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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar o ensino supe-
rior brasileiro, especialmente no que tange à necessidade de de-
mocratização de seu acesso ante ao seu status de direito funda-
mental social. Parte-se da premissa de que a Constituição brasi-
leira de 1988 estabelece um modelo de Estado Social e Demo-
crático de Direito que exige do Poder Público a realização dos 
direitos sociais em níveis máximos (e não mínimos), como meio 
para a promoção do desenvolvimento socioeconômico. Para 
tanto, através do método hipotético-dedutivo, será analisada a 
função instrumental dos serviços públicos à promoção do desen-
volvimento, tanto em sua dimensão social, quanto econômica e 
ambiental, tomando como foco a ligação intrínseca entre o di-
reito à educação e o desenvolvimento de nação.  Na sequência,  
com base nos objetivos elencados no art. 3º, voltados à redução 
das desigualdades sociais, analisa-se a opção do constituinte ao 
dispor do princípio da gratuidade como elemento do núcleo es-
sencial do direito à educação superior (quando prestado direta-
mente pelo Estado) e propõe-se uma releitura do princípio da 
universalidade dos serviços públicos a partir da faceta material 
do princípio da igualdade. Por fim, analisa-se recente decisão do 
Supremo Tribunal Federal n. 597.854/STF que autoriza a co-
brança de mensalidade em cursos de pós-graduação lato senso, 
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porém incorre em flagrante retrocesso social, tendo em vista que 
deixa observar os objetivos essenciais à plena realização da jus-
tiça social. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento. Serviço Público de Educa-
ção Superior. Princípio da Universalidade.   
 
THE PUBLIC SERVICE OF HIGHER EDUCATION AND 
THE GRATUITY PRINCIPLE: A CRITIC TO FEDERAL SU-
PREME COURT CASE LAW 
 
Abstract: This study aims to analyze Brazilian higher education, 
especially regarding the need to democratize its access due to its 
status as a fundamental social right. Based on the assumption 
that the Brazilian Constitution of 1988 establishes a model of a 
Social and Democratic State of Law that demands from the Pu-
blic Power the achievement of social rights at its maximum (and 
not minimum) levels, as a way to promote socioeconomic deve-
lopment. To do so, through the hypothetical-deductive method, 
the instrumental function of public services for the promotion of 
development, in its social, economic and environmental dimen-
sion will be analyzed, focusing on the intrinsic link between the 
right to education and the development of a nation. Following, 
based on the objectives listed in art. 3, looking for reducing so-
cial inequalities, the option of the Constitution is analyzed by 
having the principle of gratuitousness as an element of the es-
sential core of the right to higher education (when provided di-
rectly by the State) and proposes a re-reading of the principle of 
universality of from the material side of equality. Lastly,  the 
recent Federal Supreme Court decision  RE 597.854/STF will be 
analyzed, which authorizes the tuition fees in lato senso post 
graduate courses, but it is in huge social retrogression, noticing 
that it does not follow the essential objectives, in order to full 
realization of social justice. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 panorama marcado por profundos desgastes polí-
ticos, sociais e econômicos vivenciado no cenário 
nacional, realçado pelas crises econômicas inter-
nacionais, a pressão pela diminuição da carga tri-
butária, a interferência nefasta de grupos de pres-

são na esfera política, a falta de comprometimento dos gestores 
administrativos com a efetiva concretização do bem comum, a 
falta de profissionalismo na Administração Pública, a corrupção 
e a ascensão de um Parlamento essencialmente conservador vem 
exigir dos operadores do Direito a necessidade de se adotar, na 
dogmática do Direito Administrativo, uma perspectiva de cons-
titucionalização adequada, voltada à conservação do Estado So-
cial e Democrático de Direito.  

Desta maneira, reclama-se uma leitura dos institutos 
deste ramo do Direito, de maneira a viabilizar as reformas ne-
cessárias e a consagrar os objetivos da República, previstos no 
art. 3º, da Constituição Federal de 1988, colaborando para a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, capaz de 
garantir o desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza e a 
marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais. 

Nesse contexto, os serviços públicos, compreendidos 

O
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como as atividades prestacionais de oferecimento de comodida-
des materiais à coletividade, titularizadas pelo Estado e prestada 
por ele ou por quem lhe faça as vezes, subordinadas a um regime 
jurídico especifico de direito público, conforme atribuição nor-
mativa, encontram sua legitimação na medida instrumentalizam 
o acesso dos cidadãos aos bens voltados à concretização dos di-
reitos fundamentais sociais, como também o alcance ao desen-
volvimento nacional e da justiça social.  

Nesta toada, o direito à educação desponta como o direito 
fundamental social intrinsecamente relacionado com o ideal de 
desenvolvimento de uma nação, dado o seu caráter emancipador 
e essencial à construção de uma sociedade nos moldes do ideal 
previsto no art. 3º da Constituição Federal de 1988.  

Assim, é de causar estranheza o fato que, historicamente, 
as universidades públicas foram formadas majoritariamente por 
pessoas das classes economicamente mais altas da população – 
já que, diante dos processos seletivos disputadíssimos, muitos 
dos aprovados são provenientes do ensino fundamental e médio 
da rede privada –, ao mesmo tempo em que o custeio dessas ins-
tituições de ensino sempre foi divido igualmente por toda a po-
pulação.   

 Todo esse cenário parece não se adequar à lógica da Ad-
ministração Pública inclusiva imposta pela Constituição Federal 
de 1988. Os serviços públicos devem buscar aumentar a quali-
dade de vida dos cidadãos menos abastados, que necessitam do 
Estado para poderem ter acesso à educação. Com a universali-
dade irrestrita da gratuidade dos serviços públicos de ensino su-
perior, isso parece não ocorrer.  

Neste sentido, o presente artigo busca criticar a opção do 
constituinte ao dispor o princípio da gratuidade como elemento 
do núcleo essencial da educação superior (quando prestada dire-
tamente pelo Estado, nos moldes do artigo 208, V), e propõe 
uma releitura do princípio da universalidade dos serviços públi-
cos a partir de sua faceta material. Isto porque, uma vez 
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reconhecidas – inclusive pela Constituição Federal – as desi-
gualdades sociais existentes no Brasil, até que ponto proibir, 
com base em um ideal formal de igualdade, que a Administração 
Pública preste alguns serviços públicos de maneira especial para 
parcelas restritas da população é uma opção política indiscuti-
velmente legítima? 

Assim, a partir do método hipotético-dedutivo, o pre-
sente trabalho objetiva, em um primeiro momento, analisar, a 
relação instrumental dos serviços públicos à consecução do de-
senvolvimento, sobretudo do serviço público de educação. Em 
um segundo momento, investigar o mínimo existencial do di-
reito à educação e o núcleo essencial do serviço público de edu-
cação superior, analisando a possibilidade de restrição da uni-
versalidade da gratuidade das universidades públicas à luz da 
igualdade material, principalmente em um cenário no qual polí-
ticas afirmativas já vêm facilitando o acesso de estudantes de 
baixa renda ao ensino superior público. Por fim, pretende-se ana-
lisar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do 
RE 597.854/STF, ocasião em que se admitiu a cobrança dos cur-
sos de pós-graduação lato sensu em universidade públicas.  

 
2. O SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO COMO INSTRU-
MENTO AO DESENVOLVIMENTO 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, a opção 
pelo modelo de Estado Social e Democrático de Direito trouxe 
consigo o dever de garantia ao vasto catálogo de direitos funda-
mentais previstos. Pela primeira vez na história constitucional 
do país, a matéria foi tratada com o devido destaque, passando a 
contar com um regime jurídico diferenciado. O documento, pro-
duzido no bojo do processo de redemocratização do país, após 
um longo período da ditadura militar, tem como nota caracterís-
tica um forte viés dirigente, que atribui ao Estado papel essencial 
na efetivação dos direitos fundamentais de natureza social nele 
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elencados.2 
Deste modo, a compreensão do que sejam tais direitos 

fundamentais é condição para se buscar um Estado, e nesse sen-
tido, também uma sociedade, ambos baseados no princípio de-
mocrático.3 Quando as constituições elaboram, em seus primei-
ros artigos, os fundamentos do estado e da sociedade, estes so-
mente alcançam efetividade social mediante a concretização dos 
postulados normativos referentes aos direitos fundamentais.4 
São, desta maneira, os direitos fundamentais o caminho para se 
consolidar esse ideal a ser buscado.5   

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, direito fundamental 
pode ser compreendido como um conjunto de “posições jurídi-
cas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito 
constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância 
(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da 
Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade 
dos poderes constituídos (fundamentalidade formal),” e também 
“as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equipa-
rados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, as-
sento na Constituição formal (aqui considerada a abertura 

 
2 HACHEM, Daniel Wunder. A maximização dos direitos fundamentais econômicos 
e sociais pela via administrativa e a promoção do desenvolvimento. Revista de 
Direitos Fundamentais e Democracia, v. 13, n. 13, Curitiba, UniBrasil, p. 340-399, 
jan./jun. 2013, p. 341-345.  
3 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, p. 117.  
4 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra: 
Coimbra, 2006, p. 17. É bem verdade que a expressão e ideia de direitos fundamentais 
como trunfos contra a maioria foi desenvolvida, inicialmente, por Ronald Dworkin 
(Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, 
p. 10). 
5 Acerca do tema, ver: CASIMIRO, Ligia Maria Silva Melo; MORAES, Filomeno. 
Planejamento social na Administração Pública: um instrumento essencial na 
promoção dos direitos fundamentais sociais. Revista de Direito Econômico e 
Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 443-461, maio/ago. 2017. doi: 
10.7213/rev.dir.econ.soc.v8i2.20947 e BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Marco 
constitucional do Direito Administrativo no Brasil. Revista Iberoamericana de 
Derecho Público y Administrativo, nº 7, San José, p. 35-46, 2007. 
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material do catálogo).”6  
O autor ainda ressalta a função limitativa de poder dos 

direitos fundamentais, sua função como critério de legitimação 
do poder estatal, e neste sentido, da própria ordem constitucio-
nal, na medida em que o poder se justifica pela realização dos 
direitos do homem e que a ideia de justiça é, hoje, indissociável 
a estes direitos.” 7 

Ademais, mediante o exercício dos direitos que decorrem 
dos direitos fundamentais, se permite o alcance dos objetivos da 
República Federativa do Brasil, elencados no art. 3º, da Consti-
tuição Federal8. Isto porque, é possível concluir que os direitos 
fundamentais exprimem os compromissos assumidos pelo Es-
tado brasileiro na construção de uma sociedade livre, justa e so-
lidária, erradicando-se a pobreza e a marginalização, buscando-
se a redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo 
o bem de todos e alcançando, com isso, o desenvolvimento na-
cional.9  

A respeito do tema, cumpre elucidar que a definição con-
temporânea de desenvolvimento – e tomada como parâmetro 
pela Constituição de 1988 – leva em consideração diversas di-
mensões, não se restringindo à seara econômica.10 A interdepen-
dência desta com a esfera humana e social é justamente um dos 
pontos cruciais do conceito, que o diferenciam da noção de cres-
cimento. 11 

 
6  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p. 77. 
7  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p. 60-61. 
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
1993, p. 472.  
9 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. 
Coimbra: Almedina, 2000, p. 378. 
10 RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, 
significados e consequências. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 2. 
11 O chamado “crescimento econômico” diz respeito à elevação do produto nacional 
em um determinado período, notadamente pelo incremento da eficiência no sistema 
produtivo. Ele se verifica, portanto, em termos meramente quantitativos. O 
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Isto visto que, além do crescimento econômico, o desen-
volvimento reclama transformações estruturais socioeconômi-
cas que importam a melhora qualitativa dos padrões de vida dos 
cidadãos, proporcionando a elevação do bem-estar social.12 
Neste sentido, Emerson Gabardo e Augusto César Leite de Re-
sende, concluem que “o processo de desenvolvimento deve rea-
lizar a dignidade da pessoa humana, mediante a promoção da 
melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população em 
ritmo contínuo e automático.” 13 E inclusive, de mesmo modo, 
Flávia Piovesan assevera que resta ao Estado implementar um 
desenvolvimento tal da sociedade que “assegure aos indivíduos 
e aos povos o exercício de seus direitos humanos básicos, bem 
como suas liberdades fundamentais.”14 

Nesta lógica, notável é a obra de Amartya Sen. Em De-

senvolvimento como Liberdade, o autor procura analisar sob um 
viés diferenciado o papel do desenvolvimento em contraposição 
ao viés restritivo que associa o desenvolvimento puramente atra-
vés de fatores como crescimento do Produto Interno Bruno, ren-
das pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou moderni-
zação social. Embora tais fatores contribuam diretamente para a 
expansão de liberdades que possam vir a ser usufruídas pelos 
membros de uma determinada sociedade, o crescimento 

 
desenvolvimento pressupõe a ocorrência de crescimento econômico, mas não se limita 
a isso. Para ser alcançado, deve-se “ir muito além da acumulação de riqueza e do 
crescimento do Produto Interno Bruto e de outras variáveis relacionadas à renda”. In: 
GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade: o Estado e a sociedade 
civil para além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 243.   
12 Nesse sentido, entre outros: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e 
crise no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977, p. 22; BERCOVICI, Gilberto. 
Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 53-54. 
13 GABARDO, Emerson. RESENDE, Augusto César Leite de. A atividade 
administrativa de fomento na gestão integrada de resíduos sólidos em perspectiva com 
o desenvolvimento sustentável. A&C, Revista de direito administrativo e 
constitucional. Ano 13, n. 53, jul-set., 2013, p. 105-131. 
14 PIOVESAN, Flávia. Direito ao desenvolvimento: desafios contemporâneos. In: 
Direto ao desenvolvimento. Piovesan, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado (Coord.), 
Belo Horizonte: Forum, 2010, p. 115. 
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econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo, de 
modo que o desenvolvimento tem que estar relacionado sobre-
tudo com a melhora da vida dos indivíduos e com o fortaleci-
mento de suas liberdades.15  

Dentre os diversos autores nacionais que buscaram con-
ceituar desenvolvimento, um exemplo que abrange essa comple-
xidade é o elaborado por Fábio Konder Comparato. Para o autor, 
trata-se de um “processo de longo prazo, induzido por políticas 
públicas ou programas de ação governamental em três campos 
interligados: econômico, social e político”.16 O econômico ma-
nifesta-se por um acréscimo da produção de bens e serviços de-
rivado predominantemente de fatores produtivos internos, e não 
oriundos do exterior, e alcançado sem o extermínio de bens in-
substituíveis integrantes do ecossistema. O social é marcado 
pela conquista gradativa da igualdade material de condições 
existenciais básicas, mediante a efetivação generalizada dos di-
reitos humanos sociais, econômicos e culturais, tais como saúde, 
educação, moradia, trabalho, previdência e assistência sociais. E 
o político pressupõe, para que haja o desenvolvimento, que os 
cidadãos possam assumir efetivamente seu papel de sujeito po-
lítico, participando ativamente da vida democrática.  

A compreensão do desenvolvimento como um direito 
formado por múltiplas17 dimensões não se trata, apenas, de en-
tendimento doutrinário. Ela passou a integrar expressamente, 
desde finais do século XX, documentos jurídicos destinados a 
promover a sua consagração normativa. Observa-se assim que o 

 
15 Para mais: SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000.  
16 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São 
Paulo: Saraiva, 1999. p. 363. 
17 Nessa linha, Melina Girardi Fachin se refere ao direito ao desenvolvimento como 
“um trevo de muitas folhas”, destrinchando as diversas dimensões que compõem o 
seu conteúdo. FACHIN, Melina Girardi. Direito humano ao desenvolvimento: 
universalização, ressignifcação e emancipação. São Paulo, 2013. 484 f. Tese 
(Doutorado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, p. 180-228. 
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direito ao desenvolvimento tem sido, nas últimas décadas, objeto 
de reconhecimento e regulamentação nos planos internacional, 
constitucional e legislativo.18 

No âmbito do desenvolvimento social, o instrumento 
eleito como a principal forma de atuação do Estado foi o serviço 
público, notadamente diante de sua função última de concretiza-
ção de direitos fundamentais. Neste sentido, Bacellar Filho leci-
ona que o interesse perseguido no exercício da função estatal 
encontra seu princípio e fim no interesse próprio dos cidadãos, 
tanto numa perspectiva individual quanto coletiva.19 E conclui 
que, “constituindo a Administração Pública aparelhamento do 
Estado voltado, por excelência, à satisfação das necessidades co-
letivas, a legitimidade do Estado--Administração depende da sua 
eficiência na prestação dos serviços essenciais para a proteção 
dos direitos fundamentais.” 20 

Em verdade, portanto, os serviços públicos revelam-se 
instrumento que possibilita a efetiva concretização dos direitos 
fundamentais e, em última medida, a concretização do valor má-
ximo do sistema jurídico brasileiro: a dignidade da pessoa hu-
mana. 21 

E não se limita ao espectro social do desenvolvimento a 
garantia dos serviços públicos, eis que, na perspectiva do desen-
volvimento econômico, considerando-se não só os vultuosos 

 
18 Sobre o tema, ver: ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Fontes do direito ao 
desenvolvimento no plano internacional. In: Flávia Piovesan; Inês Virgínia Prado 
Soares (Coords.). Direito ao desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 117-
151. 
19 FINGER, Ana Cláudia. Serviço Público: um instrumento de concretização de 
direitos fundamentais. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Ano 
3, n. 11, jan./fev./mar. 2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 141-165.  
20 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O poder normativo dos entes reguladores e a 
participação dos cidadãos nesta atividade: serviços públicos e direitos fundamentais: 
os desafios da regulação na experiência brasileira. Revista de Direito Administrativo. 
Rio de Janeiro; v. 230, out/dez 2002, p. 230-253.  
21 FINGER, Ana Cláudia. Serviço Público: um instrumento de concretização de 
direitos fundamentais. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Ano 
3, n. 11, jan./fev./mar. 2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 141-165. 
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recursos repassados à iniciativa privada mediante os contratos 
de concessão e permissão, por exemplo, mas também a circuns-
tância de que a implantação e manutenção da infraestrutura no 
país vem sendo realizada mediante tal instituto.22 

Este mesmo raciocínio pode ser traçado no que tange à 
vertente ambiental do desenvolvimento, tendo em vista que os 
serviços públicos servem a instrumentalizar o oferecimento de 
comodidades que se relacionam diretamente à questão ambien-
tal, tal como os resíduos sólidos e o saneamento básico, por 
exemplo. 

E, diante deste panorama, é correlato afirmar que o nível 
de ensino de certa sociedade constitui um pressuposto dos direi-
tos fundamentais23, o que realça a importância do direito funda-
mental à educação, foco de estudo do presente trabalho. Sua es-
sencialidade revela-se, por exemplo, perante a liberdade de pen-
samento, o direito de petição, a liberdade de reunião, o direito ao 
voto e à democracia, além do desenvolvimento pessoal, e, con-
sequentemente, do desenvolvimento nacional.  

No campo dogmático, trata-se de um parcial fundamento 
dos direitos fundamentais.24 A realidade do nível de ensino de 
um Estado e outros dados reais “condicionam decisivamente o 
regime jurídico-constitucional do estatuto positivo dos cida-
dãos”.25 Para além, outros direitos concorrem para a formação e 
plenitude do direito à educação, como a liberdade de comunica-
ção, o direito à informação, o direito à memória histórica e 

 
22 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo; BLANCHET, Luiz Alberto. A atividade de 
fomento como mecanismo de intervenção do estado na economia e a efetivação dos 
direitos fundamentais. Revista de Direito Público Contemporâneo, Instituto de 
Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal de Rural do Rio de 
Janeiro do Brasil, a. 2, v. 1, n. 1, p. 7-24, janeiro/junho 2018. 
23 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 
Coimbra: Almedina, 2003.p.  473.  
24 TAVARES, André Ramos. Direito fundamental à educação: In: SOUZA NETO, 
Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coord.). Direitos sociais: fundamentos, 
judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
25 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 473. 
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cultural.26  
Neste sentido, a Constituição de 1988 positivou em seu 

art. 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da 
família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da so-
ciedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu pre-
paro para o exercício da cidadania e sua qualificação para o tra-
balho.27 Assim, individualiza a educação como bem jurídico, 
dado o seu papel fundamental para o desenvolvimento nacional 
e com a construção de uma sociedade justa e solidária.28  

Por conseguinte, o acesso ao ensino obrigatório29 e gra-
tuito é qualificado como direito subjetivo (art. 208, §1º), assegu-
rando a progressiva universalização do ensino sob a égide da 
equidade (art. 206).30 Para garantir o exercício do direito, no que 
diz respeito ao dever do Estado, a Constituição discrimina en-
cargos e competências precisas para os sistemas de ensino da 
União, dos Estados e dos Municípios (art. 211), e os correspec-
tivos percentuais da receita de impostos para aplicação na ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino (arts. 22, XXIV, 24, VIII, 
30, VI, 208 e 212).  

Neste modelo, a partir da ênfase à competência genérica 
comum, dá-se a indicação dos níveis de atuação prioritária, mas 

 
26 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição. SA Fabris, 
2001, p. 243-253. 
27 Nesse sentido ver: INÁCIO, Ana Elise Cardoso. Democracia e educação: 
parâmetros para a compreensão da crise educacional no ensino superior brasileiro. 
Revista Direitos Fundamentais & Democracia / Faculdades Integradas do Brasil. 
Curso de Mestrado em Direito da UniBrasil, v.4, n.4 (julho./dezembro 2008), 
Curitiba: UniBrasil, 2008. 
28 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição. SA Fabris, 
2001, p. 243-253. 
29  A educação básica ou obrigatória é o primeiro nível do ensino escolar no Brasil. 
Compreende três etapas: a educação infantil (para crianças com até cinco anos), o 
ensino fundamental (para alunos de seis a 14 anos) e o ensino médio (para alunos de 
15 a 17 anos). Logo, o ensino superior compreende a graduação e a pós-graduação, 
lato e stricto sensu.  
30 CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, JF de. A educação superior. A 
organização do ensino no Brasil: níveis e modalidades na Constituição federal e na 
LDB. São Paulo: Editora Xamã, 2002. 
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não exclusiva, para cada esfera de governo, à exceção do federal, 
o que reclama e evidencia a necessidade de organização dos res-
pectivos sistemas em regime de colaboração, especialmente en-
fatizado com referência ao ensino obrigatório. 31 

Além disso, por óbvio, o direito à educação beneficia-se 
das garantias constitucionais próprias aos direitos e garantias 
fundamentais, expressas no §1º, do art. 5º e do §4º, inciso IV, do 
art. 60, e também das normas internacionais relativas a direitos 
humanos, conforme assegura o §2º, do art. 5º.  

Deste modo, o direito à educação deve ser inequivocada-
mente protegido e assegurado pelo Estado, guardando relação 
direta com a concretização dos demais direitos fundamentais e 
com a promoção do desenvolvimento nacional.  

 
3. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO AO SERVIÇO PÚ-
BLICO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR   

 

Superado o estudo inicial acerca do direito à educação 
como direito fundamental, bem como sua relação com o desen-
volvimento nacional, importa analisar, nesta quadra, especifica-
mente a educação em seu nível superior. Elege-se como foco de 
estudo o ensino prestado diretamente pelo Estado, submetido ao 
regime jurídico de direito público: o serviço público de educação 

 
31 A competência coordenadora da União em matéria de política nacional de educação 
é reforçada, na legislação infra-constitucional, pelo art. 8º da, da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação - LDB (Lei 9.394, de 20/12/96), visando articular os diferentes 
níveis (básico e superior) e sistemas de ensino. Esta previsão complementa a norma 
genérica dos §§ 2º e 3º do art. 211, o que significa que, sob a coordenação da União, 
todos os entes políticos atuarão na educação infantil, e no ensino fundamental, médio 
e superior, atendida a seguinte regra: Municípios prioritariamente no ensino funda-
mental e na educação infantil; Estados e Distrito Federal no ensino fundamental e 
médio; sendo que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou 
sua oferta irregular, importará a responsabilidade da autoridade competente (art. 208, 
§3º) Em razão de a Constituição Federal não ter indicado nenhum nível de ensino para 
a atuação prioritária da União, reforça-se a sua ação supletiva e redistributiva em todos 
os níveis.in: MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição. SA 
Fabris, 2001, p. 155-161. 
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superior.  
O ensino superior encontra previsão constitucional, além 

dos já mencionados artigos 205 e 206, especificamente no artigo 
20732. Ao ensino superior a Constituição Federal reserva auto-
nomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial33. Determina que o ensino, por sua vez, deverá ser 
ministrado com base nos princípios de igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola, com coexistência de ins-
tituições públicas e privadas, mediante cumprimento das normas 

 
32 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa 
e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão.  § 1º É facultado às universidades admitir 
professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. § 2º O disposto neste 
artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. 
33 De acordo com Nina Ranieri, no direito brasileiro, são autônomos os estados, o 
Distrito Federal e os municípios (CF, art. 18), os partidos políticos (CF, art. 17, § 1º), 
as agências reguladoras (CF, art. 37, § 8º, I, II, III), o Poder Judiciário (CF, art. 99), o 
ministério Público (CF, art. 127, § 2º), a Defensoria Pública (CF, art. 134), as 
universidades (CF, art. 207), as instituições de pesquisa científica e tecnológica (CF, 
art. 207, § 2º), e os índios (CF, art. 231). Evidentemente, o âmbito e os limites da 
atuação autônoma de cada um desses entes e pessoas variam em função do que a lei 
pretendeu preservar e facilitar. Nesse rol, destaco as agências reguladoras e as 
universidades públicas devido às possibilidades de fracionamento e flexibilização do 
regime jurídico da administração pública. Com relação às primeiras, a autonomia 
gerencial, orçamentária e financeira normalmente conferida às autarquias é ampliada 
mediante celebração de contrato a ser firmado com o poder público, para a fixação de 
metas de desempenho5; para as segundas, a autonomia, prevista no art. 207 da 
Constituição, confere a elas uma posição peculiar no corpo da administração 
indireta.Tal posição foi realçada pela lDb (arts. 53 e 54) ao definir processos como a 
criação, a organização e a extinção pelas universidades, em sua sede, de cursos e 
programas de educação superior; a fixação de currículos de cursos e programas; o 
estabelecimento de planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção 
artística e atividades de extensão; a fixação do número de vagas; a elaboração de 
estatutos; a atribuição de graus, expedição e registro de diplomas, celebração de 
contratos, acordos e convênios, aprovação e execução de planos, programas e projetos 
de investimentos; a administração de rendimentos conforme os dispositivos 
institucionais; a criação, expansão, modificação e extinção de cursos; a ampliação e 
diminuição de vagas; a elaboração de programas de cursos; a programação das 
pesquisas e das atividades de extensão; a contratação e a dispensa de professores; a 
definição de planos de carreira. In: RANIERI, N. Autonomia universitária e Lei de 
Responsabilidade Fiscal: relações e implicações. Revista USP, n. 105, p. 33-42, 15 
jun. 2015. 
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gerais de educação e mediante autorização e avaliação de quali-
dade pelo Poder Público, observada a gratuidade em estabeleci-
mentos oficiais34, a gestão democrática do ensino público, o plu-
ralismo de ideias e a valorização dos profissionais do ensino. 35 

Ademais, a carta constitucional prevê a indissociabili-
dade entre ensino, pesquisa e extensão, tripé referente ao ensino 
superior e o desenvolvimento dos alunos, o que, em tese, garante 
que toda universidade deve ter a pesquisa como mediação para 
o ensino e para a extensão.36 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) são 
formadas por 106 universidades, 8 centros universitários, 142 
faculdades e 40 centros de educação tecnológica. O governo fe-
deral é o principal mantenedor, já que nelas o ensino é gratuito 
e somente cerca de 3,5% do orçamento global é constituído por 
recursos por elas diretamente arrecadados. 37 

Além dos mencionados princípios gerais estabelecidos 
pela Constituição, o ensino superior também é definido pela Lei 
de Diretrizes e Bases Nacional (LDBN), Lei nº 9.394/96, que em 
seus artigos 43º a 57º, estabelece as finalidades do ensino 

 
34 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
(...) IV -  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.  
35 Nesse sentido: CEZNE, Andrea Nárriman. O direito à educação superior na 
Constituição Federal de 1988 como direito fundamental. Educação (UFSM), 2006. 
36 A pesquisa é colocada no centro de uma relação de produção do trabalho acadêmico, 
não podendo ser desenvolvida separadamente, assim como o ensino e a extensão. Essa 
intenção parece ter como objetivo, em primeiro plano, o de evitar a fragmentação das 
atividades acadêmicas desenvolvidas, bem como a repartição ou a pulverização da 
oferta de bens e serviços acadêmicos com base em critérios alheios à lógica essencial 
de organização e de produção do trabalho que ocorre na universidade. In: CATANI, 
Afrânio Mendes; OLIVEIRA, JF de. A educação superior. A organização do ensino 

no Brasil: níveis e modalidades na Constituição federal e na LDB. São Paulo: Editora 
Xamã, 2002, p.77-88. 
37 INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
Censo da Educação Superior - 2015. Brasília, 2017 e SCHWARTZMAN, Jacques. O 
Financiamento do Ensino Superior no Brasil. In: Ensino Superior: Conceito & 
Dinâmica. Orgs. João E. Steiner e Gerhard Malnic – São Paulo; Editora da 
Universidade de São Paulo, 2006, p. 243-284.  
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superior,38 além de um conjunto amplo de Decretos, Regulamen-
tos e Portarias complementares. A base da atual estrutura e fun-
cionamento da educação brasileira teve a sua definição num mo-
mento histórico importante, com a aprovação da Lei nº 5.540/68, 
base da Reforma Universitária39.  

Diante deste complexo cenário, cabe, portanto, ao Estado 
garantir, efetivamente, o cumprimento desses dispositivos 

 
38 Tais como estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento; 
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; promover a divulgação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos; suscitar o desejo de aperfeiçoamento 
cultural e profissional; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular, os nacionais e regionais; promover a extensão. Ademais, a LDBN, ao 
mesmo tempo, fixou as regras de funcionamento do ensino superior, tais como: a 
frequência obrigatória de alunos e professores nos cursos, salvo nos programas de 
educação a distância; a deliberação das universidades quanto às normas de seleção, 
devendo levar em conta os efeitos dos critérios por ela estabelecidos sobre a 
orientação do ensino médio; a obrigatoriedade da oferta de cursos noturnos nas IES 
públicas; o estabelecimento do período letivo de 200 dias; o fornecimento das 
informações obrigatórias que devem ser disponibilizadas aos alunos antes de cada 
período letivo; a definição da carga horária mínima de 8 horas semanais de aula para 
os docentes das IES públicas; e a exigência de que os professores do ensino superior 
devam ter pós-graduação, prioritariamente o mestrado e o doutorado. A Lei nº 
9.131/95 define as atribuições do MEC, do CNE, das Câmaras de Educação Básica e 
de Educação Superior; institui, também, o Exame Nacional de Cursos como um dos 
procedimentos para avaliação dos cursos de graduação; extingue os mandatos dos 
membros do Conselho Federal de Educação; e estipula um prazo de 90 dias para a 
instalação do CNE. A Lei nº 9.192/95 altera dispositivos da Lei nº 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes 
universitários. In: CHAIMOVICH, Hernan. Os desafios do Ensino Superior no Brasil. 
In: Ensino Superior: Conceito & Dinâmica. Orgs. João E. Steiner e Gerhard Malnic – 
São Paulo; Editora da Universidade de São Paulo, 2006, p. 11-24.   
39 A chamada A Reforma Universitária de 1968 representou solução temporária para 
problemas relativos à formação em nível superior debatidos desde as primeiras 
décadas do século XX e deixou marcas no debate contemporâneo sobre a educação 
superior no Brasil. Tais marcas são visíveis na legislação disponível, estudos e 
propostas que rediscutem temas e problemas recorrentes no ensino superior e nas 
políticas públicas que têm privilegiado o formato institucional "universidade", suas 
finalidades e condições para a sua concretização. In: CHAIMOVICH, Hernan. Os 
desafios do Ensino Superior no Brasil. Ensino Superior: Conceito & Dinâmica. Orgs. 
João E. Steiner e Gerhard Malnic – São Paulo; Editora da Universidade de São Paulo, 
2006, p. 11-24.  



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________1395_ 
 

 

constitucionais e infraconstitucionais, e, principalmente, o am-
plo acesso à educação superior.  

No entanto, em paralelo ao ensino básico, não é possível 
afirmar que o ensino superior se trata de uma prestação estatal 
fundamental para que o cidadão viva de forma minimamente 
digna, já que diversas atividades de trabalho e profissões aptas a 
oferecer um nível socioeconômico adequado ao cidadão não re-
querem obrigatoriamente esse grau de escolaridade.  

Por esse motivo, pode-se dizer que tal fração do direito 
fundamental à educação excede a concepção de mínimo existen-
cial40, o que não afasta, contudo, a sua qualidade de posição ju-
rídica de direito fundamental.41 Embora ultrapasse os limites do 
direito ao mínimo existencial e a Constituição Federal em seu 
art. 208, V, tenha condicionado o seu acesso à capacidade de 
cada um, esse caráter não desconsidera ou sequer mitiga o papel 
do Estado de implantar ações que desenvolvam a expansão do 
acesso ao ensino superior para o maior número possível de indi-
víduos, em especial aos estudantes de baixa renda.42 

 
40 O conteúdo do conceito de mínimo existencial pode ser analisado tanto sob o prisma 
negativo, da defesa do indivíduo contra intervenções estatais que dele subtraiam os 
meios essenciais para sua sobrevivência com dignidade, quando sob a óptica positiva, 
relativa à necessidade de prestações do Poder Público destinadas a propiciar condições 
materiais de existência digna. Sob o prisma positivo, ele corresponde ao “conjunto de 
situações materiais indispensáveis à existência humana digna; existência aí 
considerada não apenas como experiência física - a sobrevivência e a manutenção do 
corpo - mas também espiritual e intelectual”, que permita a participação democrática 
dos cidadãos nas esferas de deliberação pública, possibilitando-lhes o livre 
desenvolvimento de sua personalidade. In: HACHEM, Daniel Wunder. Mínimo 
existencial e direitos fundamentais sociais: distinções e pontos de contato à luz da 
doutrina e jurisprudência brasileiras. In: Romeu Felipe Bacellar Filho; Daniel Wunder 
Hachem (Coords.). Direito Público no Mercosul: intervenção estatal, direitos 
fundamentais e sustentabilidade. Belo Horizonte: Fórum, 2013 e BARCELLOS, Ana 
Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 247. 
41 Nesse sentido, ver: HACHEM, Daniel Wunder. A discricionariedade administrativa 
entre as dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais sociais. Direitos 
Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 10, n. 35, p. 313-343, jul./dez. 2016. 
42 HACHEM, Daniel Wunder. A maximização dos direitos fundamentais econômicos 
e sociais pela via administrativa e a promoção do desenvolvimento. Revista de 
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O fato de não integrar o conceito de mínimo existencial 
apenas retira dessa parcela do direito à educação – a pretensão 
jurídica de acesso ao ensino superior  – a possibilidade de o titu-
lar do direito exigir, invocando sua dimensão subjetiva, uma 
prestação estatal que lhe garanta o acesso à universidade inde-
pendentemente da existência de vagas e de recursos financeiros 
disponíveis.43  

 Não obstante, os direitos fundamentais possuem tam-
bém uma perspectiva objetiva, que obriga o Poder Público a criar 
estruturas organizacionais e procedimentais que viabilizem a 
fruição desses direitos pelos seus titulares, independentemente 
de qualquer provocação dos cidadãos pela via administrativa ou 
judicial. Trata-se dos chamados “deveres autônomos de prote-
ção”, que advêm da condição de valores objetivos essenciais que 
emana dos direitos fundamentais, impondo o Estado a atuar es-
pontaneamente em interesse da sua realização pela universali-
dade dos cidadãos. 44  

Em outras palavras: se o acesso à educação superior con-
siste em uma posição jurídica atinente ao direito fundamental à 
educação, ainda que ela não apresente uma dimensão subje-
tiva apta a possibilitar ao seu titular a sua exigibilidade direta em 
face da Administração Pública, ela possui uma 

 
Direitos Fundamentais e Democracia, v. 13, n. 13, Curitiba, UniBrasil, p. 340-399, 
jan./jun. 2013. 
43  Por exemplo: o indivíduo que não conseguir acesso a uma escola pública no âmbito 
da educação básica (infantil, fundamental e média), por falta de vagas ou de recursos 
financeiros para ampliação do estabelecimento de ensino, poderá exigir do Estado 
pela via judicial que viabilize o seu acesso à educação, já que tais níveis de 
escolaridade fazem parte do conjunto de prestações materiais imprescindíveis a uma 
existência minimamente digna. Já aquele que não lograr êxito em um processo 
seletivo para cursar o ensino superior e obtiver colocação que não o enquadre entre o 
número de vagas disponíveis não terá direito subjetivo de exigir do Poder Público que 
lhe garanta o acesso à universidade. 
44 Ver: GAVARA DE CARA, Juan Carlos. La dimensión objetiva de los derechos 
sociales. Barcelona: Bosch Editor, 2010; e GAVARA DE CARA, Juan Carlos. La 
proyección interna de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales: el art. 
10.1 CE. Barcelona: Bosch Editor, 2011. 
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dimensão objetiva que força o Poder Público – incluindo o Exe-
cutivo e o Legislativo – a criar condições materiais que propor-
cionem a satisfação desse direito por parte de toda a coletivi-
dade. 

Nessa perspectiva, como decorrência da própria concep-
ção de justiça social contemplada pela Constituição Federal, o 
Estado deve atuar para superar o mínimo existencial, devendo 
fornecer prestações maximizadas para a plena efetivação do di-
reito à educação. Ocorre que, para fazê-lo, não basta ao Estado 
oferecer aos indivíduos iguais oportunidades, isto é, possibilitar 
o acesso equânime aos bens e serviços, para que a partir disso 
ascendam às posições mais privilegiadas, com base na merito-
cracia.  

Isso porque, sendo o Brasil um país extremamente desi-
gual, em que as 124 pessoas mais ricas do país possuem um pa-
trimônio equivalente a R$544 bilhões, cerca de 12,3% do 
PIB,45 não se pode pretender que todos recebam idêntico trata-
mento em matéria de serviços públicos. Diante da realidade da 
educação básica na rede pública de ensino, que regularmente 
mostra-se inapta a preparar o estudante de baixa renda para con-
correr, em igualdade de condições, com aqueles egressos da rede 
privada, às vagas nas universidades públicas, deve o Estado criar 
políticas públicas para proporcionar o acesso do estudante de 
baixa renda ao ensino superior. Apenas dessa forma será reali-
zado o princípio da igualdade em seu viés material, que se con-
cretiza quando se trata igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, na medida de suas desigualdades.  

Portanto, para ir além do mínimo existencial, sem preju-
ízo do dever de assegurar condições iniciais igualitárias a todos, 
deve o Estado buscar a igualdade de posições, cujo escopo é re-
duzir as disparidades entre as posições sociais para permitir aos 

 
45 Nesse sentido: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Censo da Educação Superior - 2017. Brasília, 2017. Disponível em 
http://inep.gov.br/censo-da-educacao-superior. Acesso em 17.03.2019.  
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indivíduos maior mobilidade entre elas.46 Ao fazê-lo, a atuação 
estatal se encontrará em sintonia com a Constituição Federal, 
que elevou ao patamar de objetivos fundamentais da República 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desen-
volvimento nacional, a redução das desigualdades sociais e re-
gionais, entre outros.47 

E no ensino superior, tais desigualdades despontam de 
maneira inequívoca. As universidades públicas são formadas, 
histórica e majoritariamente, por pessoas das classes economi-
camente mais altas da população, ao mesmo tempo em que o 
custeio dessas instituições de ensino sempre foi dividido igual-
mente por toda a população. 

Desta maneira, os pertencentes às camadas mais baixas 
da população têm seu acesso à universidade pública restringido, 
muitas vezes sequer chegando à universidade, ou ainda, mesmo 
não possuindo condições financeiras adequadas, necessitando 
pagar pelo ensino privado.  

A expansão do ensino superior ocorrida ao longo das 
duas últimas décadas, embora alentadora, ainda está longe de 
atingir os parâmetros de uma real democratização, sobretudo, 
porque tal expansão se deu majoritariamente pela via do ensino 
privado, ou seja, por meio de políticas públicas voltadas a  faci-
litar o acesso daqueles que não tem condições de pagar pelas 
mensalidades, tais como o Programa de Apoio a Planos de Re-
estruturação e Expansão das Universidades Federais  (REUNI) 
e o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES)48. Segundo os dados no INEP, 

 
46 Para mais ver: DUBET, François. Repensar la justicia social: contra el mito de la 
igualdad de oportunidades. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2011. 
47 HACHEM, Daniel Wunder. A maximização dos direitos fundamentais econômicos 
e sociais pela via administrativa e a promoção do desenvolvimento. Revista Direitos 
Fundamentais & Democracia, Curitiba, v. 13, n. 13, p. 340- 399, 2013. p. 376-377. 
48 Os dados fornecidos pelo Censo da Educação Superior (2015) demonstram que em 
2014, 46,1% das matrículas na ensino superior privado dependiam de algum tipo de 
financiamento ou bolsa, dos quais 48,1% correspondia ao FIES e 16,2 ao PROUNI. 
Em 2015, o número de matrículas na rede privada de ensino superior sustentado por 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________1399_ 
 

 

de 1991 a 2012 as matrículas no ensino superior público e pri-
vado cresceram de pouco mais de 1,5 milhão para mais de sete 
milhões, o que representa um crescimento de 350%. Este cresci-
mento ocorreu em grande medida especialmente no período de 
1999 a 2003, quando as matrículas cresceram 66%, quatro vezes 
mais que nos quatro anos seguintes.49 

Segundo os dados do último Censo da Educação Supe-
rior, em 2017, as instituições de ensino superior privado corres-
pondem a 87,5% do total. Ou seja, de cada quatro estudantes de 
graduação, ao menos três estudam em instituições privadas.50 A 
expansão do ensino superior é, sem dúvidas, dado fundamental 
para a emancipação pessoal e social no Brasil: em 2001, 10% da 
população brasileira vivia na extrema pobreza; em 2013, esse 
número já reduziu para 4%. 51  

 
algum tipo de financiamento ou bolsa foi de 44,4%, dos quais 49,4% são mantidos 
pelo FIES e 17,9% pelo PROUNI. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira. Censo da Educação Superior - 2015. Brasília, 2015. 
Disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/apresentacao/2015/A
presentacao_Censo_Superio r_2015.pdf>. Acesso em 20.04.2019. 
49 RISTOFF, Dilvo. O novo perfil do campus brasileiro: uma análise do perfil 
socioeconômico do estudante de graduação. Avaliação: Revista da Avaliação da 
Educação Superior, v. 19, n. 3, 2014. p. 725.  
50 INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
Censo da Educação Superior – 2017. Disponível em: http://inep.gov.br/censo-da-
educacao-superior.> Acesso em 20.04.2019. 
51 Segundo o Censo da Educação Superior, produzido e divulgado pelo INEP- 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério 
da Educação, em 2015, 2.364 instituições participaram do recenseamento, havendo 
larga predominância da categoria privada, que representa 87,5% do total de 
Instituições de Ensino Superior (IES), de modo que o restante, aproximadamente 
12,48%, refere-se às instituições públicas. Em relação às IES públicas, que somam 
295 instituições, boa parte é vinculada à União, seja pela atual orientação 
constitucional, seja pelo papel historicamente incumbido ao ente federal para o 
implemento da educação superior. Os vestibulares, atualmente, perduram no âmbito 
das instituições privadas como principal meio de ingresso no ensino superior, de modo 
que cada uma delas é competente para organizar o próprio processo de seleção para 
ingresso. O ingresso nas IES públicas, embora também tenha sido por muito tempo 
similar ao das instituições particulares, com vestibular organizado pela própria 
instituição, tem mudado desde 2009, ano em que o ENEM– Exame Nacional do 
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Quanto às universidades públicas, a recente tentativa de 
democratização operou-se após a entrada em vigor da Lei nº 
12.711/2012 (Lei de Cotas), que garante 50% das vagas nas ins-
tituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério 
da Educação são reservadas para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (art. 1º). 
Deste percentual, metade é reservada aos estudantes oriundos de 
família com renda igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos per 
capita; a outra metade será preenchida, por curso e turno, por 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, “em proporção no mí-
nimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população da uni-
dade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o 
último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)”.52 

A Lei de Cotas conferiu grande impacto no perfil do es-
tudante do ensino superior público,53 abrindo espaço para o es-
tudante de escola pública e para o autodeclarado negro e indí-
gena. Com isso, as instituições federais, historicamente elitistas, 

 
Ensino Médio, passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção em 
instituições públicas federais e estaduais. Disponível em:  http://inep.gov.br/censo-da-
educacao-superior.  Acesso em 20.04.2019.  
52 BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas 
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 169, 30 ago. 2012. 
Seção I, p. 01. 
53 De acordo com pesquisa, em geral “a renda familiar mensal per capita média dos 
graduandos que ingressaram em 2009 ou menos‟ (R$ 1.208,6) é maior do que a dos 
que ingressaram nos anos subsequentes. Além disso, os que ingressaram na 
universidade mais recentemente e pertencem à faixa mais de 2013 a 2015‟ apresentam 
menor renda familiar per capita média do que aqueles que ingressaram até 2013. 
Aparentemente, portanto, as políticas de democratização do acesso às vagas das IFES 
vêm surtindo efeito no sentido de incorporarem crescentemente estudantes 
pertencentes a famílias com renda mensal per capita média mais baixa”. ANDIFES - 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior; 
FONAPRACE - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 
Estudantis. IV Pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de 
graduação das instituições federais de ensino superior brasileiras – 2014. 
Uberlândia, 2016. p. 15.  
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passam e passarão a ter mais cara de Brasil.54Ainda há, no en-
tanto, uma fenda entre os concludentes do ensino médio na rede 
pública e o ensino superior público, de modo que a procedência 
no ensino superior privado continua predominantemente de alu-
nos do ensino médio público. Em 2013, 69,7% dos alunos in-
gressantes no ensino superior privado eram egressos do ensino 
médio da rede pública, e apenas 30,3% do ensino médio particu-
lar.55 Esta discrepância ilustra, ademais, a diferença com que são 
preparados os alunos até o final do ensino médio pelas escolas 
pública e privada.56 

De acordo com Dilvo Ristoff 57, o aumento no número 
de estudantes no ensino superior em virtude das políticas públi-
cas mencionadas, ainda não descaracteriza o ensino superior 
brasileiro, grosso modo, como de elite, embora seja possível 
constatar uma mudança no perfil do novo universitário. 

A preocupação com os índices de acesso à educação su-
perior para as classes menos favorecidas, mesmo com a 

 
54 RISTOFF, Dilvo. O novo perfil do campus brasileiro: uma análise do perfil 
socioeconômico do estudante de graduação. Avaliação: Revista da Avaliação da 
Educação Superior, v. 19, n. 3, 2014. p. 743. 
55 SEMESP – Sindicato das mantenedoras de ensino superior. Mapa do Ensino 
Superior no Brasil – 2015. Disponível em <http://convergenciacom.net/pdf/mapa-
ensino-superior-brasil-2015.pdf>. Acesso em 15.04.2019. 
56 SEMESP – Sindicato das mantenedoras de ensino superior. Mapa do Ensino 

Superior no Brasil – 2015. Disponível em <http://convergenciacom.net/pdf/mapa-
ensino-superior-brasil-2015.pdf>. Acesso em 15.04.2019. 
57 Segundo aferiu o autor, “esta expansão da educação superior observada nas últimas 
décadas pode sugerir à primeira vista que o Brasil já tenha atingido um sistema de 
educação superior de massas, nos termos preconizados por Martin Trow, ex-professor 
da Universidade de Berkeley. Segundo a classificação de Trow, no entanto, o Brasil 
continua tendo um sistema de acesso basicamente de elite. [...] Embora a expansão 
possa ser tida como comum às políticas para a educação superior das duas últimas 
décadas, fica evidente que enfáticas políticas mais recentes de inclusão dos grupos 
historicamente excluídos deste nível educacional começam a alterar 
significativamente o perfil do estudante de graduação. Observa-se na última década 
que um agressivo processo de democratização do campus brasileiro está em curso”. 
RISTOFF, Dilvo. O novo perfil do campus brasileiro uma análise do perfil 
socioeconômico do estudante de graduação. Avaliação: Revista da Avaliação da 
Educação Superior, v. 19, n. 3, 2014, p. 726. 
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expansão de vagas e a subvenção destas através de políticas de 
inclusão, também é marcante na literatura especializada. A ex-
pansão do ensino superior faria supor que o acesso a este nível 
de ensino aumentasse proporcionalmente para todos os grupos 
socioeconômicos. No entanto, tal hipótese não é necessaria-
mente verdadeira. Apesar de a dilatação do número de vagas 
permita que os mais pobres e os mais ricos ampliem o seu 
acesso, o ingresso dos mais ricos pode crescer proporcional-
mente mais do que o acesso dos mais pobres. Neste caso, a de-
sigualdade cresce com a expansão. 58 

Diante deste cenário, analisando especificamente o di-
reito à educação superior, examina-se a opção do constituinte 
em dispor o princípio da gratuidade nos estabelecimentos ofici-
ais, e questiona-se, a partir do regime jurídico dos serviços pú-
blicos e da realidade excludente constatada no ensino superior 
público, se esta opção, embora tenha por objetivo primeiro a 
igualdade do acesso, efetivamente garanta a equidade e perma-
nência àqueles pertencentes às camadas sociais mais baixas da 

 
58 CASEIRO, Luiz Carlos Zalaf. Desigualdade de acesso à educação superior no 
Brasil e o Plano Nacional de Educação. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2016, p. 17-18. Conforme esclarece o autor, 
“Uma vez que a população que conclui o ensino médio e é elegível a ingressar na 
graduação continua a se tornar cada vez mais heterogênea e que o acesso à graduação 
no Brasil ainda encontra-se distante de atingir um nível de saturação, mesmo entre os 
estratos socioeconômicos mais elevados, a literatura sobre transições escolares e a 
hipótese da MMI conduz à expectativa de que ainda não tenha ocorrido, mesmo num 
período mais recente, uma redução das desigualdades no acesso à educação superior 
brasileira. Mesmo quando consideramos os dados mais atualizados disponíveis, 
relativos à Pnad de 2014, constata-se que o acesso à graduação continua ainda longe 
da universalização para qualquer estrato populacional considerado”. A hipótese da 
desigualdade maximamente mantida (MMI) foi elaborada por Raftery e Hout (1993), 
após pesquisa sobre ampliação dos sistemas de ensino e o efeito na redução das 
desigualdades realizada por Shavit e Blossfeld. Segundo estes autores, após a coleta 
de dados de treze países, mesmo com a expansão do número de vagas, em onze deles 
a desigualdade socioeconômica manteve-se constante ou ampliou-se. RAFTERY, A.; 
HOUT, M. Maximally maintained inequality: expansion, reform, and opportunity in 
Irish education, 1921-75. Sociology of Education. Albany, v. 66, n. 1, p. 41-62, 1993; 
SHAVIT, Yossi; BLOSSFELD, Hans-Peter. Persistent inequalities: A comparative 
study of educational attainment in thirteen countries. Boulder. CO: Westview, 1993. 
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população.  
Explica-se: todo esse panorama parece não se adequar à 

lógica da Administração Pública inclusiva proposta pela Consti-
tuição Federal de 1988.59 Os serviços públicos devem buscar au-
mentar a qualidade de vida dos cidadãos menos abastados, que 
necessitam do Estado para poderem ter acesso à educação. Com 
a universalidade irrestrita da gratuidade dos serviços públicos de 
ensino superior, isso parece não ocorrer. 

A bem da verdade, a disposição da gratuidade como prin-
cípio expresso do serviço público da educação, e consequente-
mente como parte do núcleo essencial do direito em questão, 
apenas garante a igualdade de oportunidades entre os cidadãos 
que buscam uma vaga no ensino superior público. E para que se 
promova o desenvolvimento não basta que o Estado assegure a 
igualdade de oportunidades, fornecendo o mínimo necessário 
para que todos os cidadãos se encontrem no mesmo ponto de 
partida. É crucial que ele proporcione simultaneamente uma 
igualdade de posições, reduzindo as distâncias existentes entre 
as diferentes posições sociais.60   

Tal crítica encontra fundamento no próprio regime jurí-
dico dos serviços públicos, que não prevê a gratuidade como 
parte do núcleo essencial dos serviços, mas sim a universalidade. 
O referido princípio, conforme trata grande parte da doutrina 
brasileira, indica que a atividade de serviço público deverá ser 
ofertada a todos os cidadãos, mediante um caráter genérico e 
universal e obriga a Administração Pública a assegurar o mais 
amplo acesso dos cidadãos aos serviços públicos prestados.61  

 
59 Ver BALBÍN, Carlos F. Un Derecho Administrativo para la inclusión social. A&C 
– Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 58, 
p. 33-59, out./dez. 2014. p. 58. 
60 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e 
capacidade econômica do cidadão: repensando a universalidade do acesso à luz da 
igualdade material. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo 
Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014. 
61 Para mais: SCHIER, Adriana Costa Ricardo. Serviço público: garantia fundamental 
e cláusula de proibição de retrocesso social. Curitiba: Íthala, 2016. 
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Previsto na Carta Europeia dos Serviços Públicos, o prin-
cípio da universalidade traz como seu conteúdo o dever de se 
garantir um serviço mínimo, a todos, de maneira a evitar a ex-
clusão social62, consolidando-se como mecanismo ligado à soli-
dariedade social, como afirma André Luiz Freire. 

É princípio tratado como decorrência direta do princípio 
da isonomia63, o que implica dizer que o serviço público deve 
ser prestado sob a mais absoluta igualdade de tratamento aos 
usuários. Nesses termos, a universalidade impõe “tratamento 
não discriminatório e universal para todos (...). Não se pode res-
tringir o acesso aos benefícios do serviço público para os sujeitos 
que se encontrem em igualdade de condições” 64  

Deve-se lembrar, no entanto, que o princípio da igual-
dade possui duas facetas: uma formal e outra, material. Seu as-
pecto formal está positivado logo no caput do art. 5º da Consti-
tuição, quando se prescreve que “todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza”. Trata-se de uma herança 
do paradigma liberal que regeu hegemonicamente o Direito até, 
pelo menos, meados do século XX.65 Por essa visão, como o Es-
tado existia apenas para garantir as liberdades individuais dos 
cidadãos, não faria sentido permitir que o Poder Público 

 
62 Nesse sentido: GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a 
Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 289.  
63 Ana Maria Goffi Flaquer Scartezzini trata de forma diferenciada tal princípio, vendo 
a igualdade como conteúdo do princípio da uniformidade. SCARTEZZINI, Ana 
Maria Goffi Flaquer. O princípio da continuidade do serviço público. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 93.  
64 Segundo Marçal Justen Filho, “na medida em que as utilidades em que se traduz o 
serviço público são essenciais à dignidade do usuário, todos devem receber tratamento 
equivalente”. In: JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a 
personalização do direito administrativo. Revista Trimestral de Direito Público, n. 26, 
p. 115-136, 1999.  E ainda no mesmo sentido, Weida Zancaner vincula o princípio da 
universalidade ao princípio da isonomia, sustentando que é esse conteúdo que explica 
a razão de ser do serviço público. In: ZANCANER, Weida. Responsabilidade do 
estado, serviço público e os direitos dos usuários. In: FREITAS, Juarez (Org.). 
Responsabilidade civil do estado. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 345.   
65  Nesse sentido PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e crise no Brasil. 
São Paulo: Brasiliense, 1977. 
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pudesse, pelo motivo que fosse, tratar duas pessoas desigual-
mente. É inclusive uma questão de segurança jurídica, voltada–
evidentemente – à proteção dos bens jurídicos protegidos por 
aquele sistema. 

Todavia, o Estado Social de Direito rompeu com esta ló-
gica. A Constituição Federal de 1988, seguindo este novo mo-
delo, reconhece expressamente que a sociedade é desigual. E faz 
isso com o objetivo de tentar buscar soluções para reduzir essas 
desigualdades. Desse modo, quando analisado através das cláu-
sulas do Estado Social, o princípio da igualdade “se afasta da 
abordagem liberal do século precedente, que pretendia conceder 
idênticas posições jurídico-subjetivas a todas as pessoas e igno-
rava as condições socioeconômicas de cada indivíduo ou grupo 
social para fins de concessão de direitos e vantagens.” 66 

Desenvolve-se, com isso, a faceta material do princípio 
da igualdade, a qual, pressupondo a existência de desigualdades 
materiais na sociedade e buscando direcionar a atividade admi-
nistrativa para reduzi-las, “dá ensejo a uma perspectiva pautada 
na transformação da sociedade, com vistas à proteção real dos 
segmentos mais desfavorecidos, o que implica admitir pontual-
mente medidas que destoem da igualdade formal para promover 
a igualdade substancial.” 67 

 
66 HACHEM, Daniel Wunder. Direito fundamental ao serviço público adequado e 
capacidade econômica do cidadão: repensando a universalidade do acesso à luz da 
igualdade material. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo 
Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, jan./mar. 2014, p. 141-142. 
67 Diante dessa nova forma de encarar o princípio da igualdade, a universalidade dos 
serviços públicos pode passar a ser objeto de análises mais críticas. Se a determinação 
de se prestar, de modo indistinto, os serviços públicos a toda a população parece se 
corresponder perfeitamente à igualdade formal, o mesmo não pode ser dito quanto à 
igualdade material.Afinal, se a igualdade material parte do reconhecimento da 
existência de desigualdades na sociedade, por que o Estado, com seus recursos 
escassos, deve gastar dinheiro não apenas com a parcela da população que de fato 
necessita desse amparo, mas também com aqueles que poderiam buscar a mesma 
satisfação na iniciativa privada? E, por outro lado, se não deve,seria possível que 
restringisse a universalidade e/ou a gratuidade de um determinado serviço público, 
com base em critérios sociais? Nesse sentido: HACHEM, Daniel Wunder. Direito 
fundamental ao serviço público adequado e capacidade econômica do cidadão: 
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De acordo com Celso Antonio Bandeira de Mello, para 
que o princípio da isonomia possa ser utilizado como funda-
mento para legitimar uma atuação discriminante do Estado isto 
seja possível devem ser respeitados três requisitos: (i) o critério 
de diferenciação não pode se basear em fator “que singularize 
no presente e definitivamente, de modo absoluto, um sujeito a 
ser acolhido pelo regime peculiar”, nem deve adotar, como jus-
tificativa para sujeitar alguém a um regime diferenciado, ele-
mentos que não sejam estritamente relacionados à pessoa, à 
coisa ou à situação a ser discriminada; (ii) deve haver uma “cor-
relação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério 
de discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico 
diversificado”, a fim de que o resultado obtido com a discrimi-
nação possa justificar a restrição realizada à igualdade em sen-
tido formal; (iii) por fim, esta correlação lógica deve estar em 
consonância “com os interesses absorvidos no sistema constitu-
cional e destarte juridicizados”, de modo que a discriminação 
seja permitida pela ordem jurídica.68 

Assim, é possível afirmar que o ordenamento jurídico 
brasileiro permite, em nome de um atendimento adequado do 
princípio da igualdade material, a restrição da universalidade ou 
da gratuidade de um serviço público, desde que preenchidos os 
critérios acima. 69 

 
repensando a universalidade do acesso à luz da igualdade material. A&C – Revista de 
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 55, p. 123-158, 
jan./mar. 2014, p. 141-142. 
68 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da 
igualdade. 3. ed. 22. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 21-22. Para uma análise 
mais específica de cada um desses requisitos, ver p. 234. 
69 Ainda que a maioria da doutrina administrativista se restrinja a analisar o princípio 
da universalidade apenas através das lentes clássicas da igualdade formal, sem operar 
uma leitura crítica do assunto, alguns autores já se dedicaram a estudar a questão da 
restrição da universalidade do acesso aos serviços públicos em prol da igualdade 
material, concluindo pela possibilidade jurídica dessa operação. Nesse sentido, Dinorá 
Musetti Grotti defende, que “a prestação do serviço deve ser igual para aqueles que 
se encontrem em situações comparáveis, respeitadas as distinções de suas condições, 
que conduzam a eventuais diferenças de cuidados. Qualquer discriminação deve ser 
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Todavia, há quem rebata a crítica com base na cláusula 
de proibição de retrocesso social, a qual tem sido compreendida 
como mecanismo apto a ampliar a proteção dos direitos funda-
mentais. Na seara do Direito Constitucional entende-se por re-
trocesso social a negativa de conquistas sociais consagradas pela 
legislação infraconstitucional, através de sua revogação70. Acre-
dita-se, deste modo, que as leis cujos conteúdos densificam as 
normas constitucionais de direitos fundamentais ampliam o al-
cance de tais direitos, permitindo a sua máxima efetividade, ra-
zão pela qual deverão ser protegidas em face do legislador fu-
turo.71 É um tema que decorre, assim, da busca pela máxima efe-
tividade das normas consagradoras de direitos fundamentais, 
principalmente aquelas de cunho social, efetividade que se aper-
feiçoa mediante atividade integradora do legislador ordinário.72  

 
justificada em função da condição ou situação emque objetivamente cada usuário se 
encontra”. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição 
brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 300. Marçal Justen Filho segue 
linha semelhante ao defender que “não se pode restringir o acesso aos benefícios do 
serviço público para os sujeitos que se encontrem em igualdade de condições.” Assim, 
quando não se estiver tratando de indivíduos com as mesmas condições financeiras, 
“admite-se, como é da essência da isonomia, a discriminação fundamentada em 
critérios adequados”. Ver: JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de 
serviço público. São Paulo: Dialética, 2003.  
70 Em uma perspectiva mais restrita, Felipe DERBLI assevera que “o retrocesso social 
se traduz no descumprimento, por ato comissivo, de imposição legiferante, traduzido 
na violação do dever jurídico concreto de editar as leis que regulamentam as normas 
constitucionais definidoras de direitos sociais.” Ou, ainda, “quando for suprimida a 
concretização legal de uma garantia institucional...” (DERBLI, Felipe. Proibição de 
retrocesso social: uma proposta de sistematização à luz da Constituição de 1988. In: 
BARROSO, Luís Roberto (Org.). A reconstrução democrática do direito público no 
Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 433-495; p. 494). 
71 A vedação do retrocesso, então, populariza-se no cenário nacional a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, notadamente em face das inúmeras 
normas constitucionais que ampliam o catálogo de direitos fundamentais de cunho 
econômico e social657 mediante normas de eficácia limitada. Com efeito, o 
constituinte de 1988 conferiu ao legislador infraconstitucional a deferência para 
explicitar o conteúdo das normas constitucionais que definem tais direitos, 
permitindo, assim, o seu gozo pela coletividade, visando, em último plano, a 
promoção da justiça social. 
72 Ver: SCHIER, Adriana Costa Ricardo.  Serviço público: garantia fundamental e 
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Ou seja, a partir de sua aplicação, entende-se que o con-
teúdo das leis que concretizam tais direitos não poderá ser vali-
damente revogado sem substitutivos compensatórios. Ademais, 
pelo manto da cláusula pétrea, gozam de especial proteção em 
face de eventuais alterações posteriores, decorrentes da ativi-
dade do constituinte reformador ou do legislador infraconstitu-
cional. Ainda, por determinação expressa da Constituição, têm 
assegurada sua máxima efetividade, impondo-se, assim, ao le-
gislador, o dever de assegurar as devidas prestações, no que se 
refere aos direitos fundamentais sociais de cunho prestacional.  

Deste modo, ainda que ao primeiro olhar tal crítica tenha 
certo fundamento, analisando o conteúdo da cláusula de proibi-
ção de retrocesso, observa-se que sua finalidade última diz res-
peito à efetivação dos direitos sociais, em sua máxima medida. 
Conforme tratado acima, assim como disposto na Constituição 
Federal, a previsão da gratuidade nos estabelecimentos oficiais 
como parte do elemento essencial do direito à educação superior 
acaba por restringir o amplo acesso da maioria dos alunos de 
baixa renda do país. Deste modo, torna-se perceptível que a res-
trição da gratuidade não se enquadraria como um retrocesso: 
pelo contrário, poderia atender de modo mais satisfatório à con-
cepção de justiça social, com a consequente possibilidade de as-
censão social e redução das desigualdades sociais. 

 
4. O RE N.º 597.854/STF E A POSSIBILIDADE DE CO-
BRANÇA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

Recentemente, em 26/04/2017, O Supremo Tribunal Fe-
deral julgou o Recurso Extraordinário n. 597.854/STF - tema de 
repercussão geral nº 535 - , relativo à possibilidade de cobrança 
de mensalidade em curso de pós-graduação lato sensu por 

 
cláusula de proibição de retrocesso social. Curitiba: Íthala, 2016.  
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instituição pública de ensino.73 
Na ocasião do voto do Relator, Min. Edson Fachin, a au-

torização à cobrança de fundamentou-se na diferenciação entre 
“ensino”, “pesquisa” e “extensão”, tripé harmônico essencial 
para a educação de qualidade. De acordo com o relator, nos ter-
mos do art. 206, IV, da Constituição Federal de 1988, a gratui-
dade do ensino é um princípio aplicável a todos os estabeleci-
mentos oficiais. Para tanto, conforme exige o art. 212, caput, da 
Constituição Federal de 1988, um percentual da receita pública 
deve ser destinado à “manutenção e desenvolvimento do en-
sino”. Deste modo, o relator indica que o próprio texto constitu-
cional, no art. 213, § 2º, autoriza, argumentum a contrario, a cap-
tação de recursos destinados à pesquisa e à extensão, tendo em 
vista que os recursos públicos, a que se refere o art. 212, caput, 
da Constituição Federal de 1988, têm destinação precípua às es-
colas públicas.  

Destaca ainda, que as atividades descritas no art. 213, § 
2º, do texto constitucional não necessariamente contam com re-
cursos públicos. Conclui que seria incorreto, porém, afirmar, 
açodadamente, que a Constituição não exige financiamento pú-
blico para a pesquisa e extensão. A indissolubilidade entre “en-
sino, pesquisa e extensão”, princípio previsto no caput do art. 
207 da Constituição Federal, está a exigir que o financiamento 
público não se destine exclusivamente ao ensino. Isso porque 
para a “manutenção e desenvolvimento do ensino” são necessá-
rios, nos termos do art. 207, pesquisa e extensão. No entanto, 
ressalta que há um espaço de conformação no texto constitucio-
nal para a definição de quais atividades integram a manutenção 
e o desenvolvimento do ensino. 

 
73 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de Cobrança de mensalidade 
em curso de pós-graduação lato sensu por instituição pública de ensino. Disponível 
em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?
incidente=2666225&numeroProcesso=597854&classeProcesso=RE&numeroTema=
535. Acesso em 24.03.2019.  
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Afirma que, a partir de uma leitura estrita da Constitui-
ção, que as atividades de pós-graduação são abrangidas pelo 
conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino, parâme-
tro constitucional para a destinação, com exclusividade, dos re-
cursos públicos. Portanto, conclui o Relator que “caso a ativi-
dade preponderante refira-se à manutenção e desenvolvimento 
do ensino, a gratuidade deverá ser observada, nos termos do art. 
206, IV. Para matéria relativa a ensino, pesquisa e extensão, a 
competência regulamentar é concorrente entre União e Estados 
(art. 24, IX, da CF/88), mas também é afeta à autonomia 
universitária. 74 

Em seguida, o e. Relator aduz que em que pese não se 
deva ler a Constituição a partir da lei, sua referência exemplifica 
o fato de que ao legislador é possível descrever as atividades 
que, por não se relacionarem com a manutenção e o desenvolvi-
mento do ensino, não dependem de recursos exclusivamente pú-
blicos, sendo lícito, pois, às universidades, perceber remunera-
ção pelo respectivo desempenho.  

Ressalta, ainda, que a elaboração da lei não retira das uni-
versidades a competência para, por meio de sua autonomia, de-
senvolver outras atividades voltadas à comunidade que não se 

 
74 Quanto a este último aspecto, o e. Relator faz uma distinção em relação à justifica-
tiva apresentada pelo e. Ministro Ayres Britto no julgamento da ADI 2.643, no sentido 
de que a autonomia não engloba a possibilidade de a universidade definir, porque 
públicos, seus próprios recursos. O Min. Edson Fachin alega que a universidade pode 
contar, por expressa previsão constitucional (art. 213, § 2º, da CRFB), com recursos 
de origem privada. Ademais, diz que embora as universidades não disponham de com-
petência para definir a origem dos recursos que serão utilizados para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino, podem elas definir quais são as atividades de pesquisa e 
extensão passíveis de realização em regime de colaboração com a sociedade civil. No 
exercício de sua competência para definir normas gerais (art. 24, § 1º, da CRFB), a 
União editou a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. No art. 44, III, da Lei de Diretrizes e Bases, define-se a 
pós-graduação como sendo: “Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cur-
sos e programas: (…) III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado 
e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de 
ensino.” 
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relacionem precisamente com a exigência constitucional da 
“manutenção e desenvolvimento do ensino”.  

Além disso, embora tenham autonomia para definir as 
atividades que poderão ser ofertadas ao público, as universida-
des devem ter em conta que prestam serviço público e, portanto, 
devem garantir os direitos dos usuários (art. 175), observar a mo-
dicidade tarifária (art. 175, III) e manter serviço de qualidade 
(art. 206, VII), atendidas as exigências do órgão coordenador da 
educação (art. 211, § 1º).  

Conclui ser preciso reconhecer que nem todas as ativida-
des potencialmente desempenhadas pelas universidades refe-
rem-se exclusivamente ao ensino. A função desempenhada pelas 
universidades é muito mais ampla do que as formas pelas quais 
elas obtêm financiamento. Assim, o princípio da gratuidade não 
as obriga a perceber exclusivamente recursos públicos para aten-
der sua missão institucional. Ele exige, porém, que, para todas 
as tarefas necessárias à plena inclusão social, missão do direito 
à educação, haja recursos públicos disponíveis para os estabele-
cimentos oficiais. O termo utilizado pela Constituição é que es-
sas são as tarefas de “manutenção e desenvolvimento do en-
sino”. Consequentemente, são a elas que se estende o princípio 
da gratuidade. Diz, ademais que, nada obstante, é possível às 
universidades, no âmbito de sua autonomia didático-científica, 
regulamentar, em harmonia com a legislação, as atividades des-
tinadas preponderantemente à extensão universitária, sendo-
lhes, nessa condição, possível a instituição de tarifa. Noutras pa-
lavras, a garantia constitucional da gratuidade de ensino não 
obsta a cobrança, por universidades públicas, de mensalidade em 
curso de especialização.  

Apenas o e. Min. Marco Aurélio de Mello apresentou di-
vergência e votou pelo desprovimento do recurso, sustentando 
para tanto que a universidade há de prestar o serviço educacional 
a partir das receitas previstas no texto constitucional. 

No entanto, embora a jurisprudência da Excelsa Corte 
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tenha tratado de questão relevante, a decisão representa retro-
cesso social em matéria do direito fundamental à educação.   

Isto porque, admitiu-se a cobrança de mensalidade em 
universidades públicas com base na possibilidade de receita pri-
vada, sem que a razão fundamental do estabelcimento desta di-
ferenciação entre os usuários do serviço público tenha funda-
mento na democratização do acesso ao direito à educação em 
questão. Relembrando as lições de Celso Antonio Bandeira de 
Mello, em matéria de serviços públicos e sobretudo no âmbito 
da Administração Pública, deve haver uma correlação lógica 
abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen 
e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversifi-
cado, a fim de que o resultado obtido com a discriminação possa 
justificar a restrição realizada à igualdade em sentido formal. Ou 
seja, a discriminação perpetrada aos cidadãos cursando pós- gra-
ducação lato sensu em estabelecimentos oficiais deveria estar 
obrigatoriamente relacionada ao motivo pelo qual ela se justi-
fica, qual seja, a democratização do acesso.  

Ou seja, a cobrança de mensalidade sem a vinculação dos 
recursos provenientes deste financiamento não se justifica se não 
atrelada à ampliação de vagas na universidade pública, por 
exemplo. Caso contrário, estar-se-ia admitindo verdadeiro retro-
cesso em matéria proteção ao direito fundamental social à edu-
cação.  

Noutro passo, também revolvendo à acertada lição de 
Celso Antonio de Mello, a cobrança apenas seria possível caso 
estabelecidos critérios de diferenciação entre os alunos que pos-
suem condições de custear as mensalidades, daqueles que não 
possuem, a fim de garantir o acesso de estudantes de todas as 
camadas sociais. Portanto, ao instituir a mensalidade a todos os 
alunos, acaba-se restringindo ainda mais o acesso daqueles per-
tencentes às classes mais baixas da população brasileira.  

E como ressaltado pelo próprio Relator, o princípio da 
gratuidade não obriga a perceber exclusivamente recursos 
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públicos para atender sua missão institucional. No entanto, ele 
exige, porém, que, para todas as tarefas necessárias à plena in-
clusão social, missão do direito à educação, haja recursos públi-
cos disponíveis para os estabelecimentos oficiais. 

Portanto, o estabelecimento de tratamentos diferenciados 
pelo ente prestador, que considerem as condições econômicas 
distintas de cada indivíduo que pretenda usufruir do serviço pú-
blico de educação superior revela-se instrumento necessário e, a 
uma primeria análise, eficaz, para a inclusão social e para a 
busca de melhores resultados na prestação do ensino superior 
brasileiro.  

 
5. CONCLUSÃO 

 

O Estado deve garantir a todos, através de estratégias 
adequadas de implementação, o acesso e a permanência no sis-
tema educacional básico e superior. A universidade deve agre-
gar-se e participar proativamente do esforço geral da sociedade 
por uma vida e um mundo melhores, tanto através de suas ativi-
dades precípuas de ensino, pesquisa e extensão, quanto, também, 
de ações afirmativas que ultrapassem estes limites. Como visto, 
o direito fundamental social à educação visa o pleno desenvol-
vimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade, 
e atua a fim de fortalecer o respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, constituindo, pois, um dos mais, senão 
o mais importante direito fundamental para o alcance do desen-
volvimento em todas as suas dimensões. 

Do que foi exposto, é possível afirmar que a necessidade 
de criação de oportunidades concretas que garantam, na prática, 
condições de fruição do direito à educação aos grupos mais vul-
neráveis é, além de um compromisso internacionalmente assu-
mido, um imperativo constitucional. Afinal, os objetivos previs-
tos no artigo 3º da CF/88, de que são exemplos a erradicação da 
pobreza e da marginalização e a redução de desigualdades 
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sociais e regionais, só poderão ser atingidos se os poderes públi-
cos levarem em conta a diminuição das desigualdades desde os 
pontos de partida. Em outras palavras, não adianta esperar os re-
sultados da implementação de uma política pública se as condi-
ções para fruição dos direitos que ela vem garantir não forem 
oferecidas. 

Como também visto ao longo deste trabalho, o principio 
da universalidade dos serviços públicos, sob égide da Adminis-
tração Pública Inclusiva, se destina a atender a igualdade mate-
rial. E deste modo, conclui-se ser possível o estabelecimento de 
critérios de diferenciação entre os usuários dos serviços públi-
cos, na medida de suas desigualdades, sob influxo do ideal da 
justiça social.  

Por óbvio que esta leitura não pretende que as universi-
dades públicas barrem por completo o acesso das pessoas com 
boas condições financeiras. O que busca remodelar é a diferença 
caracterizada entre a realidade econômica encontrável dentro 
das universidades e a vivenciada na sociedade civil brasileira. 
Assim, esta pesquisa tem o condão de identificar as injustiças 
perpetradas em um sistema que estende a gratuidade a todos os 
estudantes, independentemente de suas condições socioeconô-
micas.  

Para um sistema de serviço público que se pretende soci-
almente inclusivo, esse cenário é bastante contraditório. Com 
efeito, a maior parte da população brasileira, que não tem condi-
ções financeiras para acessar o ensino superior privado ou para 
garantir para seus filhos uma formação educacional com quali-
dade correspondente a da rede de ensino particular, financia a 
gratuidade de um sistema educacional que, em sua grande mai-
oria, beneficia uma camada da população que não necessitaria 
dessa regalia, operando uma distribuição de renda inversa: tira-
se de quem tem menos, para se dar a quem tem mais. 
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