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DA REDAÇÃO

O plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF),
por maioria de votos,
julgou improcedente o

pedido feito na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI)
3330, ajuizada pela Confedera-
ção Nacional dos Estabeleci-
mentos de Ensino (Confenen).
A entidade questionava a Medi-
da Provisória nº 213/04, conver-
tida na Lei nº 11.096/2005, que
instituiu o Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) e pas-
sou a regular a atuação de enti-
dades de assistência social no
ensino superior.

O julgamento da ADI – à qual
foi anexada a ADI 3314, propos-
ta pelo partido DEM, por ter
exatamente o mesmo objeto –
foi iniciado em 02 de abril de
2008, quando seu relator, minis-
tro Carlos Ayres Britto, se pro-
nunciou pela improcedência do
pedido. Naquele mesmo julga-
mento, o plenário, por unani-
midade, não conheceu (decidiu
não julgar o mérito) da ADI 3319,
por não reconhecer legitimida-
de ativa à Federação Nacional
dos Auditores Fiscais da Previ-
dência Social (Fenafisp), autora
dessa ADI, para propor a ação.
Suspenso naquela oportunida-
de, o julgamento foi retomado
nesta quinta-feira com a apre-
sentação do voto-vista do mi-
nistro Joaquim Barbosa.

Na ação, a Confenen susten-
tava que a MP e a lei em que foi
convertida ofendem o artigo 62
da Constituição Federal e, por
via de consequência, ao princí-
pio da separação dos Poderes
da República Federativa, consa-
grado no artigo 2º da Constitui-
ção, caracterizando-se a usur-
pação legislativa pelo chefe do
Executivo, ante à ausência de
“estado de necessidade legisla-
tivo”, que autorizaria a utiliza-
ção de medida provisória.

Sustentava, ainda, que os ar-
tigos 10 e 11 da lei impugnada
violam os artigos 146, II e 195,
parágrafo 7º, da Constituição,
por invadirem seara reservada a
lei complementar, ao pretende-
rem “conceituar entidade bene-
ficente de assistência social“, e
ao estabelecerem “requisitos
para que a entidade possa ser
considerada beneficente de as-
sistência social”. A Procurado-
ria-Geral da República (PGR)
manifestou-se pela improce-
dência da ação. No mesmo sen-
tido se pronunciou a Advoca-
cia-Geral da União (AGU), que
defendeu a constitucionalidade
da MP e da lei impugnada.

Em seu voto-vista, o minis-
tro Joaquim Barbosa refutou
todos os argumentos da Confe-
nen e do DEM. Em síntese, ele
sustentou que o ProUni é coe-
rente com diversos dispositivos
constitucionais que preveem a
redução de desigualdades so-
ciais. Em favor desse argumen-

to, ele citou dados do Censo
Anual de 2008 do Ministério da
Educação (MEC) e do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisa
Educacional (Inep), segundo o
qual havia, naquele ano, uma
oferta de 2,98 milhões de vagas
nas universidades de todo o
País, das quais 1,479 milhão es-
tavam ociosas.

Ainda segundo aquele censo,
a maior parte dessas vagas ocio-
sas se localizava em universida-
des privadas, e a causa disso era
a dificuldade financeira das fa-
mílias de pagar o estudo supe-
rior de seus filhos.

Inserção social

Assim, conforme o ministro,
ao financiar a bolsa total para
alunos de famílias com renda
até 1,5 salário mínimo e parcial
para aqueles egressos de famí-
lias com renda de até 3 salários
mínimos, o ProUni representa
um importante fator de inser-
ção social, e essa afirmação,
segundo ele, é confirmada por
uma pesquisa feita em março
de 2009 pelo Ibope, segundo a
qual 56% dos alunos apoiados
pelo ProUni já trabalhavam
quando iniciaram seu curso
superior, mas seu nível de em-
prego aumentou para 80%
após esse patrocínio, contri-
buindo para melhorar a renda
de suas famílias. Além disso,
conforme argumentou, o cus-
to de cada bolsa do programa é
inferior ao custo por aluno em
universidades públicas e, tam-
bém, privadas.

O ministro Joaquim Barbosa
refutou, ainda, a alegação de
que o ProUni ofenderia o prin-
cípio da autonomia universitá-
ria, previsto no artigo 207 da
Constituição. Segundo ele, a
adesão das universidades ao
programa é facultativa. “Ne-
nhuma instituição particular de

ensino superior está obrigada a
se vincular ou se manter vincu-
lada ao ProUni, e a adesão tem
prazo de vigência de 10 anos,
contado da data de sua assina-
tura”, afirmou.

Por outro lado, de acordo
com ele, “há que se considerar
que a autonomia universitária
não é um objetivo que se esgota
em si próprio. Ela existe para
que se atinjam outros objetivos,
de natureza educacional, social,
cultural”. Barbosa refutou tam-
bém a alegação de ofensa ao
princípio da igualdade, alegan-
do que somente podem candi-
datar-se ao ProUni aqueles can-
didatos aprovados em processo
de seleção regular, disputado
com os demais alunos.

O ministro rebateu a alega-
ção de que o ProUni ofenderia o
princípio da livre iniciativa (arti-
go 170, parágrafo único da
Constituição), que assegura a
todos o livre exercício da ativi-
dade econômica, independen-
temente de autorização de ór-
gãos públicos, salvo nos casos
previsto em lei. Segundo ele, as
universidades que aderirem ao
ProUni não sofrem qualquer
restrição e, considerando a ocio-
sidade de vagas nessas institui-
ções, a lei pode até favorecer a
manutenção de suas atividades,
em razão dos benefícios tribu-
tários que passarão a usufruir.

Por outro lado, ele destacou
que a educação não é uma mer-
cadoria ou serviço sujeito às
leis do mercado e sob a regên-
cia do princípio da livre inicia-
tiva. “Se a legislação franqueia
a educação à exploração pela
iniciativa privada, essa só pode
ocorrer se atendidos requisitos
do artigo 209 da Constituição”,
sustentou. Segundo Barbosa,
“não se trata, propriamente, de
incidência pura do princípio
da livre iniciativa”.

Acompanhando o voto do

relator, a ministra Rosa Weber
destacou que as alegações de
violação aos princípios da iso-
nomia, autonomia universitá-
ria e livre iniciativa já foram
abordados em seu voto na ação
julgada há duas semanas pelo
STF, quanto ao critério de cotas
da Universidade de Brasília
(ADPF 186).

Especificamente sobre a lei
que instituiu o ProUni, a minis-
tra proferiu seu entendimento
com relação ao dispositivo que
dá prioridade às empresas ade-
rentes ao programa na distri-
buição dos recursos do Fundo
de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior (Fies). Para
Rosa Weber, não há inconstitu-
cionalidade, uma vez que o sis-
tema apenas estimula a adesão
ao programa ao dar prioridade
ao repasse dos recursos, não
deixa de fazer repasse às não
aderentes e cria mecanismos de
estímulo à participação em um
importante programa de inclu-
são social.

Política pública

O ministro Luiz Fux também
votou pela constitucionalidade
do programa. “O ProUni repre-
senta uma política pública fede-
ral, subsidiada com recursos fe-
derais, de adesão voluntária,
por isso não viola a livre iniciati-
va nem o pacto federativo. É um
exemplo eloquente de fomento
público de atividades particula-
res relevantes”, disse. O ministro
rebateu o argumento de que o
programa fere a isonomia ao re-
passar verbas para universida-
des privadas que instituírem
ações afirmativas, reservando
bolsas para alunos que cursa-
ram o ensino médio em escolas
públicas, sendo que boa parte
delas deve ser concedida a ne-
gros, índios e portadores de ne-
cessidades especiais.

“A isonomia, no caso concre-
to, reclama tratamento isonô-
mico, tratando igual os iguais e
desigualmente os desiguais.
Um dos subprincípios da isono-
mia na Constituição Federal, no
seu artigo 206, é garantir a igual-
dade de acesso à educação”,
afirmou, lembrando que há um
paradoxo no Brasil no qual alu-
nos de escolas públicas têm di-
ficuldade de acesso às universi-
dades federais e estaduais, que
são as melhores do País, por
conta da baixa qualidade dos
colégios públicos. O ministro
Luiz Fux também sustentou
que a lei que criou o ProUni não
limitou o poder estatal de tribu-
tar ao conceder isenção às enti-
dades que aderem ao progra-
ma. “A lei apenas estabelece cri-
térios para que as entidades
possam se enquadrar no pro-
grama. Isso nada tem a ver com
o poder de tributar”, apontou. O
ministro Cezar Peluso também
acompanhou o relator.

Ao acompanhar o voto do
relator das ADIs 3330 e 3314, o
ministro Gilmar Mendes afir-
mou que a sistemática adotada
pelo ProUni para fomentar a
concessão de bolsas de estudo
por parte de instituições priva-
das de educação superior me-
diante o oferecimento, em con-
trapartida, de isenção de al-
guns tributos, é, em sua opi-
nião, um modelo extremamen-
te engenhoso que favorece
mais de um milhão de estu-
dantes, e que deveria ser esten-
dido a outros setores.

Para o ministro, o ProUni é
bem-sucedido muito em razão
de seu mecanismo de fiscaliza-
ção, que é “bastante simples,
quase documental”, na medida
em que dispensa a atuação de
fiscais para impedir fraudes. “É
um modelo institucional digno
de encômios (elogios) porque
todos nós sabemos da dificul-

dade de se fazer um controle
dessas entidades, e é um mode-
lo que pode se expandir para
outras áreas, como a saúde”,
afirmou.

O ministro também teceu
elogios aos critérios para a con-
cessão de bolsas com base na
renda, e não na cor da pele. O
programa é dirigido aos estu-
dantes egressos do ensino mé-
dio da rede pública ou da rede
particular na condição de bol-
sistas integrais, com renda per
capita familiar máxima de três
salários mínimos. “A lei do ProU-
ni, em verdade, estabelece o cri-
tério de renda do aluno como
requisito essencial para a con-
cessão dessas bolsas”, finalizou.

O ministro Marco Aurélio
Mello foi o único a divergir da
maioria e votar contra a norma
que instituiu o ProUni. “O meu
compromisso não é com o po-
liticamente correto. É com o
politicamente correto se esti-
ver, sob a minha ótica, segundo
a minha ciência e consciência,
harmônico com a Carta da Re-
pública”, disse.

Atropelo

Para o ministro Marco Auré-
lio, o projeto de lei originalmen-
te apresentado pelo Executivo
ao Congresso Nacional com o
intuito de criar o ProUni foi atro-
pelado pela MP. Ainda segundo
ele, a medida provisória contém
diversos vícios, como, por exem-
plo, não respeitar os requisitos
de urgência e relevância previs-
tos na Constituição Federal, e
regular matéria tributária (pre-
vê isenção fiscal às universida-
des que aderirem ao ProUni), o
que somente pode ser feito por
meio de lei complementar.

“O Poder Executivo abando-
nou o projeto tendo em conta a
polivalência que ganhou a me-
dida provisória e potencializan-
do requisitos (da urgência e re-
levância) editou a medida pro-
visória”, ponderou. Ele obser-
vou ainda que pouco importa
que a MP tenha sido converti-
da em lei. “O vício originário
quanto à edição da medida
provisória contamina a lei de
conversão, que, em síntese, é
válida se válida se mostrar a
medida provisória”, concluiu,
ao citar o jurista Celso Antonio
Bandeira de Mello.

O ministro também questio-
nou o fato de a lei prever san-
ções, a serem aplicadas pelo Mi-
nistério da Educação, para insti-
tuições que descumprirem as
obrigações assumidas no termo
de adesão ao ProUni. “Sob esse
ângulo, se tem um maltrato à
autonomia universitária”, afir-
mou. Ao fim de seu voto, o mi-
nistro defendeu que o Estado
invista em universidades públi-
cas, em vez de “compelir a ini-
ciativa privada fazer o que o
próprio Estado deveria fazer”.
(Com informações do STF)

Supremo aprova o ProUni
Por maioria de votos, plenário do STF julga improcedente ADI que questionava medida provisória que instituiu o 
Programa Universidade para Todos e passou a regular a atuação de entidades de assistência social no ensino superior
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Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pela constitucionalidade do ProUni ao julgarem improcedente pedido da Confenen

TRF-2

DA REDAÇÃO

O plenário do Tribunal
Regional Federal da Segun-
da Região ( TRF-2) definiu
nesta quinta-feira a lista trí-
plice com os nomes que
concorrerão a vaga destina-
da ao Quinto Constitucio-
nal que deverá ser preen-
chida por membro da advo-
cacia. A cadeira na Corte foi
deixada pelo desembarga-
dor federal Francisco Pizzo-
lante, falecido em janeiro
de 2009. 

Marcus Abraham, Paula
Sheehan Barboza Vianna e
Fernando Augusto Werneck
foram eleitos a  partir  de
uma lista com seis candida-
tos encaminhada pelo Con-
selho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Os três mais votados na ses-
são plenária do dia 3 estão
inscritos na OAB do Rio de
Janeiro. Agora, os nomes se-
rão encaminhados à presi-
dente Dilma Rousseff, que
nomeará o futuro desem-
bargador federal.

Definida lista tríplice
para Quinto da OAB

CÂMARA

DA REDAÇÃO

A Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (CCJ)
aprovou nesta quinta-feira a ad-
missibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição 189/07,
do deputado Francisco Pracia-
no (PT-AM), que modifica a for-
ma de escolha dos procurado-
res-gerais de Justiça dos estados
e do Distrito Federal. Segundo a
proposta, os integrantes do Mi-
nistério Público nos estados in-
dicarão apenas um nome, cuja
escolha deverá ser aprovada por
maioria absoluta do Poder Le-

gislativo (assembleias legislati-
vas ou Câmara Legislativa, no
caso do Distrito Federal), antes
da nomeação pelo governador.
Ainda pelo texto da PEC, o man-
dato do procurador-geral será
de dois anos, permitida uma re-
condução e vedada qualquer
prorrogação.

Pelas regras atuais, os mem-
bros do Ministério Público nos
estados e no Distrito Federal e
territórios elegem uma lista trí-
plice para a escolha do procura-
dor-geral. A lista é submetida ao
governador, que escolhe um
dos três nomes. O mandato

atualmente também é de dois
anos, sendo permitida uma re-
condução.

O relator, deputado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), recomen-
dou a aprovação da proposta,
que ainda será analisada por
uma comissão especial e votada
em dois turnos pelo plenário.
Para o deputado Alessandro
Molon (PT-RJ), que leu o parecer
de Cunha na reunião, a PEC ga-
rantirá a autonomia do Ministé-
rio Público. “Muitas vezes, o Mi-
nistério Público processa secre-
tários de estado e governadores.
Por isso, quanto menos depen-

dente da boa vontade do gover-
nador para que esse ou aquele
chefe seja escolhido, melhor pa-
ra a sociedade”, afirmou.

Registro civil

A Câmara dos Deputados
analisa o Projeto de Lei 3056/11,
do deputado licenciado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), que obri-
ga os postos de atendimento nas
maternidades públicas a efetuar
o registro civil de nascimento. A
matéria altera a lei que trata dos
registros públicos (6.015/73 ).
(Com Agência Câmara)

PEC muda escolha de procuradores 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4, 5 e 6 maio 2012. Seudinheiro, p. B-6.




