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Marco Aurélio Mello
Ministro do STF
“Se pudesse votar pelo politi-
camente correto, eu endossa-
ria o Prouni. Mas não posso.
A capa me obriga a votar se-
gundo os ditames constitu-
cionais.”

Carlos Ayres Britto
Ministro do STF
“Ele (o programa) tem o méri-
to de atender a essa necessi-
dade coletivamente sentida
chamada educação, que é o
primeiro dos direitos sociais
listados pela Constituição,
com absoluta procedência.”

Problemas
também afetam
concursados

‘Abandono
afetivo’ vai ser
julgado no STF

Mariângela Gallucci / BRASÍLIA

Uma semana após ter declarado
constitucional a adoção de cotas
étnicas para acesso a institui-
ções públicas de ensino supe-
rior, o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) deu ontem o aval para
o Programa Universidade para
Todos (ProUni), que estabelece
políticas afirmativas no âmbito
de faculdades particulares.

Contestada por meio de
Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidade (ADIs), a medida provi-
sória (MP) que criou o programa
(posteriormente convertida em
lei) estabeleceu que, para rece-
ber benefícios, as universidades
privadas devem instituir políti-
cas afirmativas por meio da re-
serva de parte de suas bolsas de

estudo para alunos que tenham
passado por processo seletivo e
cursaram o ensino médio com-
pleto em escola da rede pública
ou em instituição privada na con-
dição de bolsista integral.

Além disso, parte das bolsas
deve ser reservada a negros, ín-
dios e portadores de necessida-
des especiais. A norma estabele-
ce que as bolsas de estudo inte-
grais somente podem ser conce-
didas a estudantes cuja renda fa-
miliar mensal não ultrapasse um
salário mínimo e meio. Pela lei,
as faculdades que aderirem ao
ProUni são isentas de pagamen-
tos de alguns tributos.

Nas ações julgadas pelo STF, a
Confederação Nacional dos Es-
tabelecimentos de Ensino (Con-
fenem), o Democratas (DEM) e
a Federação Nacional dos Audi-
tores Fiscais da Previdência So-
cial (Fenafisp) sustentaram, en-
tre outras coisas, que o ProUni
estabeleceu uma discriminação
entre os brasileiros, desrespei-
tando princípios da Constitui-
ção que garantem a igualdade.

No entanto, a maioria dos mi-
nistros discordou dos argumen-
tos. “A lei atacada não ofende o
princípio da isonomia, ao contrá-
rio, busca timidamente efetivá-

lo”, disse o ministro Joaquim
Barbosa durante o julgamento
que começou em 2008, foi inter-
rompido por um pedido de vista
e terminou ontem com um pla-
car de 7 a 1. “O importante é que
o ciclo de exclusão se interrom-
pa para esses grupos sociais desa-
vantajados”, acrescentou.

“Uma Constituição que traz
em seu preâmbulo promessa de
erradicação de desigualdades
não pode ser fundamento para
declarar inconstitucional um
programa para acesso de todos à
universidade”, afirmou o minis-
tro Luiz Fux.

O presidente do STF, Carlos
Ayres Britto, disse que há proces-
sos sob o julgamento do tribunal
que parecem ser autoevidentes.

Segundo ele, o ProUni é um des-
ses casos, pois é um programa de
universidade para todos e em
seu tempo de existência já garan-
tiu o acesso ao ensino universitá-
rio a mais de 1 milhão de estudan-
tes. O número de estudantes in-
gressantes por meio do ProUni
chega a ser próximo do total de
alunos matriculados em institui-
ções públicas, observou o minis-
tro Gilmar Mendes.

Em oposição. O ministro Mar-
co Aurélio Mello foi o único a vo-
tar a favor das ações. Segundo
ele, não havia urgência para justi-
ficar a edição de uma MP criando
o ProUni.

Além disso, para ele, a Consti-
tuição Federal estabelece que so-

mente uma lei complementar
aprovada pelo Congresso Na-
cional pode regulamentar ma-
téria tributária, como isenção
de Imposto de Renda e de
Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), como
ocorre com o ProUni.

“O meu compromisso não
é com o politicamente corre-
to. É com o politicamente cor-
reto se estiver, sob a minha óti-
ca, segundo a minha ciência e
consciência, harmônico com
a Carta da República”, disse.
“Se pudesse votar pelo politi-
camente correto, eu endossa-
ria o ProUni, mas não posso.
A capa me obriga a votar se-
gundo os ditames constitucio-
nais”, completou.

Os estudantes das escolas esta-
duais de São Paulo têm se acostu-
mado com a ausência de profes-
sores, principalmente nas disci-
plinas de arte, geografia, sociolo-
gia e matemática. A falta de do-
centes atinge a rede e preocupa a
Secretaria Estadual de Educa-
ção – que já liberou a convocação
de profissionais reprovados em
exame do Estado e de alguns que

nem fizeram essa prova.
Em escolas como a Prof.ª On-

dina Rivera Miranda Cintra, em
Santo André, Região Metropoli-
tana de São Paulo, a falta de pro-
fessores é grave e coloca em ris-
co o ano escolar dos alunos. Um
docente ouvido pela reporta-
gem diz que há turmas que só
tiveram duas aulas de geografia
desde o início das aulas.

A pasta defende que o déficit
de professores no Estado é de
apenas 0,6% em todo o Estado.
Significa dizer que para suprir au-
las livres e em substituição de to-
da a rede estadual seriam neces-
sários cerca de 1,3 mil professo-
res – considerando a média de 23
aulas por docente.

A secretaria não detalha quan-
tas escolas sofrem com a ausên-

cia de professores e quais re-
giões são mais atingidas.

Segundo o professor Volmer
Pianca, diretor do Sindicato dos
Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de
São Paulo (Udemo), a situação
da falta de professores tende a
piorar nos próximos anos. “Só es-
te número de 1,5 mil já é um ab-
surdo. E as coisas vão se compli-

car porque a juventude não está
mais optando por licenciaturas
porque a carreira de professor
não é mais atraente. A começar
pelo salário inicial, que é base
comparado com outras carrei-
ras. E toda a estrutura das esco-
las é desestimulante”, diz ele. A
Udemo é o sindicato dos direto-
res de escola.

Em nota, a secretaria afirma
que a situação deve melhorar
com o passar dos anos por causa
da política salarial adotada pelo
governo – o projeto do Estado

prevê para o quadriênio de 2011 a
2014 o aumento acumulado de
até 42,2% para o magistério.

A pasta defende que, por ser
muito grande, a rede tem uma
movimentação constante. As
causas são falecimentos, aposen-
tadorias, exonerações, demis-
sões ou afastamentos temporá-
rios. O governo informou que
vai publicar edital para novo con-
curso público de professores no
próximo semestre, quando pro-
mete ter convocado pelo menos
32 mil aprovados em 2010. / P.S.

ProUni pode adotar
políticas afirmativas,
decide Supremo

Faltam docentes nas escolas estaduais

São Paulo atrasa salário de professores
Parte dos docentes temporários do Estado está sem receber desde o início das aulas, em fevereiro; secretaria alega ‘problema burocrático’

ARESTIDES BAPTISTA/AGÊNCIA A TARDE

FELLIPE SAMPAIO/SCO/STF

A falta de pagamentos não é ex-
clusividade dos professores tem-
porários. Docentes concursados
também têm enfrentado proble-
mas com o salário.

O professor de Biologia e Ciên-
cias Wagner de Souza Signore,
de 29 anos, ingressou na rede co-
mo efetivo em fevereiro deste
ano, após 8 anos atuando como
contratado. Nesse período, Sig-
nore conquistou benefícios que
se traduzem em aumento. Quan-
do foi efetivado, deveria ter car-
regado esses avanços, mas ocor-
reu o contrário: seu salário caiu e
sua condição é de iniciante.

“Estou na rede há 8 anos e nes-
ses anos tive evoluções por tem-
po e títulos, além de aumento
pela realização da prova do méri-
to. Neste ano, acabei efetivan-
do, só que até agora não recebi
pelas minhas conquistas”, diz
Signore, que leciona na Escola
Estadual Circe Teixeira Musa e
Silva, de Atibaia, interior de São
Paulo. Até o ano passado, ele re-
cebia R$ 2.500 e no próximo
quinto dia útil de maio receberá
R$ 1.900.

“Na diretoria, dizem que o pro-
blema é na Secretaria de Educa-
ção. Mandei um e-mail para a ou-
vidoria na quarta passada, e nada
de resposta. É desmoralizante”,
reclama. Quando viu o holerite
deste mês, o professor chegou a
comemorar. “Agora vão come-
çar a pagar certo. Porque até o
mês passado ainda estavam me
pagando por menos horas do
que eu trabalho.”

A reportagem encaminhou o
caso para a Secretaria Estadual
de Educação. A assessoria de im-
prensa, no entanto, não deu res-
posta sobre o caso. / P.S.

Paulo Saldaña

Parte dos professores da rede
estadual de São Paulo está sem
receber salário desde o começo
das aulas, há três meses. Os
atrasos do governo do Estado
atingem professores contrata-
dos (que não são concursados).
Há casos em que o pagamento
está previsto para ocorrer, no
mínimo, no mês de junho.

A Secretaria Estadual de Edu-
cação não informou exatamente
quantos professores não recebe-
ram pagamento. Cerca de 29 mil
docentes são temporários e tra-
balham regidos por contrato –
13,4% do total da rede. A reporta-
gem conversou com 12 docentes
que atuam como temporários –
eles trabalham em escolas em vá-
rios locais da capital e do inte-
rior do Estado.

Em fevereiro, a gestão do go-
vernador Geraldo Alckmin
(PSDB) havia informado que
atrasos poderiam acontecer
com ingressantes na rede por
causa de problemas de cadastra-
mento. Apesar disso, todos se-
riam pagos na segunda quinzena
de março. Mas nada disso se con-
cretizou. A falta de pagamentos
atinge professores que já atuam
na rede há pelo menos um ano,
alguns com contratos em vigên-
cia. Muitos nem sequer têm pre-
visão de receber. E continuam
da mesma forma.

A professora de Língua Portu-
guesa Carina Siqueira, de 24
anos, dá aulas na Escola Maria
Isabel Fontoura, na zona rural e
Cachoeira Paulista, interior de
São Paulo. Ela atua na rede há
mais de 5 anos como contratada.
Seu último contrato, com vigên-
cia de um ano, foi firmado em
setembro – mesmo sem passar
por renovação, não recebeu.

“Estou dando aulas desde a pri-
meira semana de fevereiro e não
recebi nada até agora. Neste
mês, meu salário não foi provisio-
nado e não vou receber de novo.
Ninguém sabe explicar o por-

quê, é muito humilhante”, diz
ela, que mora em Lorena. “Te-
nho de pegar dois ônibus para
dar aula e estou pedindo dinhei-
ro para meu pai. Só estou comen-

do por causa dele e de outros bi-
cos que tenho feito.”

O caso não é isolado. Professo-
ra no Estado desde 1991, Janice
Aparecida da Silva, de 40 anos,
chegou a receber em fevereiro,
após muitas reclamações. Nos
meses seguintes, entretanto, fi-
cousem ver o dinheiro.“Não con-
segui comprar os remédios que
são de uso contínuo. Ninguém
explica nada. Na escola, a culpa é
da secretaria. Na diretoria de en-
sino, é da secretaria, que diz que
a culpa é da Fazenda”, diz ela,
que está de licença médica. No
mês de maio, o pagamento apare-

ceu no holerite, mas abaixo do
que ela tem direito.

Na escola de Juliana, que pede
para não ser identificada por me-
do de represálias, na zona sul da
capital, há três professores sem
pagamento. “Estou contando
com ajuda da minha mãe para pa-
gar as minhas contas e as do meu
filho de 9 anos”, diz ela, que tra-
balha no Estado desde 2009.

‘Absurdo’. Segundo o presiden-
te da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educa-
ção (CNTE), Roberto Leão, o Es-
tado de São Paulo se destaca

quando o assunto é atraso de sa-
lários. “Isso é um absurdo, em
dias que se fala em computação,
com tudo informatizado, ter pro-
blemas de cadastro, desorganiza-
ção, é inacreditável”, afirma.

Em nota, a secretaria alega pro-
blemas burocráticos e defende
que os casos são pontuais. Segun-
do a pasta, “as diretorias de ensi-
no serão orientadas a verificar ca-
sosde profissionaisque eventual-
mente não tenham recebido seus
vencimentos para que situações
como essas sejam regularizadas”.
Asecretaria também nãodeu pra-
zo para normalizar a situação.

Em greve há 22 dias, professores
da rede estadual da Bahia fizeram
uma feira livre no centro de Salva-
dor. O dinheiro arrecadado vai ser

destinado para grevistas em difi-
culdades. Por decisão judicial,
eles estão sem receber.
Até 70% dos docentes estão para-

dos. A Justiça da Bahia determi-
nou a ilegalidade da greve – sob
pena de multa diária de R$ 50 mil
à categoria. / TIAGO DÉCIMO

José Maria Tomazela
SOROCABA

O pai que foi condenado a pagar
R$ 200 mil à filha por danos mo-
rais decorrentes de abandono
afetivo – um empresário de Soro-
caba – vai entrar com recurso
contra a decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), divulga-
da na quarta-feira.

“Foi uma decisão da Terceira
Turma do STJ, mas há outras tur-
mas que entenderam não ter ha-
vido o abandono”, afirmou o ad-
vogado Antonio Carlos Delgado
Lopes, que defende o empresá-
rio e pretende levar o caso ao Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Segundo o advogado, a autora
da ação é fruto de um relaciona-
mento breve do empresário,
mas ele alega não ter havido o
abandono. “O que houve foi uma
dificuldade da própria filha para
o contato com o pai, pois a mãe
dificultava a visita.”

Em São Paulo, o TJ entendeu
que o pai era “abastado e próspe-
ro” e fixou a indenização por da-
nos morais em R$ 415 mil. A deci-
são do STJ, que manteve a conde-
nação, mas reduziu o valor, foi
dada em recurso do pai. O advo-
gado da jovem, que também é de
Sorocaba, foi procurado, mas
não respondeu às ligações.

Em greve,
servidores fazem
feira na Bahia

Ação julgada sustentava
que programa do governo
federal estabelecia
discriminação entre
os brasileiros

Discordância. Marco Aurélio Mello foi o único voto contrário

● Mão de obra

REAÇÕES

217 mil
é o número total de professores
na rede estadual de São Paulo

29 mil
são temporários
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




