadania e os freios e contrapesos institucionais
reforçados pela divisão de poderes. Bolsonaro foi eleito presidente com um discurso contra o
sistema político e a “velha política”. Em sua trajetória como parlamentar colocou-se contra a
redemocratização do país ao constantemente defender o regime militar, mesmo após eleito
presidente. Em diversas ocasiões, os filhos do presidente, também parlamentares, defenderam
o fechamento do STF, argumentando que bastavam um cabo e um soldado para fechar a
Suprema Corte. Desde o ano de 2018 o discurso antissistema e conflitivo de Bolsonaro,
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endossado pelos seus assessores diretos e pelo seu núcleo familiar, criaram animosidade entre
o Poder Executivo e os demais Poderes e instituições da república (FOLHA DE S. PAULO,
2018)10.
Ainda conforme Abrucio et al. (2020), o governo chefiado por Bolsonaro confrontou o
modelo federativo por duas razões. A primeira se deveu à recusa dos entes subnacionais, leiase governadores e prefeitos, às políticas do bolsonarismo. Dado que os estados e os municípios
são os principais responsáveis pela implementação das políticas públicas de saúde, eles podem
mudar o rumo das decisões tomadas em Brasília. Além disso, conforme apontam os autores, a
disputa da presidência com prefeitos e, sobretudo, governadores, vistos como atores que podem
mobilizar a opinião pública, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) em
disputas federativas, além de poderem se tornar competidores ou aliados dos maiores
adversários eleitorais do presidente. Ao longo da pandemia, esse confronto federativo
disseminou-se e os governos subnacionais produziram cartas de repúdio a decisões do governo
federal.
Em relação aos esforços no combate à pandemia, a postura errática do presidente
Bolsonaro afetou a forma como o Ministério da Saúde conduziu suas ações. No primeiro
momento, Bolsonaro minimizou a gravidade da pandemia, afirmando que se tratava de uma
“gripezinha”. No segundo momento, desautorizou políticas de isolamento social e restrições à
circulação e às atividades ligadas ao comércio. Também foram públicos os conflitos com seus
ministros da saúde (que foram demitidos na medida em que contrariavam o presidente).
A postura do STF, enquanto arena de disputa de conflitos entre Executivo, Legislativo
e entes subnacionais deu-se de forma diferente durante a pandemia de Covid-19. Conforme
apontam Oliveira e Madeira (2021) e Canello (2017), até 2015, das decisões envolvendo
conflitos entre a União e órgãos e entes subnacionais, 81% foram favoráveis à União. Nesse
sentido, a Suprema Corte reforçou, historicamente, o papel centralizador da União sobre os
entes subnacionais. A partir do Governo Bolsonaro e, mais especificamente, durante a
pandemia, o STF tem decidido claramente em favor dos entes subnacionais. A primeira grande
decisão, no que tange à adoção de medidas não farmacológicas para enfrentar a pandemia, o
Supremo Tribunal Federal reforçou o princípio da autonomia dos entes federados já presente
na Constituição Federal, considerando que os estados e os municípios têm competência

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/basta-um-soldado-e-um-cabo-parafechar-stf-disse-filho-de-bolsonaro-em-video.shtml
10
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concorrente para atuar em questões sanitárias e podem estabelecer medidas restritivas para
combater a pandemia sem aval do governo federal.
O estudo de Oliveira e Madeira (2021) aponta que, durante a crise sanitária, os partidos
de oposição foram os que mais mobilizaram a Corte e, tal como ocorreu na “primeira onda da
judicialização” nos anos 1990, o presidente da república não foi o principal ganhador.
Conforme as autoras, o presidente mais perdeu do que ganhou no STF quando os assuntos eram
relacionados à adoção de medidas sanitárias e à implementação de medidas não farmacológicas
de combate ao Covid-19.
Além disso, Oliveira e Madeira (2021) reforçam os achados de Abrúcio et al. (2020) e
Canello (2017) no que tange à observação do fenômeno centralizador do STF nos conflitos
entre a União e os entes subnacionais. De acordo com as autoras, ainda que os ministros tenham
garantido o papel de estados e municípios no desenvolvimento das medidas sanitárias e não
farmacológicas necessárias para o controle da crise sanitária, inclusive em relação à
obrigatoriedade da vacinação, “as demais decisões, não relacionadas às medidas sanitárias, não
demonstram a alteração do padrão ‘centralizador’ de atuação da Corte” (OLIVEIRA;
MADEIRA, 2021, p.3). Isso significa que, apesar de se contrapor ao presidente e sua forma
errática de conduzir a pandemia, o STF não reforçou o poder dos entes subnacionais em
detrimento da União.
Conforme aponta Kalsnes (2018), notícias falsas não são novas, mas a eleição
presidencial americana em 2016 colocou o fenômeno diretamente na agenda internacional.
Manipulação, desinformação, falsidade, rumores, teorias da conspiração - ações e
comportamentos frequentemente associados ao termo - existem desde que os humanos se
comunicaram. No entanto, as novas tecnologias de comunicação permitiram novas formas de
produzir, distribuir e consumir notícias falsas, o que torna mais difícil diferenciar em quais
informações confiar. As notícias falsas costumam ser estudadas ao longo de quatro linhas:
caracterização, criação, circulação e combate. Em um sentido mais amplo, criou-se, nos últimos
anos, um cenário de conflito permanente que busca desmerecer o conhecimento científico,
acadêmico e produzido por especialistas em prol de explicações espúrias, mas de fácil
compreensão pela população em geral e circulação dentre os meios de comunicação. Nesse
sentido, a emergência de notícias falsas já era um dado da realidade e um problema público
percebido antes da emergência da pandemia, contudo, ganhou contornos mais críticos após a
crise sanitária. No que concerne ao desenho da política, a existência de noticias falsas informa
os formuladores de políticas públicas com dados e informações distorcidas e inverídicas da
realidade, afetando, assim, a capacidade da política em resolver o problema público.
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Nesse cenário permeado por conflitos, os discursos científicos são mobilizados por uma
ampla gama de atores sociais, seja para justificar um conjunto determinado de políticas públicas
de enfretamento à pandemia ou mesmo para desmerecer outras ações consideradas
“desprovidas de evidências científicas”. Assim, tem-se o STF como mais uma arena de disputa
e conflito entre os atores políticos. No caso, o STF é a arena em que os partidos e forças de
oposição ao Executivo Federal contestam as ações e medidas tomadas pelo Poder Executivo
para o enfretamento da pandemia. A ideia de ciência, nesse caso, é utilizada como um discurso
de legitimação e deslegitimação de ações e políticas públicas no STF.
Ao longo do século XX e, indubitavelmente no século XXI, a ciência tem provocado
substanciais mudanças na forma como as políticas públicas se desenham. No dia a dia, por
exemplo, observamos que nosso sal de cozinha contém artificialmente iodo porque a deficiência
desse elemento no organismo pode levar ao bócio e a vários problemas no desenvolvimento do
feto durante a gestação. No que concerne ao Estado, e principalmente na forma como o Poder
Judicial desempenha as suas funções, a ciência também tem sido uma peça-chave – por
exemplo, no uso de exames de DNA para verificar a paternidade em casos em que as relações
parentais são judicializadas (FONSECA, 2004). Para usar o conceito de Giddens (1991), a
ciência torna-se um sistema perito. Sistemas Peritos, conforme o autor, são sistemas de
excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas do ambiente
material e social que vivemos hoje. Nesse caso, pode-se dizer que o Poder Judiciário brasileiro
vem usando, ao longo das últimas décadas, a ciência enquanto esfera de excelência técnica para
basear suas decisões. Conforme Fonseca (2004), a interação entre ciência e Poder Judiciário
veio se alterando ao longo do século XX. Na seara da judicialização das relações parentais, o
exame de DNA foi uma ferramenta que permitiu ao magistrado tomar uma decisão baseada na
confiança de um Sistema Perito – no caso, a biologia e a genética.
Durante a pandemia, os discursos e políticas adotadas pelo governo Bolsonaro não
seguiram, necessariamente, os protocolos estipulados por órgãos de reconhecida competência
técnica e científica – tais como OMS, Fiocruz etc. Além das políticas governamentais oficiais,
a pessoa do Presidente da República tampouco se importou em incentivar o uso de máscaras e
o isolamento social. Mais do que isso, durante todo o ano de 2020 o presidente e seu governo
(no caso, o Ministério da Saúde) incentivaram o uso de medicamentos comprovadamente não
eficazes para o tratamento da infecção causada pelo vírus Sars-Covid-2.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) tem feito todos os esforços e também
apresentou erros ao início da pandemia, mas esses erros ou prognósticos parecem ter ocorrido
pela ausência de experiência e informações para o enfrentamento da pandemia, não por
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princípios infundados. Todavia, as orientações repassadas por essa entidade comprovam a
teoria do Sistema Perito, onde os riscos passam a ser conhecidos por aqueles que o enfrentam
com o princípio da confiança nessas entidades e, principalmente, por haver um embasamento
técnico indiscutível e respaldado não por uma crença ou suposições, mas por fatos e pela lógica.
Diante desse cenário, o STF tem sido fortemente demandado, e esse estudo tem por
finalidade identificar as razões que os ministros se valem ao apreciar as ações que chegam até
eles. Conforme o estudo de Garcia e Duarte (2020), baseado nas recomendações da OMS para
o enfrentamento da pandemia, ainda não se tem um tratamento eficiente para o vírus e as formas
de minimizar o contágio e a severidade da doença são conseguidos através do isolamento social
e da vacinação de uma grande maioria da população. Essas duas principais ações poderiam ser
atingidas através de uma coordenação clara das ações do governo federal juntamente com os
estados e municípios, de modo a informar a sociedade civil a respeito de quais ações devem ser
tomadas, como também reforçar o financiamento do Sistema Único de Saúde a fim de garantir
o tratamento e assistência aos infectados. Conforme já apontado, nenhuma dessas ações e
recomendações de órgãos com respaldo científico foram acatadas pelo Executivo Federal. Posto
isso, cabe questionar de que forma os ministros do STF estão envolvidos no Sistema Perito e
quais argumentos são evocados em suas decisões no que concerne à judicialização da pandemia.
Estariam os ministros do STF usando argumentos oriundos do campo científico para justificar
as suas decisões? Principalmente quando essas vão de encontro com as políticas desenvolvidas
pelo Executivo Federal?
O desenho metodológico da presente pesquisa tem como base o estudo de Moraes e
Camino (2016). Os autores apresentam um estudo empírico acerca dos argumentos utilizados
pelos ministros do STF em sua decisão do casamento homoafetivo. Os autores tomam por base
as premissas da análise crítica do discurso e realizam uma avaliação das justificativas dadas aos
votos. Nesse sentido, pretende-se avançar na construção do conhecimento sobre a judicialização
das políticas públicas, principalmente no que diz respeito à gestão da pandemia, a partir das
descobertas já realizadas pela literatura (ABRUCIO ET AL, 2020; OLIVEIRA; MADEIRA,
2021).
Para as análises, esse trabalho conta com a contribuição do artigo de Madeira e Oliveira
(2021) sobre ADI’s, ADPF’s e ADO’s ajuizadas na pandemia de Covid-19 no período de março
a novembro de 2020. Contudo, iremos aprofundar nas decisões desse período no sentido de
obter as justificativas dos ministros nas decisões das ADI’s e ADPF’s, entre 2020 e 2021, de
ações com algum tipo de manifestação do Ministro Relator.
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A fonte de dados foi obtida em duas etapas: 1 – através do trabalho de Madeira e Oliveira
(2021); e 2 - com as atualizações e seleções de normas contestadas diretamente do endereço:
https://portal.stf.jus.br correlacionadas à pandemia, em especial.
Além disso, para toda tabulação, os dados foram reagrupados para que houvesse a
possibilidade de uma análise quantitativa que levasse em conta alguns preceitos e/ou decisões
dos juízes, principalmente sobre a adoção ou não do Sistema Perito em suas decisões.
Esses dados foram trabalhados em planilha Excel e grande parte de suas conclusões
compõe esse estudo.
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CAPÍTULO 3. A ciência é a nova jurisprudência? Reflexões sobre a judicialização da
pandemia
3.1 Resultados da Judicialização no Brasil
O objetivo desse capítulo é analisar a chamada terceira onda da judicialização, a
“judicialização da saúde”, bem como avaliar o perfil das decisões dos juízes, em especial, em
temáticas ligadas à pandemia da COVID-19 e o uso do “Sistema Perito” em suas
fundamentações. O presente estudo dialoga com aquele publicado por Oliveira e Madeira
(2021) a respeito da discussão sobre o fato de haver uma ruptura ou continuidade no padrão de
comportamento das contestações e a atuação do STF em relação a esses pedidos.
Trata-se de uma tarefa bastante complexa a de avaliar os resultados que a judicialização
tem alcançado para o Brasil, pois eles dependem, principalmente, da política pública envolvida.
Ou seja, avaliar os resultados da judicialização possui relação direta com aquilo que está
demandado judicialmente, e isso tem o poder de influenciar o resultado do processo de
judicialização.
Outro prisma desse processo tem relação com a natureza do sistema político de uma
forma global. Não somente a judicialização da política é influenciada pela natureza do sistema
político, mas também a própria judicialização das políticas públicas, onde presenciamos no
nosso cenário político que há o efeito reverso dos demais Poderes em relação ao Judiciário.
Conforme apontam Sieder, Schjolden e Angell (2019), se por um lado o Judiciário
interfere diretamente nos Poderes Executivo e Legislativo, estes Poderes também se apoiam
nesse protocolo para defender seus interesses ou de suas classes, especialmente quando temos
as políticas públicas como pano de fundo em questão. Essa relação acaba criando uma interação
entre os Três Poderes e as instituições envolvidas em uma determinada política pública, pois a
atuação do Judiciário, quando relacionado às políticas públicas, obriga uma resposta do Poder
Executivo sobre o direito ou a própria política que tem sido demandada judicialmente, o que
pode gerar uma aproximação e até mesmo um afastamento entre os Poderes. Exemplos de
parcerias institucionais para atendimento e até um aprimoramento de uma decisão judicial
podem aproximar o Executivo do Judiciário, da mesma forma que pode ocorrer quando o
Legislativo realiza apresentação de Projetos de Lei ou Emendas Constitucionais que melhorem
ou dão reforço à interpretação judicial.
Já quando o Legislativo interfere com essas mesmas ferramentas no sentido de
“complicar” a interpretação judicial ou de dificultar ainda mais seu escopo, ou quando o
Executivo se utiliza de meios de anulação ou protelação da implementação de uma decisão
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judicial, presenciamos nessas situações um distanciamento entre os Três Poderes, o que
comprova que a judicialização acaba sendo uma ferramenta bastante eficaz a todos os Poderes
no jogo político e, por consequência, na implementação de políticas públicas no país. “A
natureza do sistema político e da relação entre Executivo e Legislativo influencia a
judicialização da política e das políticas públicas”, nos termos de Sieder, Schjolden e Angell
(2019, p. 23), “[...] mas também produz efeitos sobre a relação entre os Poderes.” (idem, p. 35).

3.2 Análise das normas contestadas em tempos de pandemia
3.2.1 Contexto e objetivo
O artigo de Oliveira e Madeira (2021) analisa o perfil e a tipologia das contestações às
normas, em especial, às Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) e todos os demais tipos
de contestação que chegaram ao STF neste último ciclo. O estudo aqui proposto busca algum
tipo de comportamento padrão, mesmo que a cada perfil de Ministro do STF, ao avaliar essas
Ações. Assim, como estamos em tempos de pandemia, uma análise qualitativa baseada nas
ADIs que envolvem algum tipo de “judicialização” da pandemia pode nos esclarecer e avaliar
qual o principal argumento utilizado pelos Ministros do STF.
Como vimos, o país vive tempos em que o processo de judicialização vem tomando cada
vez maior destaque, fazendo com que o STF acabe por assumir e protagonizar o papel condutor
das ações, interferindo no Executivo cada vez mais de modo a garantir à sociedade o legítimo
acesso aos seus direitos em tempos de uma crise sanitária sem precedentes, que fez eclodir uma
crise econômica que deve perdurar vários anos.
Conforme apontado, o Poder Executivo Federal agiu de forma descoordenada ao longo
da crise provocada pela pandemia e estabeleceu políticas públicas não sensíveis às diretrizes da
OMS. Através do Gráfico 1, é apresentada a evolução das normas contestadas entre 2010 e
2020 e, diante dessas posturas do Executivo, identifica-se um forte aumento de contestações
nos últimos anos, passando de uma média de 50 ações anuais contestando essa norma (anos de
2010 a 2017) para uma média assustadora de 293 ações anuais (2018 a 2020), um aumento de
quase cinco vezes, sendo que, nos últimos dois anos, a taxa de crescimento foi de 36% e 51%
respectivamente, chegando a 408 ações no ano de 2020 que foram julgadas, com uma taxa de
64% de inconstitucionalidade.
Verifica-se que esse aumento condiz com a terceira onda da judicialização, a
“judicialização da saúde”, onde os partidos políticos, conselhos, confederações, governos
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regionais, ou seja, de todas as origens, surgem com pedidos de contestação, e o que constatamos
após o julgamento dessas normas é que há um retorno muito favorável dos juízes como
procedentes os pedidos, em média, 64,5% das vezes em 2020, por exemplo, e conforme a Figura
3, que complementa o Gráfico 1.
Gráfico 1 - Evolução das Normas Contestadas

Figura 1. Evolução das Normas Contestadas – 2010 a 2020.
Evolução das Normas Contestadas no STF
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Total

Fonte: Anuário da Justiça, 2021.

Verificamos também uma tendência à estabilização no julgamento dessas normas,
mesmo em épocas de pandemia. A Constituição ainda resiste bem nestes tempos, mesmo com
tantas normas onde o índice de sucesso11 dessas tentativas se mantém abaixo de 70%, conforme
gráfico da Figura 3 - Taxa de Inconstitucionalidade - 2010 a 2020sendo que, no primeiro ciclo, anos
de 2010 a 2015, por exemplo, esse índice obrigatoriamente ficou acima dos 70%.
Figura 3 - Taxa de Inconstitucionalidade - 2010 a 2020
Figura 2. Taxa de Inconstitucionalidade -2010 a 2020
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Fonte: Anuário da Justiça, 2021.

Índice de sucesso seria a taxa obtida em relação ao total de normas julgadas procedentes sobre o total
de normas contestadas.
11
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Nesse cenário tem-se a intenção de avaliar essas normas em específico e obter algum
tipo de padrão ou tendência ao uso de argumentos baseados em estudos científicos; no caso, o
Sistema Perito é a infectologia, saúde pública, epidemiologia e ciências correlatas, e do
seguimento estrito da lei em relação à manifestação dos Ministros do STF. Doravante, quando
for mencionado o termo “Sistema Perito” estar-se-á referindo aos conhecimentos científicos
produzidos pelas áreas acadêmicas referidas.
Em termos práticos, obtivemos uma amostra de 52 normas contestadas, a sua maioria
de ADIs que tiveram julgamento após a publicação do estudo de Madeira e Oliveira (2021),
para verificarmos tal continuidade e com o objetivo de respondermos às seguintes perguntas:
•

Existe algum padrão em relação aos Ministros?

•

Como agiu cada Ministro do STF dentro dessa amostra?

•

Quem tem demandado essas ações?

•

Qual o nível de inconstitucionalidade dessas ações?

•

Quem tem sido o alvo dessas ações?

•

Quais as taxas de sucesso dessas ações por tipo de ministro e por tipo de assunto?

•

Como os assuntos ligados à pandemia têm sido tratados?

•

Qual o embasamento dos Ministros em suas justificativas?

3.2.2 Hipóteses e fonte de dados
É preciso reafirmar que, ao longo dos últimos anos, a judicialização da saúde foi
crescente no país. Segundo os estudos de Ventura et al. (2010) o direito à saúde, promulgado
pela CF88, sempre foi o principal esteio argumentativo das decisões judiciais. Obviamente,
acredita-se que esse argumento siga sendo forte e presente na argumentação dos ministros do
STF quando provocados a se manifestar a respeito de políticas relacionadas à gestão da
pandemia. Contudo, por ser tratar de um assunto novo, as deliberações oriundas de estudos
científicos publicados por instituições como OMS, OPAS, FIOCRUZ e universidades não
tiveram tempo hábil de se transformar em normais legais. Mesmo assim, espera-se que as ações
do Estado na condução de políticas públicas observem tais deliberações por se tratar de um
Sistema Perito (Giddens, 1994). Identificou-se que essas deliberações não encontraram terreno
fértil no Poder Executivo Federal e a hipótese do trabalho é a de que no Poder Judiciário elas
tenham sido levadas em consideração.
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Em relação às bases de dados, obtivemos uma lista de 52 normas contestadas e que
foram julgadas até o momento ou estão em fase de julgamento. De forma a traçarmos algumas
estatísticas descritivas, avaliamos as seguintes variáveis:
•

Perfil do Ministro do STF que analisou essas ações;

•

Perfil do Intimado;

•

Perfil da Requerente;

•

Tendência de alguma norma ser questionada;

•

Quais os partidos políticos mais “ativistas”;

•

Quais os assuntos mais relevantes que foram pauta dessa amostra;

•

Dentro do assunto pandemia, o que foi discutido;

•

Análise das decisões em relação ao perfil dos juízes, temática e requerentes.
A base de dados considerada amostra foi obtida através do trabalho de Ventura et al.

(2010) em relação às ADIs que acabaram sendo julgadas mais a inserção de outras normas
contestadas após o início da pandemia e que tiveram algum tipo de movimentação ou
manifestação do Ministro Relator. O detalhamento das ADIs se encontra no endereço
https://portal.stf.jus.br.
É importante mencionar que, por ser um trabalho qualitativo, necessitamos realizar
alguns agrupamentos de forma a conseguirmos realizar essas estatísticas descritivas e obter
algumas conclusões e/ou explicações sobre esses dados, os quais foram agrupados da seguinte
forma:
3.2.3 Tipo de requerente
Consideramos na Figura 4 o seguinte agrupamento dentre os requerentes para as
seguintes possibilidades, bem como no Gráfico 2 , que ilustra claramente essa distribuição:
Figura 4- Distribuição da amostra por tipo de requerente
Tipo Requerente
Qtde
Grupos Partidários
AGU
Confederações/Associações/Entidades de Classe
Governador
Partidos Políticos
PGR

6
1
31
4
31
2

%
8%
1%
41%
5%
41%
3%

Total

75

100%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).
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Gráfico 2 - Distribuição por Requerente - Amostra, 2020/2021

Partidos Políticos
41%

AGU 1%

Governador 5%

Outra 9%

Confederações/
Associações/Enti
dades de Classe
41%

PGR 3%

Grupos
Partidários 8%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Verifica-se que os partidos políticos lideram essa base como requerentes com 41% de
todas as demandas analisadas, juntamente com o agrupamento de confederações, conselhos,
associações e/ou entidades de classe no mesmo percentual, e pelas próprias associações de
grupos partidários, quando mais de um partido político ingressa na ação, com 8%. Ou seja, os
partidos políticos movimentam 49% de todas as ações nessa amostra. Há uma predominância
um pouco mais elevada de partidos políticos, em demanda solo ou em agrupamentos chamados
grupos partidários e, quando abrimos as origens dos partidos, temos uma concentração histórica
em partidos que representam a oposição ao governo.
Figura 5 - Distribuição dos Requerentes – Partidos Políticos - Amostra, 2020/2021
Partidos
AVANTE
PC do B
PDB
PDT
PODEMOS
Progressistas- PP
PSB
PSD
PSOL
PT
PTB
Rede Sustentabilidade
SOLIDARIEDADE
PCB
PSDB
Total

Qtde

%
1
2
1
5
1
1
3
1
3
3
1
6
1
1
1

3%
6%
3%
16%
3%
3%
10%
3%
10%
10%
3%
19%
3%
3%
3%

31

100%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Já na Figura 5 acima, dos partidos políticos da amostra analisada se destacaram o Rede
de Sustentabilidade e o PDT, que somam 35% das ações, mostrando o ativismo desses dois
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partidos; percebe-se que praticamente todos os partidos que ingressaram contra essas normas
são partidos de oposição do Governo Federal.
3.2.4 Origem
O DF concentra a grande maioria das ações contra a Constituição, conforme Figura 6,
por ser o campo federal de discussão e pelos partidos estarem mais representados no Distrito
Federal; o DF concentra 81% dessa amostra e, ao analisarmos um modelo de pareto12,
podemos constatar pelo
Gráfico 3 que, para a amostra, no eixo horizontal, o DF mais três estados possuem
mais de 90% de nossa amostra.
Figura 6 - Distribuição das Ações da amostra por UF, 2020/2021
UF de Origem Qtde
BA
DF
ES
MA
MT
PA
PB
RJ
RN
RO
RR
SC
SP
TOTAL

%
1
58
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
74

1,4%
78,4%
1,4%
1,4%
2,7%
1,4%
1,4%
5,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
100,0%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs , 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Gráfico 3 - Distribuição das Ações da amostra por UF, modelo Pareto
Pareto Ações
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Pareto ADIs

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Distribuição de Pareto objetiva ordenar os dados de uma distribuição de forma cumulativa mas
decrescente, ou seja, do maior para o menor, onde podemos avaliar se há uma concentração mais elevada
em alguma variável ou grupo de variáveis.
12
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3.2.5 Intimado
O Presidente da República, nessa amostra, foi o maior intimado, com 61% dos pedidos,
sendo que, de forma isolada, se apresenta em 59% da amostra, conforme Figura 7 - Distribuição
das Ações da amostra por tipo de intimado, 2020/2021 que contém a distribuição dos intimados da

amostra obtida.
Figura 7 - Distribuição das Ações da amostra por tipo de intimado, 2020/2021
Intimados
: O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
AL
Assembleia legislativa do Estado de Roraima
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Bacen e CMN
CGU
Estado do Rio de Janeiro
estado Rondonia
Governador de Estado
Governador de Estado e Prefeitos
GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INEP, Ministério Educação
Mesa diretora da Camara Legislativa do DF
Presidente as República
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Presidente da República
Presidente da República e Ministro de Estado da Saúde
Presidente da República e Ministro do Estado da Economia
Rede Sustentabilidade
União
União e Funai
União, Estado da Bahia, da Paraíba, de alagoas, de Goiás, Mato Grosso do Sul e outros
TOTAL

Qtde

%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
44
1
1
1
4
1
1
75

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
8%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
59%
1%
1%
1%
5%
1%
1%
100%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPF , 2020 e 2021 julgadas (amostra).

3.2.6 Objeto de discussão
Pela amostra, isoladamente temos a Lei 13.979/2020, chamada Lei da Covid, seguida
da Lei Complementar 173/2020. Todavia, assuntos ligados diretamente à Constituição Federal
de 1988 lideram a amostra com 34% das demandas. A Figura 8 exibe a distribuição das
contestações por norma ou lei.
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Figura 8 - Distribuição das Ações da amostra por tipo de lei ou norma contestada, 2020/2021
Norma
Lei 13.979/2020
MP 927/2020
LC 173/2020
Art. 1 CF
Art. 5 CF
Lei 8.036/90
MP 928/2020
MP 946/2020
MP 954/2018
MP 954/2020
Lei 9.868/1999
Ato 1556/2020
Decreto 054/2019
Decreto 65.563/2021
LC 101/2000
LCE 234/02
Lei 11.157/2020
Lei 11.274/2020
Lei 11.494/1997
Lei 11.716/2020
Lei 14.020/2020
Lei 173/2020
Lei 8.811/2020
Lei 8.932/2020
Lei 9.065/2020
Lei 9.504/1997
Lei 966/2020
Lei Orgânica DF
MP 298/2020
MP 936/2020
MP 979/2020
Res 329/2020
Res 4.782/2020
Art. 68 CF
Lei 14.010/2020
Art. 18 CF
Lei Estadual 9.123/1990
Decreto 10.316/2020
Lei 8.036/1990
Lei 1.389/2020
Lei 17.933/2020
Lei 4.620/2019
Lei 8.769/2020
Lei 23.610/2019
CF
Regimento Interno STF
Lei 10.733/2020
Lei 14.279/2020
TOTAL

Qtde

%
7
6
5
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
75

9%
8%
7%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

3.2.7 Assunto
Para o ano de 2020/2021, o assunto predominante foi toda e qualquer demanda
relacionada à pandemia, com 76% de nossa amostra, seguido de temas ligados à concessão de
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benefícios não correlacionados à pandemia e informações que somaram 6%, conforme dados
exibidos na Figura 9.
Figura 9 - Distribuição das Ações da amostra por macro assunto, 2020/2021
Assunto
Qtde
Benefícios
Filiação Partidária
Informação
Informações
Julgamentos
Outros
Pandemia
Responsabilidade Fiscal
Responsabilidlade Civil
Segurança

6
1
1
2
1
3
57
2
1
1

%

Total

75

8%
1%
1%
3%
1%
4%
76%
3%
1%
1%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Além disso, conforme subdivisão exibida na Figura 10, após o agrupamento e a forma
massiva de temas ligados à pandemia, segregamos esse tema em outras subdivisões, sejam elas:
Figura 10 - Distribuição dos assuntos ligados à pandemia das ações da amostra, 2020/2021
Subgrupo Pandemia
Saúde Pública
Informação
Benefício
Trabalhista
Total

Qtde

%
29
5
16
7

51%
9%
28%
12%
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Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Ou seja, da nossa amostra, 51% da temática relacionada à pandemia tem relações com
políticas públicas voltadas à saúde pública e ações do governo federal e dos estados e
municípios em relação à COVID-19. Outro ponto em destaque é a representatividade de ações
ligadas à concessão de benefícios, perdão ou suspensão do endividamento social, dentre outras
que, ao relacionar com a origem dessas ações, ou representam interesses próprios de cada
entidade ou também podem ter correlação com atividades ligadas à promoção de alguns
partidos políticos, como forma de combater o governo federal. São suposições, até mesmo
porque estamos considerando análise de dados puramente, sem qualquer viés político nesse
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momento, mas que a relação assistencialista em que a cultura do Brasil e do brasileiro vivem
num Estado “provedor”, a pandemia explicitou essa relação de forma mais agressiva, além dos
custos envolvidos.
De fato, esse contexto assistencialista é esperado, uma vez que o Brasil se mostrou
imaturo diante da crise da pandemia, refletindo as desigualdades sociais e sem preparo algum
em termos de estrutura de políticas públicas.

3.3 Análise da justificativa
Analisando as justificativas em cada norma contestada proferida pelo Ministro do STF
Relator tentamos enquadrá-las em três subgrupos que nos interessam nesse exercício, e que se
apresentam tabuladas na Figura 11 a seguir.
•

Sistema Perito: ou seja, o Ministro baseou sua justificativa com base em protocolos
sanitários, com embasamento científico, mencionando-o em seus pareceres;

•

Aplicação Restrita da Lei: nesse caso, são as ações em que a justificativa do Ministro
foi fundamentada apenas no cumprimento irrestrito da lei;

•

Não aplica e não foi julgada: seriam as exceções a esses padrões.

Figura 11 - Distribuição das Ações da amostra por critério de justificativa dos Relatores,
2020/2021
Tipo de Justificativa
Sistema Perito
Aplicação Restrita da Legislação
Não Aplica
Não foi Julgada
Total

Qte

%
31
42
2
0
75

41%
56%
3%
0%
100%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs , 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Analisando somente essa variável podemos observar que os Ministros do STF são
bastante disciplinados na aplicação da sua interpretação da lei, que é o fundamento básico das
decisões, mas já inserem procedimentos avaliados no Sistema Perito, o que demonstra grande
evolução na maturidade desse Poder que vem evoluindo constantemente.
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3.4 Ministro Relator
Apesar de existirem regras bem claras, ainda que não tão simples, para a distribuição
dos processos dessas normas, verificamos nessa amostra, através da Figura 12, que houve uma
concentração muito elevada em 6 ministros, totalizando mais de 80% de todas as normas
analisadas.
Como estamos utilizando uma amostra e essa foi pré-selecionada13 com relação direta a
assuntos ligados à pandemia e sua judicialização, fica difícil afirmar e analisar o processo de
distribuição dessas ações, deste modo, o presente trabalho não faz e nem pretende fazer
avaliação sobre o seu processo e sua independência.
Figura 12 - Distribuição das normas contestadas/ações da amostra por Ministro Relator, 2020/2021
Ministro
Marco Aurélio
Alexandre de Moraes
Ricardo Lewandowski
Rosa Weber
Gilmar Mendes
Carmen Lúcia
Luís Roberto Barroso
Edson Fachin
Celso de Mello
Dias Toffoli
Kássio Nunes Marques
Luiz Fux
Total

Qtde
16
14
10
8
7
6
5
3
2
2
1
1
75

%
21,3%
18,7%
13,3%
10,7%
9,3%
8,0%
6,7%
4,0%
2,7%
2,7%
1,3%
1,3%
100,0%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

E, de fato, das normas contestadas avaliadas nesse estudo, três Ministros se destacaram
- Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, esse último já aposentado -,
pois protagonizaram várias discussões no cenário político em seus posicionamentos e atividades
nesse fenômeno da judicialização e na presença cada vez mais evidente do Judiciário, em
especial do STF, nas principais decisões do Executivo.

A amostra foi pré-selecionada do trabalho de Madeira; Oliveira (2021) com a adição de outras ADIs
e ADPFs para complementação e seguindo o critério de terem recebido algum tipo de avaliação por
parte do juiz relator.
13
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3.5 Análises condicionadas
Ao prepararmos as bases de dados com essas primeiras análises estatísticas,
condicionamos algumas variáveis no sentido de obtermos algumas correlações e/ou
interpretações cruzadas dessas informações.
Numa primeira análise, isolamos os Ministros e os confrontamos com os resultados
gerados pelas seguintes variáveis:
•

Se o Intimado é o Presidente da República;

•

Se as leis questionadas são as Leis da COVID-19, Lei 13.979 e a LC 173/2020
e MP 927/2020, sendo que essa última trouxe muitas discussões em relação às
mudanças trabalhistas durante a pandemia em 2020;

•

Os Requerentes, sejam eles os partidos políticos, confederações/associações
e/ou entidades de classe e grupos partidários;

•

A tipologia da demanda segregada entre assuntos ligados à pandemia, concessão
ou direitos a benefícios (não relacionados à pandemia);

•

Da temática da pandemia, os assuntos ligados à saúde pública, liberação de
informações, benefícios e temáticas trabalhistas;

•

Decisões tomadas pelos Ministros como sendo: Procedentes, Improcedentes,
Aguardando Julgamento, Transitado em Julgado, Processos Extintos e
Seguimento Negado;

•

Justificativa da decisão baseada no Sistema Perito ou na aplicação irrestrita da
interpretação da lei.

Diante disso, para os ministros mais requisitados dentro da amostra observada, traçamos
um perfil de cada um diante desse pequeno histórico e com base nessas contestações ocorridas
recentemente.
É importante ressaltar que não estamos atribuindo conclusões definitivas, mas somente
baseadas em nossa amostra que, no entanto, podem corroborar com o contexto em que
passamos, numa disputa entre o Executivo e o Judiciário, esse primeiro inclusive tentando obter
apoio popular e militar num pretexto de “legitimar” uma medida de prolongamento do poder
através de algum movimento ou golpe.
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3.5.1 Ministro Alexandre de Moraes
Figura 13 – Perfil: Ministro Alexandre de Moraes
O Juiz quem mais
enfrenta o
Executivo

19%
Intimado

da Base

Presidente da República

93%

• 19% das ADIs da base de 2020 e 2021 que foram julgadas provêm do Ministro
Alexandre de Moraes;
• 93% de suas ADIs julgadas têm o Presidente da República
• 30% de todas as ADIs contra o Presidente foram para ele.

LC 173/2020

Lei Questionada

100%

• Julgou todas as ADIs que envolveram a LC 173/2020

Requerente

Ministro
Alexandre de
Moraes
q Decisões sempre
baseadas no
cumprimento da lei mas
já considera o Sistema
Perito em 30% delas.
q Principal ator no processo
de judicialização da
pandemia

Partidos Políticos

43%

• 43% das ADIs vêm de partidos Políticos, sendo:
• 33% da Rede Sustentabilidade.

Assunto

Pandemia

• 80% das temáticas envolvem assuntos ligados à pandemia, sendo que 40% de
todos os pedidos envolvendo questões ligadas à disponibilização de
informações foram para ele.

Decisões

50%

80%

Improcedente ou Extinto

• 50% dos pedidos foram julgados como improcedentes ou extintos;
• 60% de todos os processos da base transitados e julgados vêm do Ministro Moraes; e
• 30% de suas decisões têm fundamentação no Sistema Perito e o restante no estrito cumprimento da lei.

Fonte: Elaborado pela autora.

Em diversas ocasiões o presidente Jair Bolsonaro deferiu falas extremamente críticas ao
Ministro Alexandre de Moraes (G1, 2021). E, de fato, mesmo com a amostra que temos,
percebe-se que o Ministro Alexandre de Moraes tem sido constantemente acionado14 com
demandas onde o intimado é o Presidente da República, e tem adotado um perfil de decisão

14

Existe um sistema de distribuição das ações por Ministro onde todas as regras são previamente
definidas e estabelecidas para que haja ou um sorteio ou um direcionamento. No que diz respeito ao
STF, as regras estão no Regimento Interno do STF (RISTF). No capítulo III do RISTF, estão
sistematizadas as regras do regimento sobre a distribuição de processos. O regimento define que: “A
distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado
automaticamente em cada classe de processo.”
A classe de processo deve ser adequada ao pedido proposto. Por exemplo, para pedir a liberdade de um
preso, a classe processual é o habeas corpus.
O RISTF diz que a distribuição será feita por sorteio ou prevenção. Prevenção ocorre quando um
processo já tem um responsável fixo decidido em sorteio anterior, não sendo necessário outro sorteio.
Se a hipótese não é de prevenção, recorre-se ao sorteio.
O Regimento define que o sorteio se dará da seguinte forma: “o sistema informatizado de distribuição
automática e aleatória de processos é público, e seus dados são acessíveis aos interessados.” Isso quer
dizer que o sorteio é feito por um sistema informatizado, público e acessível que distribui os processos
de maneira automática e aleatória.
Link de acesso ao RISTF:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=legislacaoRegimentoInterno.
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baseada no Sistema Perito e na interpretação e cumprimento irrestrito da lei, mostrando
maturidade no processo decisório, onde o respeito à Constituição Federal e o respeito às
instituições técnicas, como os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde,
os quais devem ser expandidos e mantidos em nossa sociedade, mesmo que tenhamos uma
parcela significativa de “incrédulos”.
A seguir são apresentados alguns trechos das decisões proferidas pelo Ministro
Alexandre de Moraes explicitando a adoção do Sistema Perito em sua fundamentação e
processo decisório, a exemplo da ADI 6343. Conforme Moraes (2021, p. 34)
[...] dessa forma, e considerando a competência estadual de coordenação dos
serviços de vigilância epidemiológica, que o TJMG reconheceu a
constitucionalidade e a aplicabilidade da Deliberação nº 17/2020 e da Lei
Estadual 13.317/1999 aos municípios, a fim de resguardar a normatização de
caráter regional do Estado” (doc. 28, fl. 11); (g) “o TJMG nada mais fez que
reconhecer o âmbito de competência normativa de cada ente, resguardando a
autonomia dos entes federados conforme desenhadas pela Constituição e pela
lei. Se os municípios não possuem competência para normatizar uns sobre os
outros, a normatização das ações de vigilância epidemiológica na região de
saúde deve ser feita, como é determinado na Lei n. 8.080/90, pelo Estado.
Mais do que isso, se os municípios não normatizam com base na ciência e,
principalmente, com base em informações referentes aos diversos
municípios limítrofes e em coordenação regional, não podem normatizar
autonomamente, prejudicando a rede regional de saúde” (doc. 28, fls.
11/12); (h) “é sabido que esta Corte adota, na definição do que esteja no
âmbito de normatização de cada ente federal, o critério do interesse, conforme
a seguinte decisão da Suspensão de Tutela Provisória n. 334/MG” (doc. 28, fl.
13); (j) “resta evidente que o STF não criou competências municipais ou
estaduais em seus pronunciamentos sobre a matéria. O que se fez foi, como o
TJMG, apenas ressaltar que a competência concorrente é norma
Constitucional e deve ser exercida conforme o âmbito reservado,
constitucional e legalmente, ao ente que expede a norma” (doc. 28, fl. 13); e
(i) “Não bastasse a extensa demonstração das razões que conduzem a reforma
da r. decisão agravada, é importante pontuar que, em perigo reverso, no
presente caso, estamos no pior momento da pandemia de COVID-19 desde
seu início, com o sistema de saúde em seu limite e longas filas para a liberação
de leitos de UTI, situação que põe em risco essas vidas que dependem do
atendimento de alta complexidade. Essa situação ocorre mesmo com a
expressiva ampliação dos leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid19 promovida no último ano pelo Governo de Minas” (doc. 28, fl. 14).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada e,
“Sucessivamente, por eventualidade, seja conhecido o presente recurso,
atribuindo-lhe o efeito suspensivo nos termos do artigo 995, parágrafo único
do CPC”. Caso assim não entenda, requer “que este recurso seja encaminhado
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ao órgão colegiado competente para julgamento e provimento” (doc. 28, fl.
16).” (Grifos nosso).

Outro ponto a salientar do Ministro Alexandre de Moraes foi a sua relevância e atuação
contra o Executivo na tentativa de “reduzir” os impactos da pandemia, alterando e até mesmo
indisponibilizando essas informações aos veículos de comunicação.

3.5.2 Ministro Ricardo Lewandowski
Figura 14 – Perfil: Ministro Ricardo Lewandowski
O Juiz quem mais é
acionado em relação
às Políticas Públicas ao
enfrentamento à
Pandemia

13%
Intimado

50%

da Base

Presidente da República

• 13% das ADIs da base de 2020 e 2021 que foram julgadas provêm do
Ministro Ricardo Lewandowski
• 50% não têm o Presidente

43%

Lei Questionada

Lei 13.979/2020

• 43% das ADIs referentes à lei 13.979 foram direcionadas para o ministro.

Ministro
Ricardo
Lewandowski
q Decisões baseadas no
Sistema Perito.
q Baixa aprovação a favor
do requerente.

Requerente

50%

• 50% das ADIs provêm de Conselhos,
Confederações, Associações e Entidades de
Classe.

Assunto

Entidades, Conselhos,
Associações

Pandemia

• 90% têm a pandemia como foco onde:
• 78% envolvem questões de políticas públicas voltadas para a saúde.

Decisões

Sistema Perito

90%

60%

• 40% como procedente e 22% aguardando julgamento;
• 60% de suas decisões são fundamentadas pelo Sistema Perito.

Fonte: Elaborado pela autora.

Sobre o Ministro Ricardo Lewandowski, constatamos na amostra que este foi o Ministro
que recebeu o menor volume de demandas relacionadas ao Presidente da República como
intimado. Além disso, foi um dos Ministros que recebeu a menor participação de demandas de
partidos políticos, mas que teve atuação forte em relação a assuntos ligados à pandemia,
proferindo 90% das decisões envolvendo a temática, e à saúde pública.
Tem se mostrado um adepto ao Sistema Perito tendo em vista que 60% de suas decisões
têm esse sistema sendo considerado, onde um exemplo de justificativa com o uso do Sistema
Perito foi obtido na ADI 6586, conforme trecho a seguir:
Decisão: Após o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Relator), que
julgava parcialmente procedente a ação direta, para conferir interpretação
conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei nº 13.979/2020, de maneira a
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estabelecer que: (I) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada,
por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser
implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre
outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de
determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i)
tenham como base evidências científicas e análises estratégicas
pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia,
segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade
humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal
e gratuitamente; e (II) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem
ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência, o julgamento
foi suspenso. Falaram: pelo requerente, o Dr. Walber de Moura Agra; pelo
interessado Presidente da República, o Ministro José Levi Mello do Amaral
Júnior, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da República,
o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República.
Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 16.12.2020 (Sessão realizada
inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (negritamos)

3.5.3 Ministro Marco Aurélio
Figura 15 – Perfil: Ministro Marco Aurélio
O Juiz com decisões
mais equilibradas e da
Pandemia

21%

da Base

Intimado

69%

• 21% das ADIs da base de 2020 e 2021 que foram julgadas
provêm do Ministro Marco Aurélio
• 69% delas têm o Presidente como Intimado.

Lei Questionada

Presidente da
República

MP 927/20

100%

• Todas as ADIs daMP 927/2020 foram direcionadas para o Ministro Marco Aurélio

50%

Requerente

Ministro
Marco Aurélio

q Decisões baseadas no
Sistema Perito e no
Cumprimento da Lei.
q MP 927/2020.

• 50% em Entidades de Classe, Associações, no mesmo padrão do
Ministro Ricardo Lewandowski;
• 40% das demandas do PDT.

Assunto

Pandemia

Entidades, Conselhos,
Associações
94%

• 94% têm a pandemia como foco onde:
• 78% envolvem questões de políticas públicas voltadas para a saúde.

Decisões

44%

Sistema Perito

• Mostra-se o mais equilibrado em suas decisões bem como tem mostrado equilíbrio quanto
à utilização do Sistema Perito ou Cumprimento da Lei.

Fonte: Elaborado pela autora.
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O Ministro Marco Aurélio, apesar de ter se aposentado recentemente, apresentou um
perfil mais equilibrado em suas decisões e foi bastante requisitado pelas questões envolvendo
a MP927/2020, que cria situações específicas em relação às regras trabalhistas durante a
pandemia.
Recebeu também aproximadamente 2 de cada 3 demandas tendo o Presidente da
República como intimado e, na ADI 6341, proferiu o seguinte julgamento:
[...] STF assegurou a competência administrativa concorrente entre os entes
federativos para a implementação de medidas de saúde pública no julgamento
da medida cautelar na ADI 6341. Adoção do federalismo cooperativo
pela Constituição Federal. Competência legislativa municipal que é
suplementar à da União e dos Estados-membros. Necessidade de
observância dos princípios da autocontenção e da precaução, por meio
dos quais, a implementação de medidas de enfrentamento e combate à
Covid-19 exigem a adoção de critérios técnicos e científicos e atendimento
das recomendações da OMS e das legislações nacional e estadual. Lei
Federal 13.979/20 que estabelece atividades de construção civil como
essencial...”(Grifos nossos)

3.5.4 Ministro Gilmar Mendes
Figura 16 – Perfil: Ministro Gilmar Mendes
Decisões baseadas
pelo estrito
cumprimento e
interpretação das leis

9%
Intimado

57%

da Base
Presidente da República

• 9% das ADIs da base de 2020 e 2021 da amostra que foram julgadas.

Requerente

71%

Partidos Políticos

• 71% das demandas têm origem nos partidos políticos;

Ministro
Gilmar Mendes

q Mais relacionado às
discussões sobre os
benefícios sociais na
pandemia.

Assunto

Pandemia
86%

• 86% têm a pandemia como foco onde:
• 50% envolvem questões ligadas aos benefícios.

Decisões

57%

Estrito Cumprimento da Lei

• Mostra-se equilibrado usando o Sistema Perito em 43% de suas manifestações.

Fonte: Elaborado pela autora.
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O Ministro Gilmar Mendes, atualmente o mais antigo e experiente Ministro do STF, na
amostra vem se utilizando em duas a cada três decisões o estrito e fiel cumprimento da lei.
Recebeu da amostra 86% de ações ligadas à pandemia, onde 50% delas tinham como foco
algum tipo de benefício assistencial ligado à pandemia. Além disso, mais de 70% das ações
recebidas por esse Ministro e analisadas na amostra vieram de partidos políticos.

3.5.5 Ministra Rosa Weber
Figura 17 – Perfil: Ministra Rosa Weber
A Ministra menos
relacionada às
temáticas da Pandemia

11%
Intimado

da Base

Presidente da República

75%

• 11% das ADIs da base de 2020 e 2021 que foram julgadas provêm da
Ministra Rosa Weber;
• 75% dessas normas têm o Presidente da República como Intimado.

Assunto

Ministra Rosa
Weber
q Concentra decisões
relacionadas a benefícios
q Quando o assunto é
pandemia, concentra as
ADIs ligadas à
disponibilização de
informações
q Ministra ainda pouco
entusiasta do Sistema
Perito

50%

Pandemia

• Metade das ADIs que recebeu foi relacionada à Pandemia;
• ¾ de suas demandas em relação à pandemia são correlacionadas à
disponibilização de informações
• Por outro lado, tem agido ativamente em demandas relacionadas à
temática de benefícios.

Decisões

50%

Improcedente ou Negado

• Suas decisões têm direcionamento ligado ao Requerente
• 63% das decisões baseadas no estrito cumprimento e interpretação da lei.

Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com a amostra analisada, a Ministra Rosa Weber pautou suas decisões no
estrito cumprimento da lei, utilizando-se muito pouco do Sistema Perito.
Na ADI 6349, temos a seguinte decisão:
[...] O momento é de temperança, de compreensão maior, de observância do
arcabouço normativo constitucional. Com a referida Medida Provisória,
buscou-se, acima de tudo, preservar bem maior do trabalhador, ou seja, a fonte
do próprio sustento. Essa deve ser a óptica primeira, quer dos partidos
políticos, quer das entidades de classe. Cumpre atentar para a organicidade do
Direito e aguardar o crivo do Congresso Nacional quanto ao teor do diploma,
não cabendo atuar com açodamento, sob pena de aprofundar-se, ainda mais, a
crise aguda que maltrata o País, em termos de produção, em termos de
abastecimento, em termos de empregos, em termos, alfim, de vida gregária,
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presente a paz social. Há de somar-se esforços objetivando não apenas mitigar
os efeitos nefastos do estado de calamidade pública mas também preservar a
segurança jurídica, sem exacerbações, sem acirramentos. [...]

Já nas ADIs 6991 e 6998, as seguintes decisões e comentários são adicionados:
Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade, com pedido de medida
cautelar, ajuizadas pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB (ADI 6.991/DF),
pelo Partido Solidariedade – SD (ADI 6.992/DF), pelo Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB (ADI 6.993/DF), pelo Partido dos
Trabalhadores – PT (ADI 6.994/DF), pelo Partido Novo – NOVO (ADI
6.995/DF), pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT (ADI 6.996/DF) e
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB (ADI
6.998/DF), em face da íntegra da Medida Provisória 1.068/2021, que altera a
Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a Lei 9.610/1998 (Lei dos
Direitos Autorais). 2. Segundo os autores, a MP 1.068/2021, ao disciplinar a
forma de exclusão e suspensão de contas de usuários de redes sociais, com rol
taxativo quanto às hipóteses de justa causa para efetivação de tais medidas,
viola (i) a lógica jurídica do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), (ii) o
princípio da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, CF), (iii) o princípio da
função social da empresa (arts. 5º, XXIII, e 170, III, CF), (iv) o princípio da
legalidade (art. 5º, II, CF), (v) o princípio da proporcionalidade, (vi) a
dignidade da pessoa humana e a cidadania (art. 1º, II e III, CF), (vii) o
princípio da intimidade e da vida privada, e a proteção à imagem e à honra das
pessoas (art. 5º, X, CF), (viii) o princípio da vedação do retrocesso, (ix) o
princípio da liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX, CF), (x) o regime
democrático (art. 1º, CF) e (xi) os princípios da da segurança jurídica e
eficiência (arts. 5º, XXXVI e 37, caput, CF) além de esvaziar o esforço
institucional empreendido pelos Poderes Legislativo e Judiciário no combate
à desinformação (fake news) e impedir a retirada de conteúdos que veiculem
crimes contra a honra. 3. Apontam a ausência dos requisitos atinentes à edição
de medida provisória previstos no art. 62, caput, da Constituição da Republica,
a evidenciar a inconstitucionalidade formal do ato impugnado. Aduzem
transgredidos os arts. 62, § 1º, I, a e b, e 68, § 1º, II, da Carta Política, enquanto
veiculada na medida provisória matéria relativa a direitos políticos, a processo
civil e à cidadania. 4. Ontem, 14.9.2021, deferi, ad referendum do Plenário
desta Corte, pedido de medida cautelar para suspender, na íntegra, a eficácia
da Medida Provisória impugnada. É o breve relato. Decido. 5. Assinalei, ao
deferir o pedido de medida cautelar, que a decisão proferida não impediria que
o eminente Presidente do Congresso Nacional formulasse, eventualmente,
juízo negativo de admissibilidade quanto à Medida Provisória 1.068/2021,
extinguindo, desde logo, o procedimento legislativo resultante de sua edição.
6. Constitui fato público e notório - independente de prova nos autos (art. 374,
I, CPC), portanto -, que o eminente Presidente do Congresso Nacional,
Senador Rodrigo Pacheco, devolveu a Medida Provisória 1.068/2021 e, por
meio do Ato Declaratório do Presidente da Mesa congressual 58, de 14 de
setembro de 2021, declarou o encerramento da tramitação da matéria no
Congresso Nacional. Certo, ainda, que a Mensagem 92/2021 (CN) foi
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recebida, em 14.9.2021, na Presidência da República. Tal fato produz
significativo efeito de ordem jurídica, acarretando a perda superveniente de
objeto das presentes ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do art.
62, § 5º, da Constituição Federal. 7. Ante o exposto, julgo prejudicadas as
presentes ações diretas de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF), por
perda superveniente de objeto, extinguindo os processos sem resolução do
mérito. 8. Considerando que as ações diretas de inconstitucionalidade
6.992/DF, 6.993/DF, 6.994/DF, 6.995/DF, 6.996/DF e 6.998/DF, a mim
distribuídas por prevenção (art. 77-B, RISTF), igualmente impugnam a
validade constitucional da Medida Provisória 1.068/2020, determinei a
tramitação conjunta dos feitos, de modo que ordeno a reprodução desta
decisão nos autos respectivos. 9. Tendo em vista a perda superveniente de
objeto das presentes ações diretas de inconstitucionalidade, prejudicada a
submissão da medida cautelar a referendo do Plenário desta Suprema Corte,
impondo-se, pois, o cancelamento da sessão virtual extraordinária agendada.
À Secretaria Judiciária, inclusive, para que encaminhe cópia desta decisão à
Presidência desta Corte. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber Relatora.

A decisão dessas ADI’s reforça o padrão da Ministra Rosa Weber, já identificado nesse
trabalho, onde pauta suas decisões no estrito cumprimento da lei, quase não se valendo do
Sistema Perito.
A ministra-relatora Rosa Weber, ao deferir os pedidos de cautelar nas ações diretas de
inconstitucionalidade ajuizadas no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória
1068/2021, baixada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) alterando o “Marco Civil da
Internet”, deu uma “aula” de 35 páginas sobre “o abuso do poder normativo presidencial”.
No seu despacho, a ministra Rosa Weber assinalou:
Salta aos olhos a indubitável ausência de urgência nos moldes impostos pela
Constituição Federal. É certa a absoluta excepcionalidade do controle
jurisdicional dos requisitos constitucionais da relevância e da urgência
inscritos no art. 62, caput, da Carta Política, mas estamos diante de hipótese
na qual o abuso do poder normativo presidencial está, aparentemente,
configurado.

O artigo 62 da Constituição Federal dispõe: “Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetêlas de imediato ao Congresso Nacional”. Rosa Weber acrescentou na sua decisão:
Não obstante tenha entrado em vigor na data de sua publicação, o art. 3º da
Medida Provisória 1.068/2021 concede o prazo de 30 (trinta) dias para as
redes sociais se adequarem ao que nela disposto, ou seja, mesmo em vigor os
seus efeitos foram postergados no tempo.
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Acaso efetivamente urgente a adoção de referido instrumento normativo, seus
efeitos seriam imediatos, sem a concessão de qualquer lapso temporal para sua
concreta efetivação.
Ademais, a exposição de motivos da MP 1.068/2021 não se desincumbiu do
ônus de demonstrar de forma fundamentada e suficiente a presença do
requisito da urgência, notadamente em matéria de tamanha complexidade e
vicissitudes, a evidenciar a ausência de tal requisito constitucional, do que
resulta aparente inconstitucionalidade formal.

A ministra-relatora das ADIs concluiu que:
A natureza instável das medidas provisórias – caracterizada pela
temporariedade de sua eficácia e transitoriedade de seu conteúdo, alinhada à
incerteza e à indefinição quanto à sua
aprovação – mostra-se, em tudo, incompatível com a necessidade de
segurança jurídica e previsibilidade objetiva exigidas pelo postulado do
devido processo legal.
Hipótese excepcional que permite constatar, ictu oculi, a ausência do requisito
da urgência (art. 62, caput, CF), pela caracterização do abuso do
poder normativo presidencial. Medida cautelar deferida, ad referendum do
Plenário, para suspender, na íntegra, a eficácia da Medida Provisória
1.068/20”15.

Todavia, foi a Ministra do STF que menos foi acionada a temas ligadas à pandemia,
mas, por outro lado, foi quem concentrou ações diversas relacionadas aos direitos e benefícios
de várias entidades e classes.

15

Fonte: www.jota.info.com.
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3.5.6 Ministra Cármen Lúcia
Figura 18 – Perfil: Ministra Cármen Lúcia
A Juíza mais
disciplinada ao
cumprimento da Lei

da Base

8%
33%

Intimado

Presidente da República

• 8% das ADIs da base de 2020 e 2021 que foram julgadas;
• É uma das quem menos recebe demandas contra o Presidente da
República, 1/3 somente.

Assunto

Ministra Cármen
Lúcia

q Concentra decisões
relacionadas a benefícios
q Decisões a favor da
Requerente
q Usa praticamente os
argumentos técnicos
sobre suas decisões.

50%

Pandemia

• 67% de sua base têm correlação com pagamento de
benefícios decorrentes das medidas ao enfrentamento à
pandemia.

Decisões

17%

Improcedente ou Extinto

• Assim como a Ministra Rosa Weber, suas decisões têm direcionamento ligado ao
Requerente;
• 83% baseada no cumprimento estrito da interpretação da lei.

Fonte: Elaborado pela autora.

Com um perfil semelhante ao de sua colega Ministra Rosa Weber, a Ministra Cármen
Lúcia se mostra extremamente disciplinada ao fiel cumprimento da lei e todas as ações de sua
amostra, que têm como pano de fundo a pandemia, todas são relacionadas aos programas de
benefícios e, coincidentemente, foi quem menos foi demandada em ações envolvendo o
Presidente da República.
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5.5.7 Ministro Luís Roberto Barroso
Figura 19 – Perfil: Ministro Luís Roberto Barroso
O Juiz Entusiasta do
Sistema Perito

7%
Intimado

da Base

Presidente da República

20%

• 7% das ADIs da base de 2020 e 2021 que foram julgadas pelo Ministro Luís
Eduardo Barroso;
• É quem menos recebe demandas contra o Presidente da República, com
20% de suas ADIs e 2% da base total.

Assunto

Pandemia

Ministro Luís
Roberto Barroso

Requerente
q Foi quem recebeu menos
demandas onde o
Presidente da República
é intimado.
q Adepto ao Sistema Perito.

60%

• 60% de suas demandas têm relação com a
Pandemia;
• Dos assuntos ligados à pandemia, 2/3
concentram temas ligados à saúde pública

40%

Partidos Políticos

• 40% das demandas vêm de partidos políticos;
• Metade das demandas da Rede Sustentabilidade foi para o Ministro
Barroso.

Decisões

Parcialmente Procedente

60%

• 60% de suas decisões são parcialmente procedentes e usa o Sistema Perito em 60% de
suas decisões

Fonte: Elaborado pela autora.

Já com uma participação menor que seus colegas, mas ainda possível de se realizar uma
análise, o Ministro Luís Roberto Barroso tem julgado a grande maioria de suas ações como
procedentes, sendo 60% delas parcialmente procedentes.
Além disso, em 60% das vezes, o Ministro Luís Roberto Barroso se utiliza do Sistema
Perito, sabendo que em 60% de suas ações colhidas na amostra a pandemia era o foco da
demanda, e, na ADI 6427, o Ministro do Supremo se utiliza dos seguintes argumentos:
Decisão: “Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que: a) deferia
parcialmente a cautelar para conferir interpretação conforme à Constituição
ao art. 2o da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização
de erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas
autoridades: (i) de standards, normas e critérios científicos e técnicos,
com especial destaque para as orientações da Organização Mundial de
Saúde; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da
prevenção;...” (negritamos)
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3.5.8 Demais Ministros do STF
Os demais Ministros do STF que estiveram presentes na amostra, os Ministros Edson
Fachin, Dias Toffoli, Kássio Nunes Marques, Luiz Fux e Celso de Mello, juntos contabilizaram
apenas 12% da amostra.

3.6 Detalhamento das análises
Sob a ótica dos Ministros, tomando-se como base a utilização de duas variáveis, tivemos
analiticamente as distribuições cruzadas que seguem.

3.6.1 Ministro vs. intimado
Figura 20 - Distribuição cruzada das ações da amostra por tipologia de ministro relator e
intimado, 2020/2021

Ministros
Qtde
Alexandre de Moraes
Ricardo Lewandowski
Marco Aurélio
Gilmar Mendes
Rosa Weber
Carmen Lúcia
Luís Roberto Barroso
Edson Fachin
Dias Toffoli
Kássio Nunes Marques
Luiz Fux
Celso de Mello
Total

%
14
10
16
7
8
6
5
3
2
1
1
2
75

19%
13%
21%
9%
11%
8%
7%
4%
3%
1%
1%
3%
100%

Intimado
Presidente da República Outros
Qtde
%
Qte
13
93%
5
50%
11
69%
4
57%
6
75%
2
33%
1
20%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2
100%
44
59%

%
1
5
5
3
2
4
4
3
2
1
1
0
31

7%
50%
31%
43%
25%
67%
80%
100%
100%
100%
100%
0%
41%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Na Figura 20 acima, que distribui os Ministros Relatores por tipo de intimado, fica clara
a participação do Ministro Alexandre de Moraes, concentrando 93% de suas ações tendo o
Presidente da República como intimado. As Ministras Rosa Weber e Marco Aurélio também
tiveram uma concentração forte.
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3.6.2 Ministro vs. Lei Questionada
Figura 21 - Distribuição cruzada das ações da amostra por tipologia de ministro relator e Norma
Questionada, 2020/2021
Lei Questionada
Lei 13.979/2020
LC 173/2020
MP 927/2020
Ministros
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
Alexandre de Moraes
1
7%
5
36%
0
0%
Ricardo Lewandowski
3
30%
0
0%
0
0%
Marco Aurélio
2
13%
0
0%
6
38%
Gilmar Mendes
1
14%
0
0%
0
0%
Rosa Weber
0
0%
0
0%
0
0%
Carmen Lúcia
0
0%
0
0%
0
0%
Luís Roberto Barroso
0
0%
0
0%
0
0%
Edson Fachin
0
0%
0
0%
0
0%
Dias Toffoli
0
0%
0
0%
0
0%
Kássio Nunes Marques
0
0%
0
0%
0
0%
Luiz Fux
0
0%
0
0%
0
0%
Celso de Mello
0
0%
0
0%
0
0%
Total
7
9%
5
7%
6
8%

Outras
%
8
7
8
6
8
6
5
3
2
1
1
2
57

57%
70%
50%
86%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
76%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs , 2020 e 2021 julgadas (amostra)

Na Figura 21, onde há o agrupamento da tipologia de norma contestada por Ministro
Relator, em relação às leis questionadas, a estatística ficou bem dispersa. Todavia, algumas leis
ou medidas mais polêmicas ficaram concentradas em alguns Ministros, como a Lei
Complementar 172/2020, que acabou ficando com o Ministro Alexandre de Moraes.

3.6.3 Ministro vs. Requerente
Figura 21 - Distribuição cruzada das ações da amostra por tipologia de ministro relator e
Requerente, 2020/2021
Ministros
Qtde
Alexandre de Moraes
Ricardo Lewandowski
Marco Aurélio
Gilmar Mendes
Rosa Weber
Carmen Lúcia
Luís Roberto Barroso
Edson Fachin
Dias Toffoli
Kássio Nunes Marques
Luiz Fux
Celso de Mello
Total

Partidos Políticos
%
6
4
7
5
4
0
2
1
1
0
0
1
31

Requerente
Confederações/Associações/Entidades de Classe
Grupos Partidários
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
43%
6
43%
1
7%
40%
5
50%
0
0%
44%
9
56%
0
0%
71%
1
14%
1
14%
50%
2
25%
1
13%
0%
2
33%
1
17%
40%
2
40%
1
20%
33%
1
33%
1
33%
50%
0
0%
0
0%
0%
1
100%
0
0%
0%
1
100%
0
0%
50%
1
50%
0
0%
41%
31
41%
6
8%

Outros
%
1
1
0
0
1
3
0
0
1
0
0
0
7

7%
10%
0%
0%
13%
50%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
9%

Rede Sustentabilidade
Qtde
%
Qtde
2
33%
1
25%
2
29%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
6
19%

Partidos
PDT
%
1
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5

Qtde
17%
25%
29%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
16%

Outros
%
3
2
3
5
4
0
1
1
0
0
0
1
20

50%
50%
43%
100%
100%
0%
50%
100%
0%
0%
0%
100%
65%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Na Figura, onde fica apresentada a tabulação entre os requerentes, tipos de requerentes
por Ministro Relator, verifica-se que em relação aos requerentes há a predominância dos
partidos políticos em nossa amostra, mas com algumas particularidades: Gilmar Mendes teve
71% das ações envolvendo partidos políticos e o Ministro Marco Aurélio concentrou 40% das
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ações do PDT, por exemplo. Todavia, nada muito conclusivo ainda por se tratar de uma
amostra, mas algo que chamou a atenção foi a predominância de partidos políticos de oposição
ao governo federal e de esquerda, em sua grande maioria.

3.6.4 - Ministro vs. Assunto
Figura 22 - Distribuição cruzada das ações da amostra por tipologia de ministro relator e
Assunto, 2020/2021
Pandemia
Ministros
Qtde
%
Alexandre de Moraes
11
Ricardo Lewandowski
9
Marco Aurélio
15
Gilmar Mendes
6
Rosa Weber
4
Carmen Lúcia
3
Luís Roberto Barroso
3
Edson Fachin
2
Dias Toffoli
1
Kássio Nunes Marques
1
Luiz Fux
1
Celso de Mello
1
Total
57

79%
90%
94%
86%
50%
50%
60%
67%
50%
100%
100%
50%
76%

Assunto Macro
Benefícios
Qtde
%
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
6

Outros
Qtde
0%
0%
0%
14%
25%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%

%
3
1
1
0
2
0
2
1
1
0
0
1
12

Assunto Pandemia
Saúde Pública
Informação
Benefício
Trabalhista
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
%
21%
5
45%
2
18%
3
27%
1
10%
7
78%
0
0%
1
11%
1
6%
9
60%
0
0%
2
13%
4
0%
2
33%
0
0%
3
50%
1
25%
0
0%
3
75%
1
25%
0
0%
1
33%
0
0%
2
67%
0
40%
2
67%
0
0%
1
33%
0
33%
1
50%
0
0%
1
50%
0
50%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
50%
0
0%
0
0%
1
100%
0
16%
29
51%
5
9%
16
28%
7

9%
11%
27%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
12%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Na Figura , onde há uma distribuição da tipologia de assunto com uma subdivisão da
temática ligada à pandemia por Ministro Relator, há de se observar que esse cruzamento se
mostrou bastante rico em informações: a grande concentração de temas ligados à pandemia e a
benefícios de origem assistencial, que também são relevantes no contexto, bem como, ao
abrirmos os temas ligados à pandemia, assuntos ligados à disponibilização de informações, que
foi alvo de várias manifestações em 2020, sendo um ponto de inflexão no conflito entre o
governo executivo e a imprensa na disponibilização dos dados dos contágios e óbitos pela
COVID que o Ministério da Saúde, ao comando do seu Presidente, insistiu em ocultar da
população.
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3.6.5 - Ministro vs. Decisão
Figura 23 - Distribuição cruzada das ações da amostra por tipologia de ministro relator e
Decisão Proferida, 2020/2021
Decisão
Procedente
Improcedente
Parcialmente Procedente Aguardando Julgamento Transitado em julgado
Processo Extinto
Negado seguimento
Ministros
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
%
Qtde
%
Alexandre de Moraes
1
7%
5
36%
3
21%
0
0%
3
21%
2
14%
0
0%
Ricardo Lewandowski
2
20%
3
30%
2
20%
2
20%
0
0%
0
0%
1
10%
Marco Aurélio
4
25%
8
50%
2
13%
1
6%
0
0%
0
0%
1
6%
Gilmar Mendes
1
14%
5
71%
0
0%
1
14%
0
0%
0
0%
0
0%
Rosa Weber
2
25%
3
38%
0
0%
1
13%
1
13%
0
0%
1
13%
Carmen Lúcia
2
33%
1
17%
1
17%
1
17%
0
0%
0
0%
1
17%
Luís Roberto Barroso
0
0%
1
20%
3
60%
0
0%
0
0%
1
20%
0
0%
Edson Fachin
3
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Dias Toffoli
1
50%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Kássio Nunes Marques
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Luiz Fux
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Celso de Mello
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
Total
18
24%
27
36%
12
16%
6
8%
5
7%
3
4%
4
5%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Já na Figura há o resultado das manifestações dos Ministro Relatores em relação às normas
analisadas, por isso e pelo fato da amostra se mostrar “viciada”, sabendo que alguns filtros e
critérios foram considerados em relação à análise de causas já julgadas, e ainda com foco no
trabalho de Madeira; Oliveira (2021) em relação à pandemia, a análise ficou mais a critério do
perfil de decisão final ou parcial que essas demandas tiveram.
A taxa global, segundo o anuário de 2021 do CONJUR foi de 64,5% como procedentes.
Já a amostra, ao contabilizarmos como procedentes as causas com decisões Procedentes,
Parcialmente Procedentes e Transitado e Julgado somam 52% como procedentes, levemente
abaixo do total do anuário, ainda mais diante de uma volumetria que vem aumentando
sucessivamente nos últimos anos.
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3.6.6 – Ministro vs. Justificativa da Decisão
Figura 24 – Distribuição cruzada das ações da amostra por tipologia de ministro relator e Tipo
de embasamento da justificativa da decisão proferida, 2020/2021
Sistema Perito
Ministros
Qtde
%
Alexandre de Moraes
4
Ricardo Lewandowski
6
Marco Aurélio
7
Gilmar Mendes
3
Rosa Weber
3
Carmen Lúcia
1
Luís Roberto Barroso
3
Edson Fachin
1
Dias Toffoli
0
Kássio Nunes Marques
1
Luiz Fux
1
Celso de Mello
1
Total
31

29%
60%
44%
43%
38%
17%
60%
33%
0%
100%
100%
50%
41%

Justificativa Decisão
Aplicação Restrita da Legislação
Outros
Qtde
%
Qtde
10
71%
4
40%
8
50%
4
57%
5
63%
5
83%
1
20%
2
67%
2
100%
0
0%
0
0%
1
50%
42
56%

%
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2

0%
0%
6%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
3%

Fonte: Base de dados das Normas Contestadas ADIs e ADPFs, 2020 e 2021 julgadas (amostra).

Já a Figura , que distribui o tipo de justificativa da decisão em relação ao uso do “Sistema
Perito” e o seguimento irrestrito da lei, quando analisamos a justificativa do Ministro em
fundamentar sua decisão, deparamo-nos com o uso do Sistema Perito em 41% delas e a massiva
consideração do embasamento estritamente legal, em 56% dos casos.
É importante destacar que, ao analisar as justificativas apresentadas pelos Ministros,
todas são baseadas em princípios legais e seguindo a CF88 ou suas leis de suporte. O que foi
colocado no texto é que, além de argumentos legais e jurídicos, em vários momentos os
Ministros se pautaram em argumentações científicas e não se furtaram de embasar suas decisões
com o apoio do Sistema Perito.
Esse avanço é extremamente relevante, em especial, nos Ministros Luís Roberto Barroso
e Ricardo Lewandowski, que não se eximiram no uso do Sistema Perito para fundamentarem
suas decisões, ainda mais nesse período conturbado de “fake news” e de negacionismo quanto
à doença, suas causas e, principalmente, na crença da eficácia das vacinas, num paradoxo onde
o Ministério da Saúde realiza campanhas de vacinação e compras de milhões de doses para
suprir sua população e o Chefe do Executivo, por exemplo, recusa-se a vacinar.
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3.7 - Perfil das Decisões
Ao analisarmos as decisões proferidas pelos Ministros do STF em relação às ações de
nossa amostra, após toda a análise cruzada de informações já disponibilizadas anteriormente,
deparamo-nos resumidamente com os pontos a seguir:
1. 52% das decisões foram favoráveis ao pedido do requerente de alguma forma, ou seja,
os partidos políticos, associações de classe, sindicatos, conselhos, governadores, PGR,
entre outros que ingressaram no STF contestando alguma norma, tiveram desfecho
favorável. Essa taxa tem mostrado declínio em relação à média histórica, posicionandose diferentemente de acordo com a população total avaliada no Gráfico 1 - Evolução
das Normas Contestadas;
2. Imparcialidade das decisões, onde mesmo usando o Sistema Perito, a combinação de
seu uso juntamente com o cumprimento estrito da legislação mostra até mesmo que as
ações em que o Presidente da República é intimado não necessariamente são
consideradas como procedentes;
3. 45% das ações da amostra em relação à lei da Covid, Lei 13.979/2020, foram julgadas
como improcedentes ou foram negadas;
4. 83% das ações envolvendo a MP 927/2020 foram também julgadas como
improcedentes;
5. 52% das ações envolvendo partidos políticos foram improcedentes ou até mesmo
extintas, sendo que 6% ainda aguardam julgamento. Já o agrupamento das
confederações, associações e entidades de classe têm obtido mais sucesso;
6. Em relação aos partidos políticos como requerentes, as chances de êxito são bastante
uniformes;
7. Os assuntos ligados a benefícios, segundo a amostra, têm apenas 17% de perda, sendo
que os benefícios ligados à pandemia já perdem em 45% das vezes;
8. Todas as ações envolvendo a transparência na informação foram consideradas como
procedentes, ou seja, êxito total;
9. As decisões que foram baseadas no Sistema Perito tiveram 35% de perda somente,
enquanto aquelas baseadas no estrito cumprimento da lei tiveram 42% de
improcedência, quer dizer, quando o “Sistema Perito” foi utilizado na decisão, o

76

argumento normalmente era mais sustentável até mesmo por utilizar o óbvio, que seria
a recomendação de alguma entidade (substancialmente, a OMS e seus protocolos),
reiterando e validando essas ações contra o Presidente da República, em sua maioria.
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4 CONCLUSÕES

Esse trabalho teve por objetivo estudar o processo de judicialização e a “interferência”
do STF no processo decisório nacional como grande protagonista, no sentido de desacelerar ou
redirecionar o processo democrático brasileiro que, por vezes, chegou a ficar em xeque. Além
disso, foi apresentada uma análise mais aprofundada do período que compreende o início da
pandemia e, como essas relações explicitaram, o cenário político do Brasil nestes últimos 15
meses. Um momento ímpar na história do Brasil, que vive uma “tempestade perfeita”. Até o
momento desse trabalho mais de 600 mil óbitos foram registrados como decorrentes da infecção
por coronavírus e mais de 20 milhões de brasileiros infectados. Além disso, o Executivo
Federal, conforme apontado por Abrucio et al. (2020), trocou diversas vezes de Ministro da
Saúde, recomendou medicamentos sem eficácia comprovada e tumultuou a compra de vacinas
e a resposta brasileira à pandemia.
Com tantos interesses em jogo e com uma tendência crescente de uso do Judiciário, o
atual momento não deveria ser diferente do que a tradição de estudos sobre judicialização já
apontava. Mais uma vez o Judiciário foi protagonista de uma luta política e social no sentido
de interferir e acertar/corrigir a gestão atual no enfrentamento à pandemia, bem como os direitos
e benefícios sociais para que as perdas fossem minimizadas dada a materialização de um risco
crítico e a severidade absurdamente elevada, que impactou todas as pessoas do planeta.
Esse trabalho buscou compreender a postura do STF nesse momento de pandemia, ainda
mais quando são apresentados os volumes de normas em contestação, sendo fortemente
acionado nesse período e o avaliando sobre a possibilidade de um novo padrão nesse processo,
como se uma nova onda ou perfil fossem estabelecidos.
Ao analisar os dados das normas contestadas, dos eventos históricos das duas primeiras
ondas da judicialização, as quais contestaram as privatizações nos anos 90, a corrida eleitoral
nos anos 2000 e, de 2010 em diante, a judicialização da saúde, direito básico de todo e qualquer
cidadão, foi possível avaliar o nível de requisição do Poder Judiciário, principalmente por
partidos políticos, mas também por conselhos, federações, associações de classe etc. na busca
de direitos mínimos para que determinados nichos sociais não sucumbissem diante de tanta
incerteza e falta de perspectivas.
Essa “luta” contra o Poder Executivo, alimentada por grande parte da sociedade e por
alguns veículos de imprensa, tem colocado o STF como um dos protagonistas em ajustar as
políticas públicas e garantir o direito e o bom senso da justiça à toda a sociedade.
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Todavia, como todo padrão, há algumas peculiaridades que merecem destaque: o perfil
das decisões dos Ministros do STF diante do cenário de “fake news” e todas as manobras
“modernas” de manipulação da opinião pública abordadas em nossa história recente têm
inserido uma análise mais “científica” em suas justificativas, e não somente a pura e direta
interpretação de nossa Constituição, ou seja, o “Sistema Perito” tem estado cada vez mais
presente na tomada de decisão dos Ministros do STF, especialmente naquelas decisões que
envolvem ou que são correlatas à pandemia, as quais englobam questões ligadas à infectologia
e suas formas de controle, normalmente estipuladas pela Organização Mundial da Saúde –
OMS.
Para chegar a essas conclusões, foi analisada uma base de dados de ADIs e ADPFs dos
últimos meses e que já possuíam algum tipo de decisão com o relato do Ministro Relator. Essas
informações foram tabuladas e agrupadas por Ministro Relator, tipo de requerente, intimado,
assunto, decisão e justificativa da decisão e que, através de estatísticas descritivas, ou seja, com
análises cruzadas e condicionais, foi possível confirmar tais comportamentos, mesmo se
tratando de uma amostra.
Além disso, os atores desse “novo ciclo” se mantiveram praticamente os mesmos, ou
seja, em uma era da “judicialização da saúde” - terceira onda de judicialização -, os partidos
políticos juntamente com entidades de classe, associações, sindicatos e conselhos vêm ao STF
buscar e ajustar as principais políticas públicas do país ainda mais, nesse momento caótico e
numa sociedade dividida que presencia um “afundamento” do país.
E em um momento tão singular em nossa história, no epicentro de uma crise sanitária e
um governo que desacredita na ciência, o STF tem protagonizado o cenário político e social,
tornando-se um ator relevante. Sua atuação, conforme identificou-se, orienta-se à luta da
Constituição Federal associada ao sistema científico. Por fim, pode ser que, no futuro próximo,
essa tendência venha a se confirmar e que novos estudos possam abordar essa temática que,
diante do contexto que vivemos, de Fake News, manipulações ideológicas, entre outros, a
lógica, o bom senso e, especialmente, a ciência estejam fortalecidos e se tornem presentes nas
principais decisões do País. Dessa forma, pode-se afirmar que a ciência, enquanto constructo
social, passou a se tornar um fator relevante no campo da judicialização e para os estudos que
se dedicam ao tema.
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