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Simpósio: 11 - JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E MEIOS DE 
COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS 
 
RESUMO: A educação é um direito humano fundamental, porém, no Brasil, a insuficiência de 
vagas no ensino superior público não permitiu ainda sua universalização, reproduzindo as 
mesmas desigualdades sociais existentes na sociedade. Desde seu surgimento, as universidades 
brasileiras sempre ficaram restritas a uma elite, pois o procedimento para ingressar em uma 
universidade pública impede que a maioria dos alunos de baixa renda tenham acesso a elas. No 
entanto, esse panorama começou a se modificar a partir da Constituição Federal de 1988 que 
normatizou diversos instrumentos destinados a ampliar o acesso à justiça para promover a 
efetividade dos direitos fundamentais. Dentre esses instrumentos encontram-se, além da criação 
de órgãos para facilitar o acesso à justiça, a publicação de medidas legislativas, a alteração de 
normas processuais e administrativas e a implementação de diversas políticas públicas voltadas 
ao atendimento da população carente. Nesse sentido, a implementação de políticas públicas na 
educação superior com vistas a redução das desigualdades sociais levou diversos estudantes ao 
Judiciário resultando em um intenso processo de judicialização. Em vista disso, o direito a 
educação, como também outros direitos sociais, sofreu forte impacto das medidas inseridas na 
Constituição Federal de 1988, que ao ampliar o acesso à justiça promoveu a democratização do 
ensino superior e modificou o perfil sócioeconômico dos estudantes nas universidades federais 
brasileiras. Esse trabalho é uma pesquisa qualitativa que visa demonstrar como os instrumentos 
de acesso à justiça influenciaram a implementação de políticas públicas de ingresso de 
estudantes nas universidades federais brasileiras. A metodologia utilizada é um levantamento 
documental com vistas a analisar o conteúdo das decisões judiciais dos Tribunais Regionais 
Federais (TRFs), localizadas no site do Conselho de Justiça Federal (CJF), que discutiam as 
políticas públicas de ingresso em uma universidade federal. O estudo é relevante porque permite 
demonstrar como o acesso à justiça possibilitou a ampliação do direito à educação no Brasil, 
contribuindo, dessa forma, para a democratização do ensino superior em universidades federais. 
Embora ainda não se possa falar em universalização desse nível de ensino, dada a insuficiência 
do número de vagas na educação superior, pode-se afirmar que esse processo contribuiu para o 
aumento da diversidade nas universidades, restringindo sua característica elitista. Para isso, o 
trabalho se organiza em três tópicos: o primeiro, discutindo o acesso à justiça no Brasil; o 
segundo, a educação superior e as políticas públicas de ingresso e o terceiro analisando as 
decisões judiciais nas ações de estudantes contra universidades federais. 
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