
RESUMO 

FERREIRA, G.H.V.M. Políticas públicas e ensino superior: uma investigação a partir da 

jurisprudência cível do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 140 f. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Estácio de Sá, 2019. Este trabalho 

decorre de pesquisa realizada no curso de Mestrado em Direito vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá e apresenta como tema as políticas 

públicas na área da educação e o direito, cuja delimitação está centrada na perspectiva de 

investigar o processo de desenvolvimento e contribuição da política social como política 

pública e sua interface com o direito, em uma perspectiva interdisciplinar, com foco na 

sociedade brasileira contemporânea, a partir da jurisprudência, tendo como ambiente de 

investigação o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. O problema: Quais os conflitos de 

interesse submetidos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) seriam relacionados às 

políticas públicas e ao ensino superior após o advento da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 (CRFB 1988)? Objetivo geral: investigar e analisar os acórdãos relacionados 

às políticas públicas e ao ensino superior, no âmbito do TRF2, após o advento da CRFB 

1988.Objetivos específicos: a) Contextualizar, numa perspectiva interdisciplinar, a relação das 

políticas públicas com o direito no Brasil.; b) Contextualizar o a questão do acesso à justiça na 

perspectiva do exercício de direitos relacionados às políticas públicas; c) 3. Mapear e analisar 

os acórdãos relacionados às políticas públicas e ao ensino superior ou a educação no ensino 

superior, no âmbito do TRF2, após o advento da CRFB 1988. A metodologia pode ser 

sintetizada em pesquisa documental e bibliográfica. Palavras-chave: acesso à justiça; 

judicialização; políticas públicas; educação; ensino superior 

 

ABSTRACT 

FERREIRA, G.H.V.M. Public policies and higher education: an investigation from the 

jurisprudence of the Federal Regional Court of the 2nd Region. 140 f. Masters dissertation. 

Post-graduate Program in Law, University Estácio de Sá, 2019. This work is based on a research 

carried out in the Master's Degree in Law, linked to the Post-Graduation Program in Law of 

Estácio de Sá University, and presents public policies in the area of education and law, whose 

delimitation is centered on the perspective of investigating the process of development and 

contribution of social policy as a public policy and its interface with law, in an interdisciplinary 

perspective, focusing on contemporary Brazilian society, based on jurisprudence, having as the 

research environment the Federal Regional Court of the Second Region. The problem: Which 

conflicts of interest would be related to public policies and higher education after the 1988 

Federal Constitution (CRFB 1988)? General objective: to investigate and analyze the judgments 

related to public policies and higher education within TRF2, after the advent of the 1988 CRFB. 

Specific objectives: a) To contextualize, in an interdisciplinary perspective, the relationship of 

public policies with law in Brazil .; b) Contextualize the issue of access to justice in the 

perspective of the exercise of rights related to public policies; c) Map and analyze judgments 

related to public policies and higher education or higher education in TRF2, after the advent of 

CRFB 1988. The methodology can be synthesized in documentary and bibliographic research. 
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