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POR
INSTITUIÇÃO
PÚBLICA DE
ENSINO.
CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
GRATUIDADE DO ENSINO EM ESTABALECIMENTOS OFICIAIS.
INOCORRÊNCIA.
1. A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a
cobrança, por universidades públicas, de mensalidade em curso de
especialização.
2. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, preliminarmente, por maioria, vencidos os Ministros
Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, em indeferir pedido
de sustentação oral do advogado do amicus curiae Associação Nacional
dos Pós-Graduandos - ANPG. Em seguida, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto do Relator, apreciando o tema 535 da repercussão geral,
deu provimento ao recurso para denegar a segurança pleiteada, e fixou a
seguinte tese: "A garantia constitucional da gratuidade de ensino não
obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos
de especialização", vencido o Ministro Marco Aurélio.
Brasília, 26 de abril de 2017.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
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O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de recurso
extraordinário interposto em face de acórdão, proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, que tem o seguinte teor (eDOC 1, p. 165):
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENSINO SUPERIOR. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU.
INSTITUIÇÃO
PÚBLICA.
COBRANÇA
DE
MENSALIDADE. AFRONTA AO ART. 206, IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I – Afigura-se ilegítima a cobrança de mensalidade, por
instituição de ensino pública, em curso de pós-graduação lato sensu,
tendo em vista a garantia constitucional de gratuidade de ensino
público (art. 206, IV, da CF). Precedentes do TRF/1ª Região.
II – Apelação provida. Sentença reformada”.

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 199).
No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”,
do permissivo constitucional, alega-se violação dos arts. 205, 206, I, 208,
VII e 212, § 3º, da Constituição Federal.
Defendendo que os dispositivos apontados devem ser
sistematicamente interpretados, a recorrente sustenta que “a Constituição
prescreve o princípio da gratuidade do ensino em instituições oficiais
públicas, sem entretanto, exonerar a sociedade do dever de colaborar com
o ensino de modo genérico – art. 205 – demonstrando claramente, nos
demais dispositivos acerca da matéria, a preocupação com a efetivação do
ensino fundamental e, progressivamente, a extensão ao ensino médio”.
Por essa razão, em seu entender, a gratuidade da atividade fim não
afastaria a colaboração da sociedade para sua concretização.
Aduz, ainda, que a gratuidade prevista no art. 206, IV, da CRFB
refere-se ao ensino básico obrigatório, cuja finalidade seria distinta
daquela dos cursos de pós graduação lato sensu. Afirma que tais cursos
têm por objetivo a “capacitação profissional” e que, ao contrário dos
cursos de pós-graduação stricto sensu, não contam com recursos
financeiros do Poder Público. Como as universidades os ofertam “na
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medida do possível”, “caso não haja cobrança de mensalidade para fazer
face aos custos do curso, a sua inviabilidade é concreta, culminando com
a sua desativação” (eDOC 1, p. 218).
Por meio do sopesamento entre a necessidade de participação
financeira dos eventuais interessados e, bem assim, pela consecução dos
potenciais benefícios a ser obtidos pelos participantes, afigurar-se-ia, de
acordo com a recorrente, ser razoável a cobrança de mensalidade. Tal
interpretação seria corroborada, ainda nos termos das razões jurídicas do
extraordinário, pelo critério progressivo estabelecido nos arts. 208, II, 212,
§ 3º, e 213,§ 2º, da CRFB, pois a liquidez do direito à gratuidade estenderse-ia apenas ao ensino fundamental. Requer o provimento do recurso,
para reformar o acórdão recorrido.
O Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“a questão constitucional apresenta relevância do ponto de vista jurídico,
pois o seu julgamento definirá, com base na interpretação dos
dispositivos constitucionais supracitados, se as universidades públicas
podem efetuar cobrança de mensalidade pelo oferecimento de cursos de
pós-graduação lato sensu”. O acórdão foi assim ementado (eDOC 2):
“Ementa:
CONSTITUCIONAL.
EDUCAÇÃO.
UNIVERSIDADE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. CURSOS
DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. MENSALIDADE.
COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”

A União requereu o ingresso nesta ação na qualidade de amicus
curiae, pedido que fora deferido pelo então Relator Ministro Ricardo
Lewandowski. Em sua manifestação, a União sustentou que é possível a
cobrança de mensalidade, porquanto os cursos de pós-graduação lato
sensu não são cursos regulares e se afastam das finalidades precípuas das
instituições públicas de ensino superior.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, em parecer assim ementado (eDOC 6):
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE
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CONTROVÉRSIA. TEMA 535. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE
ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE MENSALIDADE.
CURSO
DE
PÓS-GRADUAÇÃO
LATO
SENSU
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 206, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”

O Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de
Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tenológica – CONFIES, o
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a
Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras,
a União Educacional de Cascavel – UNIVEL e a Associação Nacional dos
Pós-Graduandos foram admitidos como amici curiae.
É, em síntese, o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Conquanto
suscitada da tribuna a possível ampliação da discussão relativa ao alcance
da garantia constitucional da gratuidade do ensino, proponho ao
Colegiado a adstrição do debate apenas aos cursos de especialização,
como trata a hipótese dos autos, em processo cujo início se deu uma
década faz.
O presente recurso extraordinário suscita ofensa aos arts. 205, 206, I,
208, VII e 212, § 3º, da Constituição Federal. Os dispositivos têm o
seguinte teor:
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
(…)
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
(…)
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental,
através de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
(…)
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
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compreendida a proveniente de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino.
(…)
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.”

Registre-se que o inciso VII do art. 208 e o parágrafo 3º do art. 212
foram alterados pela Emenda Constitucional 53, de 19 de dezembro de
2009, e têm hoje a seguinte redação:
“Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
(…)
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de
material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.
(…)
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino.
(…)
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional
de educação.”

Como bem registrou o e. Ministro Ricardo Lewandowski na sua
manifestação sobre a repercussão geral da questão relativa à cobrança de
mensalidade em curso de pós-graduação lato sensu por instituição oficial
de ensino, não se verificam, na jurisprudência da Corte, precedentes
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específicos sobre a matéria.
É verdade, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal já
reconheceu, quando do julgamento do recurso extraordinário 500.171,
Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 24.10.2008, que “a
cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar
universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição”.
No voto condutor da maioria, o Ministro Ricardo Lewandowski
expôs o sentido que se deve dar aos dispositivos constitucionais relativos
à gratuidade do ensino. Assim, no que tange ao argumento de que a
gratuidade, prevista no art. 206, IV, da CRFB, seria extensível apenas ao
ensino fundamental – hoje ensino básico na redação dada pela EC 53/09 –
consignou-se que o disposto no art. 208 “assinala ao Estado a obrigação de
manter uma estrutura institucional que permita ao cidadão comum, tenha ou
não recursos financeiros, o acesso ao ensino superior, em seus vários níveis”.
Assentou-se, ainda:
“Além disso, a gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais, conforme se lê no caput do art. 206, IV,
configura um princípio. Um princípio que não encontra
qualquer limitação, no tocante aos distintos graus de formação
acadêmica. A sua exegese, pois, deve amoldar-se ao vetusto
brocardo latino ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere
debet , ou seja, onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete
fazê-lo.
Esse princípio, ademais, deve ser conjugado com aquele
abrigado no inciso I do mesmo artigo, que expressa a igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola . E o acesso à
educação, em condições igualitárias, nas palavras do Ministro
Celso de Mello, proferidas em sede doutrinária, é uma das
formas de realização concreta do ideal democrático.
(…)
O art. 206 da Carta Magna, como ressaltado acima,
reveste-se de um caráter eminentemente principiológico, eis
que enuncia os postulados que devem nortear o ensino no País.
A propósito, convém recordar a sempre válida lição de Celso
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Antonio Bandeira de Mello segundo a qual princípio é, por
definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce
dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata
compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe
dá sentido harmônico .
Exatamente por isso, ou seja, por configurar o núcleo
axiológico do sistema de ensino brasileiro, é que todas as
disposições normativas que integram a Seção I, do Capítulo III,
do Título VIII, da Constituição devem ser interpretadas à luz
daquele marco principiológico, inclusive e especialmente o que
se contém no inc. V do art. 208.
Não se olvide, de resto, que a Lei Maior franqueia o ensino
à iniciativa privada, mas sempre em caráter subsidiário ao
sistema público, e mediante condições que explicita, mesmo
porque a opção preferencial do legislador constituinte, ao
consignar que a educação é um direito de todos, foi, claramente,
pelo ensino oficial.
Dado o seu caráter supletivo, nada impede que o ensino
privado seja estruturado como empreendimento econômico, e
até busque o lucro no exercício dessa atividade, desde que
cumpra as normas gerais da educação nacional e se submeta à
autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, nos
termos do art. 209, I e II, da Constituição.
O que não se mostra factível, do ponto de vista
constitucional, é que as universidades públicas, integralmente
mantidas pelo Estado, criem obstáculos de natureza financeira
para o acesso dos estudantes aos cursos que ministram, ainda
que de pequena expressão econômica, a pretexto de subsidiar
alunos carentes, como ocorre no caso dos autos.”

Relativamente ao argumento de que seria preciso que a sociedade
compartilhasse os custos de manutenção do ensino, assim como o relativo
à autonomia das universidades, o Relator assentou que:
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“Ora, caso se admitisse como válida a tese da recorrente
no sentido de que cumpre à sociedade compartilhar com o
Estado os ônus do ensino ministrado em estabelecimentos
oficiais e da manutenção de seus alunos, esta teria de contribuir
duplamente para a subsistência desse serviço público essencial:
uma vez por meio do recolhimento dos impostos e outra
mediante o pagamento das taxas de matrícula.
Não se argumente, por outro lado, como fazem alguns,
com a autonomia administrativa, financeira e patrimonial que a
Carta Magna, no art. 207, assegura às universidades, ao lado da
autonomia didático-científica. É que, como corretamente
afirmou o Ministro Carlos Ayres Britto, no julgamento da já
citada ADI 2.643-7/RN, quando a Constituição fala de autonomia
(...) é preciso distinguir entre autonomia para gerir seus próprios
recursos, autonomia de gestão, e autonomia para defini-los.
Entendo, por fim, ser desnecessário analisar-se a natureza
jurídica da exação cobrada pela recorrente, se configura preço
público ou taxa, no sentido de tributo, pois, seja qual for o seu
caráter, ela cria óbice indevido ao princípio constitucional do
ensino público gratuito nos estabelecimentos oficiais, sobretudo
porque a matrícula, embora constitua ato meramente
burocrático, consubstancia uma formalidade essencial para o
ingresso dos estudantes na Universidade.”

O resultado desse julgamento deu origem à Súmula Vinculante 12
do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe que “a cobrança de
taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206,
IV, da Constituição Federal”.
A edição da Súmula Vinculante permitiu que a Corte continuasse a
delimitar o alcance a ser conferido ao princípio da gratuidade. Assim, no
AI 748.944-AgR e RE 597.872-AgR, ambos de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, a Primeira Turma deste Tribunal reconheceu que não seria
possível às universidades públicas a cobrança de taxa para inscrição de
processo seletivo seriado, nem para a expedição de diploma.
Em decisão monocrática, o e. Ministro Gilmar Mendes, quando do
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exercício da Presidência, deferiu medida liminar para suspender decisão
que obrigara a Universidade Federal do Ceará a abster-se de cobrar a
mensalidade para os cursos de extensão do Programa “Casa de Cultura
Estrangeira” (Rcl 8.596, Rel. Ministro Carlos Britto, DJe 04.08.2009). Tendo
havido, posteriormente, reforma da decisão reclamada, o mérito da
reclamação não chegou a ser julgado pelo Plenário desta Corte. No cerne
do argumento apresentado pelo e. Ministro Gilmar Mendes, no entanto,
reside a diferenciação entre o precedente firmado em repercussão geral e
as demais atividades realizadas pelas Universidades:
“A análise dos precedentes desta Suprema Corte que
motivaram a aprovação da Súmula Vinculante nº 12 não tratam
de qualquer curso realizado pelas universidades públicas, mas
apenas dos cursos de ensino superior.”

Estender a aplicação da Súmula Vinculante 12 para os cursos de
extensão seria, assim, no liminar entender do e. Ministro Gilmar Mendes,
interpretação equivocada do verbete sumular.
O argumento trazido pelo Ministro Gilmar Mendes tem respaldo nos
arts. 207 e 212 da CRFB, in verbis:
“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, 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.
(…)
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus
excedentes financeiros em educação;
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II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder
Público, no caso de encerramento de suas atividades.
§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser
destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e
médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência
de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da
rede pública na localidade da residência do educando, ficando
o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na
expansão de sua rede na localidade.
§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e
fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por
instituições de educação profissional e tecnológica poderão
receber apoio financeiro do Poder Público.”

Com efeito, há no texto constitucional uma diferenciação entre
“ensino”, “pesquisa” e “extensão”, cujo tripé harmônico é essencial para a
educação de qualidade. Nos termos do art. 206, IV, da CRFB, a gratuidade
do ensino é um princípio aplicável a todos os estabelecimentos oficiais.
Para tanto, conforme exige o art. 212, caput, da CRFB, um percentual da
receita pública deve ser destinado à “manutenção e desenvolvimento do
ensino”.
O próprio texto constitucional, no art. 213, § 2º, autoriza, argumentum
a contrario, a captação de recursos destinados à pesquisa e à extensão. Isso
porque os recursos públicos, a que se refere o art. 212, caput, da CRFB,
têm destinação precípua às escolas públicas. Já as atividades descritas no
art. 213, § 2º, do texto constitucional não necessariamente contam com
recursos públicos. Seria incorreto, porém, concluir, açodadamente, que a
Constituição não exige financiamento público para a pesquisa e extensão.
A indissolubilidade entre “ensino, pesquisa e extensão”, princípio
previsto no caput do art. 207 da CRFB, está a exigir que o financiamento
público não se destine exclusivamente ao ensino. Isso porque para a
“manutenção e desenvolvimento do ensino” são necessários, nos termos
do art. 207, pesquisa e extensão.
Há, no entanto, um espaço de conformação no texto constitucional
7
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para a definição de quais atividades integram a manutenção e o
desenvolvimento do ensino. Essa inferência já permite afastar o
argumento que foi utilizado pelo Tribunal a quo para dar provimento à
apelação.
De fato, o regime constitucional de pós-graduação deve derivar das
exigências constitucionais contidas no art. 207 da CRFB. É impossível
afirmar, a partir de uma leitura estrita da Constituição, que as atividades
de pós-graduação são abrangidas pelo conceito de manutenção e
desenvolvimento do ensino, parâmetro constitucional para a destinação,
com exclusividade, dos recursos públicos.
Para a solução do presente caso é preciso examinar, assim, se a
instituição de cursos de pós-graduação implica, necessariamente,
gratuidade. Cingir-se-á, aqui, como já dito, à especialização.
A tarefa de disciplinar quais características determinado curso
assumirá compete ao legislador. Caso a atividade preponderante refira-se
à manutenção e desenvolvimento do ensino, a gratuidade deverá ser
observada, nos termos do art. 206, IV, da CRFB.
Para matéria relativa a ensino, pesquisa e extensão, a competência
regulamentar é concorrente entre União e Estados (art. 24, IX, da CRFB),
mas também é afeta à autonomia universitária.
Quanto a este último aspecto, é preciso fazer uma distinção, com a
devida vênia, em relação à justificativa 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.
Como já se aduziu nesta manifestação, a universidade pode contar,
por expressa previsão constitucional (art. 213, § 2º, da CRFB), com
recursos de origem privada. Ademais, embora as universidades não
disponham de competência 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,
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§ 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
cursos 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;”

Da Lei de Diretrizes e Bases é possível depreender, ainda, que os
cursos de pós-graduação destinam-se à preparação para o exercício do
magistério superior (arts. 64 e 66) e, por isso, são indispensáveis para a
manutenção e desenvolvimento das instituições de ensino (art. 55).
É preciso observar, porém, que apenas os cursos de pós-graduação
que se destinam à manutenção e desenvolvimento do ensino é que são
financiados pelo poder público. Novamente é a Lei, em seus arts. 70 e 71,
que fixa as regras para contabilizar essas despesas:
“Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e
desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à
consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais
de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e
demais profissionais da educação;
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de
instalações e equipamentos necessários ao ensino;
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao
ensino;
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas
visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à
expansão do ensino;
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V - realização de atividades-meio necessárias ao
funcionamento dos sistemas de ensino;
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas
públicas e privadas;
VII - amortização e custeio de operações de crédito
destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção
de programas de transporte escolar.
Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de
ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que
não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade
ou à sua expansão;
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de
caráter assistencial, desportivo ou cultural;
III - formação de quadros especiais para a administração
pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;
IV - programas suplementares de alimentação, assistência
médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras
formas de assistência social;
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para
beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação,
quando em desvio de função ou em atividade alheia à
manutenção e desenvolvimento do ensino.”

É evidente que não se deve ler a Constituição a partir da lei. Sua
referência, no entanto, exemplifica o fato de que ao legislador é possível
descrever as atividades que, por não se relacionarem com a manutenção e
o desenvolvimento do ensino, não dependem de recursos exclusivamente
públicos, sendo lícito, pois, às universidades, perceber remuneração pelo
respectivo desempenho.
Há, ainda, uma observação relevante a ser feita: a elaboração da lei
não retira das universidades a competência para, por meio de sua
autonomia, desenvolver outras atividades voltadas à comunidade que
10
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não se relacionem precisamente com a exigência constitucional da
“manutenção e desenvolvimento do ensino”.
Como aduz Nina Ranieri:
“A competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem
por escopo a colmatação das áreas de peculiar interesse
propositalmente não preenchidas pelo legislador (por
determinação constitucional), com vistas à consecução de seus
objetivos institucionais. [Por isso] “revestidas de tais atributos
(e desde que emitidas validamente) as normas universitárias
integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao
da lei formal na escala de suas fontes formais, e de idêntica
hierarquia em relação às demais normas, gerais e especiais, que
promulgadas com base no art. 24 inciso IX, da Constituição
Federal, disponham sobre matéria de cunho didático-científico,
administrativo e de gestão financeira e patrimonial, e cujo
sujeito passivo sejam as universidades”.
(RANIERI, Nina. Autonomia universitária: as Universidades
Públicas e a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Edusp, 1994,
p. 124-125).

Essa observação vai ao encontro do próprio texto constitucional. Não
há, na previsão de autonomia das universidades (art. 207 da CRFB),
remissão à regulamentação por lei. O mesmo não ocorre com as regras
sobre a carreira dos professores (art. 206, V, da CRFB), com a forma de
gestão democrática (art. 206, VI, da CRFB) e com a contratação de
professores estrangeiros (art. 207, § 1º, da CRFB).
Haveria, aqui, potencialmente, um choque entre as competências
legais do poder legislativo e normativas das universidades, ou do órgão
encarregado de sua organização (art. 211, § 1º, da CRFB), conflito este que
teria, em tese, assento constitucional e não legal.
Inexiste, contudo, in casu, conflito que exija a intervenção por parte
desta Suprema Corte. Tanto a Constituição quanto a lei dão margem ao
juízo de conformação a ser realizado pelas universidades para definir se
determinado curso de especialização destina-se à manutenção e
11
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desenvolvimento do ensino, hipótese em que, por expressa previsão
constitucional, os recursos para seu financiamento deverão ser
exclusivamente públicos. Nesse sentido, a Lei 9.394/96 exclui, em seu art.
71, das despesas de manutenção e desenvolvimento a formação de
quadros especiais para a administração, caso em que, desde que restrita
aos cursos de especialização, não haveria impedimento para que as
universidades, por analogia, disciplinassem outros cursos cuja cobrança
de mensalidade fosse possível.
É evidente que as universidades não são completamente livres para
definir suas atividades. O desempenho precípuo de suas funções exige
que, no mínimo, a completa realização daquelas que se relacionem com a
manutenção e o desenvolvimento do ensino. Nada impede que, para
além dessas atividades, possa a universidade definir outros cursos para a
comunidade, cursos de extensão sobretudo, que, embora se relacionem ao
ensino, guardam independência em relação a ele.
Não se aduza que, porque as universidades ostentam natureza
autárquica ou fundacional, só poderiam elas adotar o regime tributário
para a obtenção de receitas, a implicar que o serviço desempenhado
passasse a ser remunerado por taxa.
Isso porque, em primeiro lugar, a adoção do regime de direito
público, previsto no art. 37 da CRFB, não impõe, necessariamente, que a
obtenção de receita seja exclusivamente pela via tributária. Ademais, o
princípio da gratuidade está a vedar, precisamente, a cobrança de
prestação compulsória (art. 205 da CRFB), como ocorre nas atividades de
manutenção e desenvolvimento do ensino. Além disso, tendo em conta
que as atividades extraordinárias são desempenhadas de modo
voluntário por parte das universidades, podem elas estabelecer uma
tarifa como contraprestação.
Nesse sentido, este Tribunal, quando do julgamento da ADI 800, Rel.
o saudoso Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 27.06.2014, reconheceu que
o traço característico de uma prestação estatal remunerada por taxa é a
compulsoriedade, prevista no art. 3º do CTN. Na mesma direção aponta
ainda a Súmula 545 desta Corte: “preços de serviços públicos e taxas não
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se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e
têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em
relação à lei que as instituiu”.
Essa diferenciação é fundamental para também estender às
atribuições desempenhadas pelas universidades o entendimento
sumulado por este Tribunal, isto é, por não ser taxa a cobrança de
mensalidade para os cursos que não estejam relacionados com a
manutenção e desenvolvimento do ensino, não estão sujeito a legalidade
estrita. Noutras palavras, podem as universidades regulamentar a forma
de remuneração do serviço desempenhado.
Ainda no que tange às limitações impostas às universidades, é
preciso registrar que os professores são servidores públicos e, como tal,
destinam-se ao desempenho das tarefas indicadas no seus cargos. Não
podem, consequentemente, eximir-se de suas obrigações ordinárias para
desempenhar aquelas que, por conveniência, decidiu a universidade
oferecer ao público, mediante pagamento.
Além disso, embora tenham autonomia para definir as atividades
que poderão ser ofertadas ao público, as universidades devem ter em
conta que prestam serviço público e, portanto, devem garantir os direitos
dos usuários (art. 175, II, da CRFB), observar a modicidade tarifária (art.
175, III, da CRFB) e manter serviço de qualidade (art. 206, VII, da CRFB),
atendidas as exigências do órgão coordenador da educação (art. 211, § 1º,
da CRFB). Finalmente, a regulamentação dessas atividades deve ainda
observar o princípio da gestão democrática do ensino (art. 206, VI, da
CRFB).
Em suma, é preciso reconhecer que nem todas as atividades
potencialmente desempenhadas pelas universidades referem-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 atender 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
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para os estabelecimentos oficiais.
O termo utilizado pela Constituição é que essas são as tarefas de
“manutenção e desenvolvimento do ensino”. Consequentemente, são a
elas que se estende o princípio da gratuidade. Nada obstante, é possível
às universidades, no âmbito de sua autonomia didático-científica,
regulamentar, em harmonia com a legislação, as atividades destinadas
preponderantemente à extensão universitária, sendo-lhes, nessa condição,
possível a instituição de tarifa. Noutras palavras, a garantia constitucional
da gratuidade de ensino não obsta a cobrança, por universidades
públicas, de mensalidade em curso de especialização.
Sendo esse o fundamento único da impetração, incorreto o
entendimento do Tribunal a quo que, sem observar a vinculação entre a
atividade em face da qual se estabeleceu a tarifa, estende a ela a
gratuidade.
Ante o exposto, circunscrevendo o debate no âmbito específico dos
cursos de especialização, dou provimento ao recurso extraordinário, para
denegar a segurança pleiteada.
É como voto.
Proposta de tese: A garantia constitucional da gratuidade de ensino
não obsta a cobrança, por universidades públicas, de mensalidade em
curso de especialização.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 G OIÁS
PRELIMINAR
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Pois
não.
O SENHOR ADVOGADO - Por favor, uma questão de ordem. Eu
sou advogado da Associação Nacional dos Pós-Graduandos...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Vossa Excelência pode se anunciar, por favor?
O SENHOR ADVOGADO - Meu nome é Silas de Almeida, eu sou
advogado da Associação Nacional dos Pós-Graduandos e nós fizemos um
pedido para fazer uma sustentação oral.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Não
constava esse pedido na quinta-feira.
O SENHOR ADVOGADO - Ele foi feito posteriormente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Já
havia encerrado, portanto, a fase de sustentações orais e já iríamos colher
os votos.
O SENHOR ADVOGADO - Eu gostaria de saber se é possível ainda
fazer essa sustentação oral.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Indago do Ministro-Relator antes de decidir, mas a fase de sustentação
oral se exauriu exatamente porque a sessão de julgamento... E só não
demos continuidade em razão do horário. Mas indago do MinistroRelator.
O SENHOR ADVOGADO - Se o Ministro permitir...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora
Presidente, de um modo geral, nós não temos nenhuma dificuldade em
ouvir os advogados.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Claro.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Nada
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obstante, é uma questão do andamento dos trabalhos. Efetivamente, na
sessão anterior, concluiu-se que iríamos ouvir as sustentações orais e hoje
principiar o julgamento.
Portanto, quanto ao andamento dos trabalhos, não quero devolver o
problema a Vossa Excelência, mas dizer que eu não tenho objeção em
ouvir o advogado desde que isso não represente uma exceção e uma
quebra do andamento normal dos trabalhos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Porque o processo foi apregoado e os pedidos de sustentações orais são
feitos naquela sessão. Então, já se teria exaurido. Tenho toda a boa
vontade sempre em ouvir todos os advogados, entretanto, embora não
tenha iniciado a colheita dos votos, foi em razão do horário que não se
deu seguimento ao julgamento e extinguiu-se aquela fase de sustentações
orais. Então, acho que já não é mais adequada uma sustentação na sessão
subsequente, que seria uma exceção que acho que não seria adequada.
Mas se tiver alguma objeção do Plenário a essa conduta, vou
agradecer a possibilidade e voltarei a palavra para colher os votos como
estava acertado na sessão anterior.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, Vossa
Excelência submete a matéria ao Colegiado ou decide?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Em
princípio, estou decidindo, a menos que haja objeção.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A minha, Presidente.
E a razão é muito simples: na última assentada, não passamos a uma
outra fase; suspendemos a apreciação do caso concreto e realmente
sinalizamos que, nesta Sessão, começaríamos ouvindo o Relator.
Se há terceiro admitido e, nesta assentada, sem que tenha sido
proferido qualquer voto, submete o pleito de sustentação da tribuna;
devemos, fortes no devido processo legal, viabilizar essa mesma
sustentação. Afinal, serão apenas quinze minutos e não será por isso que
o Tribunal terá os trabalhos prejudicados.
Agora mesmo, iniciamos a sessão com algum atraso, o que é
compreensível, até mesmo presente o trânsito de Brasília, que não é mais
o de quando aqui cheguei, em 1981.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então, colho os votos...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por isso, pronunciome apenas para ficar coerente com o que sempre sustentei, no sentido de
ouvir o advogado que está na tribuna.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) -Pois
não, a minha conduta era no sentido de que, tendo acabado essa fase, não
tendo iniciado apenas em razão do horário, achava que... E não houve a
inscrição desse advogado na sessão anterior, não houve interrupção, ele
se inscreve agora. Mas para evitar, e até porque todas as decisões, mesmo
administrativas, tenho tomado no sentido de ouvir o Colegiado, ouço
cada um dos Ministros para chegarmos a uma conclusão...

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13368780.

Supremo Tribunal Federal
Voto s/ Preliminar

Inteiro Teor do Acórdão - Página 24 de 112

26/04/2017

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 G OIÁS
VOTO S/PRELIMINAR

O

SENHOR

MINISTRO

GILMAR

MENDES

-

Presidente, eu gostaria de me manifestar antes. O advogado não se
inscreveu tempestivamente, na sessão passada.
Acho que o devido processo legal significa "devido
processo legal", observar as regras que estão estabelecidas. Portanto, a
mim, parece-me que é o caso realmente de indeferimento.
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente,
eu acompanho Vossa Excelência, exatamente porque não houve a
inscrição na sessão anterior e nós já iríamos iniciar a votação, só pelo
adiantado da hora é que ficou para a subsequente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Sendo de se anotar, Ministros, que foram cinco sustentações orais e que
nós ficamos aqui inclusive até seis e meia exatamente para exaurir todas
as sustentações.
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhora Presidente, eu,
em princípio, acompanharia Vossa Excelência, mas peço vênia para
divergir, acompanhando o eminente Ministro Marco Aurélio apenas para
manter a coerência com o que eu tenho decidido em tema similar.
Há poucos dias, num processo que relatei, houve pedido
extemporâneo, segundo a jurisprudência da Corte, de ingresso, para
efeito de sustentação oral, de amicus curiae. E justamente, em função da
matéria, da delicadeza do tema, assenti, e o Plenário, diante do meu
deferimento,
também
ouviu
os
advogados
que
tinham
extemporaneamente feito o requerimento.
Então renovando meu pedido de vênia a Vossa Excelência, eu
acompanho a divergência.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, egrégia
Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados.
Senhora Presidente, tem havido aqui algumas anomalias em relação
à intervenção do amicus curiae. Primeiro: o amicus curiae é "amigo da
Corte" e vem trazer elementos interdisciplinares. Em regra, os amigos da
Corte estão aqui discutindo matéria jurídica que é do nosso conhecimento
por dever de ofício. Em segundo lugar, a intervenção do amicus curiae é
muito antecedente à sessão de julgamento. Ela precisa ser deferida para
que o amicus curiae possa sustentar oralmente. Tem havido aqui uma
flexibilização de se admitir a intervenção do amicus curiae no dia da
sessão, sobre o que eu também já manifestei irresignação.
Por outro lado, como Vossa Excelência destacou, nós tivemos a
sessão praticamente só de sustentações orais de amici curiae. Então, eu
tenho a impressão de que não há nada mais a revelar sob um ângulo
jurídico, já que nós lemos vários processos. E, sob o ângulo
interdisciplinar, vai ser uma opção de saber sobre o ensino público.
Eu sempre sou deferente à advocacia, mas acho que Vossa
Excelência tem absoluta razão. Vou acompanhar o voto de Vossa
Excelência.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhora Presidente, também peço vênia ao Ministro Marco Aurélio
e à Ministra Rosa Weber. A inscrição do advogado se dá ao início do
julgamento. O início se deu, ficamos aqui até quase dezenove horas
ouvindo os advogados. É uma surpresa, até para os próprios advogados
que oficiaram a causa até o momento, aparecer um outro para
argumentar se já estava, então, precluso esse momento da sustentação
oral.
Então, em razão da preclusão do momento, eu acompanho Vossa
Excelência.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, eu vou pedir vênia aos que pensam em sentido contrário e
vou acompanhar o Ministro Marco Aurélio e a Ministra Rosa Weber, pelo
motivo de que nós tínhamos uma sistemática a qual obedecíamos
fielmente que era a seguinte: a inscrição dos amici curiae se dava até a
fixação da pauta do julgamento. A partir de um certo momento, começouse a abrir uma exceção, dizendo que era tal a importância dos amici curiae
que o Relator poderia, a qualquer momento, conceder-lhe a palavra.
Então, tendo em conta esse fato e entendendo que não houve
preclusão, data venia, eu admito a sustentação do amicus curiae.
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O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente,
eminentes Pares, tendo em vista este, digamos, incidente processual, eu
me permito - e obviamente não se servir ao advogado de nenhum prêmio
de consolação - registrar que a Associação Nacional de Pós-Graduandos
foi admitida na condição de amici curiae, fez o requerimento tempestivo e
adequado, tem representatividade na área e trouxe uma contribuição, nos
autos, importante para o deslinde dessa matéria, sem embargo de não
podermos aqui colher a sustentação oral. Mas as razões escritas foram
consideradas no estudo de todos nós, especialmente do Relator, que, para
apresentar sua proposta de voto, trouxe.
Também à guisa de introdução, Senhora Presidente, gostaria apenas
de salientar que o tema que se encontra em repercussão geral acabou, na
verdade, oriundo de um mandado de segurança que foi datado de 18 de
maio de 2007. Portanto, isso significa que há aproximadamente dez anos
se aguarda uma definição dessa matéria.
Creio que em boa hora o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre
o tema, até porque a repercussão geral já foi reconhecida. Não há dúvida
alguma quer da repercussão geral, quer da matéria constitucional que
aqui se coloca.
Logo, não se trata de uma discussão que principiou nem ontem, nem
anteontem. É um tema que vem sendo debatido dentro e fora da Corte.
Nós mesmos, que hoje aqui estamos neste Tribunal, participamos de
debates sobre esse tema, inclusive na seara acadêmica. Não se trata,
portanto, de um tema novo. É um tema, sim, sensível, que guarda uma
discussão muito importante tal como nós pudemos ver das próprias
exposições da tribuna.
O outro elemento que trago, antes de expor o meu voto, é que
efetivamente lê-se da inicial no mandado de segurança que nós estamos a
falar da possibilidade ou não de cobrança de mensalidade e taxa de
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inscrição em curso de especialização. Ainda que não haja uma dicção
legal estrita, não há dúvida alguma que, de um lado, tem-se o ensino da
graduação,
propriamente
dito,
fundado
no
tripé
ensino/pesquisa/extensão; de outro lado, temos a denominada pósgraduação lato sensu, onde se insere a especialização ao lado da
atualização e do aperfeiçoamento; e, depois, temos a pós-graduação dita
stricto sensu, onde está o mestrado e onde está o doutorado. Em termos
gerais, além de uma ou outra figura distinta, é o que temos.
Portanto, eu estou seguindo aqui, Senhora Presidente, uma
percepção, digamos assim, minimalista desta questão para ater-me, sem
embargo que esse Plenário poderá estender as suas reflexões e
deliberações, a esse ponto específico e que, de algum modo, procurei
indicar no transcurso do relatório.
E a terceira e última observação inicial que faria, o elogio que estou
fazendo às sustentações orais é genuíno no sentido de que as sustentações
não alteraram a conclusão a que eu já houvera chegado, mas trouxeram
elementos que me permitiram, da sessão das sustentações para hoje,
verticalizar alguns pontos e alguns aspectos, o que quiçá pudesse, no
futuro, eventualmente, nos levar a adotar essa metodologia de ouvirmos
as sustentações, termos um período para exame e reflexão, o que sempre
colocaria num patamar de uma consideração quiçá ainda maior a
presença das diversas sustentações nesta matéria.
Dito isto, Senhora Presidente, para não deixar dúvida de qual é o
caminho que trago para essa deliberação, direi de início a minha
conclusão e em seguida vou tentar me desincumbir do ônus
argumentativo que trata esta matéria. Eu estou propondo a esse
Colegiado que se dê provimento ao recurso, porque entendo - e essa é a
conclusão a que cheguei - que a garantia constitucional da gratuidade do
ensino não elide a cobrança por universidades públicas de mensalidade
em curso de especialização. A esta conclusão cheguei levando em conta as
seguintes ponderações que trago à colação, que é meu dever
desincumbir-me desse ônus argumentativo.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, não
participei do início do julgamento, não acompanhei as sustentações, mas
fiquei deveras impressionado com o voto do ministro Fachin, que traz
considerações extremamente importantes e revisita debates que tivemos
sobre o tema em momentos dos mais diversos, em reclamações, ações
diretas e em recursos extraordinários.
Acredito que o tema do financiamento das universidades públicas
nesses tempos apenas agudizou-se, se olharmos o início do debate lá
atrás, quando se falava, por exemplo - lembro-me de um caso -, da taxa
de vestibular, para sustentar o restaurante; depois houve o célebre caso já
referido, que deu ensejo à Súmula, a propósito de taxas de matrícula que,
como sabemos, são comuns nas universidades públicas europeias, tanto é
que tivemos aquela situação caricata em Portugal, que é a chamada greve
da propina - propina aqui entendida como a taxa de matrícula em
universidade portuguesa - e, portanto, a sublevação contra a cobrança
mais elevada dessas taxas e que não fere, segundo entendimento geral, o
espírito de gratuidade. E o Relator também trouxe, com todo o cuidado,
uma versão minimalista, mas permitindo que se discuta o tema, talvez,
numa visão mais ampliada.
Acredito que, em alguns momentos, já tivemos essa incursão ao
tema do que significa o ensino gratuito universitário e, ainda há pouco,
conversava com o ministro Toffoli e dizia que, talvez, seja chegada a hora,
o momento de assentar isso e avançar para dizer que o ensino gratuito é o
de graduação e que o de pós-graduação pode ser, sim, alvo de taxas.
Claro, garantindo-se às pessoas pobres o direito, de fato, de não pagar.
Mas passa a ser um luxo quando vemos aí as universidades no mundo
todo, as boas universidades... Há pouco, participei dessa Brazil Conference,
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em Harvard, lá se falava que um LLM custa sessenta mil dólares e está
cheio de brasileiros pagando, ou tendo bolsas, ou coisas do tipo. E
doações que são feitas a universidades, inclusive, de muitos empresários
brasileiros. Por outro lado, não se tem essa tradição, entre nós, e quando
se engendra alguma fórmula, como se fez na USP, na São Francisco, há
um quiproquó, uma confusão geral.
Então, a mim, me parece que é chegada a hora de discutir e proporia,
pelo menos, esse ponto de reflexão. Talvez, possamos avançar um pouco
mais para admitir a possibilidade de cobrança... Desculpe, ministro Fux?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Exatamente. Vossa Excelência
está motivando esse debate importante. O Ministro Fachin foi
minimalista diante da afetação da tese, mas nos abriu a oportunidade de
avançarmos, até porque o tema é lindeiro - pós-graduação lato sensu, pósgraduação stricto sensu, mestrado e doutorado.
Na verdade, essa limitação que se impõe hoje às universidades
públicas, que estão absolutamente sucateadas, demonstra que uma
interpretação literal em contraposição a uma interpretação da
razoabilidade à luz da proteção ineficiente consagra exatamente a
necessidade de se atingir teleologicamente um alcance maior, não só dos
dispositivos, mas também, eventualmente, da tese que se está debatendo.
Porque a grande premissa seria romper isso que Vossa Excelência já
rompeu e se manteve no tema básico. Vossa Excelência entendeu que essa
expressão "ensino" não tem essa amplitude. Tanto que a própria
Constituição, quando ela quer se referir a ensino, ela fala "ensino gratuito
de crianças de 2 a 17 anos". Agora, lá diante, em outros dispositivos, fala
em "atividade de ensino", "atividade de extensão" e há uma outra
"atividade de pesquisa". Se isso fosse igual, não haveria necessidade de se
distinguir no texto constitucional.
Então, essa possibilidade que Vossa Excelência, generosamente,
abriu, depois de abrir a primeira porta, que era a mais importante, acho
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que nós devemos também, à semelhança do que o Ministro Gilmar
sugeriu, realmente aproveitar, em nome do princípio que veda a proteção
deficiente, porque é inequívoco - e qualquer outra versão não é
verdadeira -, as universidades públicas estão sucateadas. Eu sei porque
estou à frente de um trabalho...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Ia falar isso.
Recentemente, já faz alguns dias, estive participando de uma banca de
doutorado da UERJ, no Rio de Janeiro, e o quadro é quase, digamos
assim, de depressão. Conversando com colegas universitários, os
professores, eles não veem alternativa. O quadro de miséria geral, de
abandono, lixo por toda a universidade... Não veem alternativa.
Sobretudo, não há liderança, neste momento, para resgatar uma ideia. E é
uma universidade tradicional exatamente nos cursos de pós-graduação.
Então, é preciso de discutir isso nessa perspectiva.
Nos debates que tivemos no passado, inclusive no RE citado, que
deu ensejo à Súmula, apontou-se a distorção que se faz presente na
universidade pública. Porque, em geral, fora aqueles que se beneficiam de
tratamento de cotas e coisas do tipo, o acesso dá-se a partir dos colégios
elitistas, daqueles que formam os filhos da classe média-alta ou da classe
alta. Portanto, produzimos uma esquizofrenia institucional: os pobres
estudam nas escolas privadas e os ricos, os mais abastados, nas escolas
públicas, isso no ensino público universitário. E essa distorção avança aos
cursos de pós-graduação: mestrado e doutorado, que com as exigências
de horário, sobrecarga de trabalho e tudo mais, torna ainda mais aflitiva a
situação daquele que não tem recurso.
De modo que, me parece, considerando todos esses aspectos, e a
abertura que o eminente Relator nos dá, era de refletir, acho que em
Plenário, sobre a possibilidade de darmos um passo no sentido de
admitir, também, a cobrança, como legítima, nos cursos de pós-graduação
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em sentido amplo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, eu peço a palavra nessa fase de discussão...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) -Só
para fazer uma pergunta, se Vossa Excelência me permite, antes, ao
Relator.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois não.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Porque as sustentações orais e os memoriais centraram-se muito na
questão da pós-graduação lato sensu. E alguns foram até bem taxativos ao
dizer que a discussão é sobre pós-graduação lato sensu, e fizeram muito
essa distinção. Isso porque li exatamente o pedido da Universidade
Federal de Goiás, que respeitava este dado. Isto porque, como este caso
tem repercussão geral, qualquer que seja a decisão, ela vai afetar tudo o
que diz respeito a todas as universidades.
Então, só queria pontuar com o Ministro-Relator, porque isto é
importante para nós.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - De fato,
Senhora Presidente, o debate todo, só para aduzir, deu-se em torno da
pós lato sensu. E dentro da pós lato sensu, há um determinado nível que é
o da especialização.
Houve, por parte de um amicus curiae, uma sustentação inclusive
levando o tema para a pós stricto sensu. Portanto, em tese, nós poderemos
avançar.
Nada obstante, sem embargo de todos os outros argumentos, eu
cingir-me-ia a ficar, neste caso, numa postura minimalista, na ambiência
da especialização, até porque creio que migrar para a pós stricto sensu,
mestrado e doutorado, por exemplo, demandaria um debate que, a rigor,
nos autos, não se encontra de todo verticalizado. E essa porta, é claro,
poderá ser, digamos assim, aberta, com debate aprofundado ou não,
aberto ou não, num momento que, quiçá, venha se colocar no futuro.
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E, ademais, só para arrematar, aproveitando o ensejo da carona que
pego com a ponderação de Vossa Excelência, a pós stricto sensu, mestrado
e doutorado, também não deixam de ser, de algum modo - e aí já
começaríamos a problematizar -, atividades de formação de docentes que
seguramente se destinam ao ensino dos discentes da graduação.
Então, seria um caminho, hoje, no meu modo de ver, ainda que
passível de debate, neste momento, eu não daria este passo. Cingir-me-ia,
e por isso trago uma proposta minimalista, nada obstante este debate
esteja e vai continuar em aberto.
Por isso, peço todas as vênias, mas me manteria nesta proposta mais
minimalista e inicial, sem embargo de reconhecer a complexidade e a
relevância do assunto mais ampliadamente.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Presidente, eu só queria fazer
uma observação - depois o Ministro, porque a sua posição é antitética ao
que se está discutindo...
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Não, não
é.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não. Eu só queira fazer uma
observação: conta-se nos dedos uma universidade pública que tem curso
de pós-graduação lato sensu ou quais as universidades públicas têm
bancas examinadoras de livre docência e titularidade, mestrado e
doutorado. Curso de especialização é para universidades particulares
que, às vezes, podem até não estar muito satisfeitas com essa situação que
se coloca nesse processo.
Mas as universidades públicas precisariam de uma maior
efetividade da prestação jurisdicional com ampliação desse resultado. Até
porque, na essência, o que se vai discutir é a mesma coisa. A base de tudo
está nesses dispositivos constitucionais que nós temos aqui. Então, na
verdade, universidade pública não tem pós-graduação lato sensu.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, eu queria felicitar o Ministro Gilmar Mendes pelo convite à
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reflexão no que tange ao pagamento de verbas para financiar os diversos
cursos das universidades públicas.
Mas eu tenho para mim que nós temos um limite intransponível, que
corresponde exatamente os cursos de graduação e pós-graduação stricto
sensu, que são aqueles que conferem graus acadêmicos: bacharelado,
mestrado e doutorado.
Isso, a meu ver, é um limite intransponível e se insere dentro da
obrigação constitucional das universidades públicas. Decorre do art. 205
da Constituição, que estabelece que educação é direito de todos e dever
do Estado; decorre também do art. 206, IV, da Constituição Federal, que
consigna a gratuidade dos cursos. O Ministro Fachin, agora em boa hora,
lembra que os cursos de pós-graduação stricto sensu têm uma finalidade
importantíssima, que é a formação dos futuros professores dos cursos de
pós-graduação. Portanto, isso se inscreve dentro do dever do Estado para
com a educação.
Agora, ao avançarmos para um pouco além e eventualmente
agasalharmos as ponderações muito substanciosas do Ministro Fachin, eu
acho que nós devemos fazer dentro dos lindes bem demarcados.
É como penso preliminarmente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Só para efeito de especulação:
a saúde pública é dever do Estado, é obrigação do Estado e direito de
todos; mas nem por isso a saúde pública não é subsidiada pela iniciativa
particular. O que o Ministro Fachin deixa entrever e que o Ministro
Gilmar colocou muito bem, quanto ao paradoxo brasileiro de que
"estudante que estuda em colégio público não entra em universidade
pública, e quem estuda em escola particular entra em universidade
pública", é que, muito embora seja dever do Estado, quem pode pagar
paga. Quem pode pagar pós-graduação do nível de uma universidade
pública, paga. Quanto a quem não pode pagar, o próprio Ministro Fachin
estabeleceu, no decorrer de seu voto, que pode haver a gratuidade,
porque uma coisa é a destinação do recurso público, outra é saber se esses
recursos podem advir de outras fontes. São coisas completamente
diferentes.
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Mas só para falar em por que o problema leva a uma rudeza, para
amenizar por que o Ministro Gilmar disse isso, Vossa Excelência aduziu à
taxa de propina para a entrada na universidade pública. Eu fui
exatamente nessa mesma escola em Portugal debater sobre as custas
judiciárias, conversei com o pessoal etc. E o professor disse: "Então, aqui,
para ter acesso à Justiça, tem que pagar propina". E eu disse para ele:
"Essa é a diferença do Brasil, porque a obrigação de pagar propina aqui
em Portugal dá acesso à Justiça, e o pagamento de propina no Brasil dá
acesso ao estabelecimento penitenciário". Essa é a diferença. Eu achei
interessante, pois não sabia.
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu quero
inicialmente parabenizar o Ministro FACHIN não só pelo voto, mas
principalmente pelo afastamento do que eu há muitos anos repito de um
desgastado
discurso
ideológico
acusando
algumas
práticas
modernizadoras nas universidades de privatização da universidade: a
cobrança de cursos de especialização, a aproximação com a iniciativa
privada.
Nós tivemos, como salientado pelo Ministro GILMAR, e o Ministro
LEWANDOWSKI bem se recorda, lá na São Francisco, há alguns anos, o
início de uma aproximação da iniciativa privada, como ocorre no mundo
inteiro, com a reforma e construção de dois auditórios moderníssimos;
em troca - o Ministro TOFFOLI também acompanhou isso -, somente se
colocou uma placa em homenagem aos doadores que haviam sido exestudantes.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Aí se exigiu - desculpa, Ministro Alexandre – que, então, tinha que
se abrir uma licitação da doação, para ver quem doava mais.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exigiu-se a
licitação. E mais: por absurdo que pareça, houve ação popular, as placas
foram retiradas, aqueles que doaram foram condenados a pagar multa.
Ninguém mais apareceu na São Francisco para doar.
Nós temos esses dois auditórios moderníssimos e ainda temos as
salas de aula - eu e o Ministro TOFFOLI somos da mesma turma de 90 -,
nas mesmas cadeiras, provavelmente de quem fez vinte anos atrás, senta
meu filho, que hoje está no terceiro ano, ele senta na mesma cadeira de
madeira, com giz na lousa, ou seja, porque se criou um discurso
ideológico de que qualquer aproximação da universidade pública com a
cobrança de cursos ou aproximação da iniciativa privada é a privatização
do ensino público.
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É por isso a minha grande felicidade com o voto do Ministro
FACHIN que rompe essa barreira, porque, como salientado aqui também
pelo Ministro FUX, quantas Faculdades de Direito nas universidades
públicas fornecem ou oferecem cursos de especialização? Pouquíssimas,
pouquíssimas universidades. Na USP, na Faculdade de Direito da USP,
chegamos a ter um ou dois cursos que depois foram afastados, porque
não há estrutura para isso, não há remuneração para convite de
professores. Os professores da universidade pública acabam tendo sua
carga horária; mestrado e doutorado, o extra de horário, eles preferem
migrar para cursos de especialização nas universidades privadas. E nós
acabamos não oferecendo.
É por isso que, em complemento aqui, se me permite o Ministro
FACHIN, às afirmações feitas, eu gostaria de afastar duas afirmações que
foram reiteradas da tribuna, na sessão passada, de que não há a
necessidade de cobrança, pois é obrigação do Poder Público ampliar o
orçamento das universidades para que as universidades públicas possam
oferecer todos os cursos. Ora, isso seria um mundo ideal, onde o Poder
Público tem orçamento excedente, e as universidades já teriam a sua
própria graduação absolutamente bem fornecida de equipamento,
material, infraestrutura.
Na realidade é diferente. Falta dinheiro nas universidades para o
básico. Se falta dinheiro para o básico, vamos dar mais dinheiro para a
universidade, também no mundo ideal. A Ministra CÁRMEN LÚCIA
lembrou, na sessão anterior, que fora feito um estudo segundo o qual as
universidades consumiam mais dinheiro que o ensino básico. Não há país
do mundo que gaste mais dinheiro com a universidade do que com o
ensino básico. Por isso todos os países desenvolvidos aproximaram a
universidade da iniciativa privada, aproximaram a universidade da
possibilidade de cobrança, sem embargo do oferecimento de bolsas, sem
embargo da possibilidade de aqueles que não tenham condições de fazer
uma pós-graduação - e eu estenderia aqui a discussão também
mestrado/doutorado -, de aqueles que comprovarem não ter condições
terem a gratuidade. Nós temos que analisar a realidade.
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Assim como o Ministro LEWANDOWSKI, eu também ministro aulas
no mestrado e doutorado da USP. Quantos alunos nós temos ou tivemos,
nesse tempo todo, que não tinham condições econômicas. São
pouquíssimos alunos. A grande maioria, eu conversava com o Reitor da
USP, o Professor Zago, sobre isso, mais ou menos 65% dos alunos de
mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo, no Direito, não são
da capital, vêm ou do interior ou de outros Estados. Têm condições
econômicas para alugar um apartamento, alugar um flat, para viver esses
dois, três, quatro, cinco anos mesmo não trabalhando, para investir no
estudo, mas têm condições econômicas, porque já tiveram anteriormente,
porque, para o mestrado, há necessidade de um idioma. Esse idioma
custa caro aprender. Para o doutorado, dois idiomas. Por que não
permitirmos que aqueles que têm condições de pagar paguem - já fizeram
a sua graduação gratuita - para aqueles que não têm efetivamente
condições de pagar - e, aí, seria possível ampliar o número de vagas -,
esses, sim, poderiam ter bolsas, como de resto. Eu sou professor também
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que não é uma entidade
pública, mas faz isso. Aqueles que não têm condição de pagar têm bolsa,
ela concede mais de 20% de bolsas. O modelo, hoje, da universidade
pública é um modelo que não vai permitir avançar para o que nós
queremos que avance.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro
Alexandre de Moraes, Vossa Excelência me permite um pequeno aparte?
Por gentileza?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - O Ministro
LEWANDOWSKI foi meu professor na graduação, na pós-graduação e
membro da minha minha banca de doutorado. Então, quantos apartes
precisar.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu é que
aprendo com Vossa Excelência, agora diariamente, nas sessões do
Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela menção. Vossa
Excelência sempre foi um aluno brilhante que se destacou, a ponto de
estar hoje em companhia desses doutos juízes da Suprema Corte do país.
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Eu concordo praticamente em 90% com o que Vossa Excelência está
assentando e também com muita coisa que o Ministro Gilmar Mendes
disse com relação ao fato de que as vagas das universidades são
preenchidas por pessoas que são economicamente mais favorecidas. Mas
acontece que, nos últimos tempos, o Estado brasileiro, inclusive a
Suprema Corte, tem feito esforços para que essa realidade se transforme.
E um dado importantíssimo, eu senti isso, nos últimos anos, foi
exatamente aquela introdução das cotas raciais e sócio-econômicas nas
universidades, que mudou completamente o panorama. Portanto, esta
ação afirmativa - Vossa Excelência conhece isso bem -, e nós que damos
aula na graduação vemos isto com muita clareza: que a composição das
nossas classes mudou fundamentalmente. Quer dizer, aquelas classes
menos favorecidas economicamente ou aquelas que têm alguma
deficiência qualquer que as impossibilitava, no passado, de adentrar na
universidade pública, sobretudo as de São Paulo que são das mais
importantes, senão do país e, da América Latina, agora os espaços estão
se abrindo.
Portanto, nós precisamos entender que o Estado tem formas
alternativas de incentivar aqueles menos favorecidos, para que possam
frequentar as universidades de elite.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Se o
Ministro Alexandre, que já teve aparte, me permitir: apenas para pegar o
gancho do que acaba de dizer o Ministro, eu mesma posso dizer que fui
beneficiada por um curso de extensão da UFMG, que era pago, o curso de
literatura italiana, e foi uma das línguas que optei quando fiz o concurso,
na USP, para doutorado, no qual, afinal, não fiz a tese, por isso, não sou
doutora lá. Mas fiz o doutorado com o Professor Dallari, e o que me valeu
foi exatamente, no curso de língua, como disse Vossa Excelência, a
circunstância de que a UFMG oferecia, em curso de extensão, o curso de
literatura italiana, durante dois anos, que a gente pagava. E isto me valeu,
claro, porque não é o pagamento como se tivesse cursado esse mesmo
curso numa instituição privada. Porque, mesmo cobrando, ele cobra
menos do que os outros. Apenas para dar um testemunho pessoal da

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13368783.

Supremo Tribunal Federal
Tipo Texto 524

Inteiro Teor do Acórdão - Página 43 de 112

RE 597854 / GO
importância disso que Vossa Excelência exatamente diz. Não era das
privilegiadas, portanto, mas cheguei, por essas possibilidades que a vida
me deu, a este curso.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Essa
questão que Vossa Excelência coloca também é importantíssima regra de
mercado, porque possibilita que as universidades públicas possam
oferecer curso de extensão; possibilitar que as universidades públicas
possam oferecer curso de pós-graduação remunerados acaba fazendo
com que, primeiro, o preço caia, porque na universidade pública nunca o
preço é o mesmo da universidade privada, porque não visa ao lucro. A
vedação dessa possibilidade acaba jogando todo esse mercado, vamos
assim dizer, para as universidades privadas e, logicamente, o preço sobe.
Basta verificar o preço das universidades privadas, de curso de
especialização. E longe de mim ser contra a iniciativa privada, mas,
obviamente, se nós temos, nas universidades públicas, grandes
professores como temos, nós não podemos privar a população que quer
pagar, porque, como bem salientou o Ministro FACHIN, não é obrigatório
o curso de pós-graduação lato sensu, e, aí, concordo com o Ministro
LEWANDOWSKI, talvez possamos deixar para um segundo momento a
discussão de mestrado e doutorado, porque o que diferencia uns de
outros, a pós-graduação lato sensu e o mestrado e doutorado, é que o
oferecimento de mestrado e doutorado é obrigatório nas universidades
públicas. E, como bem lembrou o Ministro Lewandowski, também
conferem um grau.
Então, há peculiaridades que podem ser discutidas num segundo
momento, porque – mais uma vez parabenizo o Ministro FACHIN - nós já
estamos avançando para quebrar, eu diria, essa verdadeira barreira
ideológica, antiquada e preconceituosa que existe em relação às
universidades públicas. Porque os professores, hoje, das universidades
públicas, acabam dando aula em cursos de especialização nas
universidades privadas; acabam não montando um curso porque este
curso não pode, em alguns casos, ser remunerado. Esse dinheiro não
entra para a universidade pública, que poderia investir na sua graduação,
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liberando o Poder Público de dar mais orçamento para as universidades,
podendo dar para o ensino fundamental. Ou seja, fazer uma escala
estudantil, diria assim, que todos os países desenvolvidos do mundo
fizeram.
Então, sem me estender mais, eu acompanho o voto do Ministro
FACHIN. Coloco o meu posicionamento da possibilidade de estender
para dentro dessa perspectiva que disse, de mestrados e doutorados, com
oferecimento de bolsas, bolsas obrigatórias para aqueles que não tenham
condição, mas também não acho que deixaria de ser razoável, como
ponderou o Ministro Ricardo LEWANDOWSKI, podermos discutir isso,
essa extensão, numa próxima oportunidade.
É assim como voto, Presidente.
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhora Presidente,
saúdo a todos e cumprimento os advogados que assomaram à tribuna. Já
foi dito, e eu reafirmo, que as diferentes manifestações foram muito
importantes e ricas para a reflexão que fiz e para a formação do meu
convencimento em tema delicado como este, convencimento hoje
definido numa das linhas aqui propostas.
Esse debate que se travou, do meu ponto de vista, é essencial ao
exercício da jurisdição constitucional. É muito importante que a Suprema
Corte, quando reflete sobre matérias dessa natureza, ouça a sociedade,
através dos seus diferentes grupos, para ter perfeita compreensão das
visões diferentes sobre temas que dizem respeito a todos nós e têm tanta
importância para a nossa evolução como povo, como sociedade, para o
avanço do nosso marco civilizatório.
Penso que devamos observar aqui, Senhora Presidente, até por essas
questões que relembro, os limites do debate que se travou nos autos, sem
prejuízo de ter extrema simpatia pela janela aberta, nesses debates, pelo
Ministro Gilmar Mendes. Aliás, foi uma decisão do Ministro Gilmar
Mendes, numa reclamação que tramita hoje sob a minha relatoria, que me
fez iniciar uma maior reflexão sobre o tema. Trata-se da Reclamação
8.295, que apresenta algumas peculiaridades. Foi ajuizada pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra uma decisão do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que dera provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Federal, determinando que a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul se abstivesse de cobrar taxas,
matrículas ou mensalidades diretamente dos alunos nos cursos de pósgraduação lato sensu. Nessa reclamação, eu colhi – é interessante – das
informações da UFRGS – e aí, Ministro Fux, Vossa Excelência diz que as
universidades não fazem esses cursos de extensão, pelo menos com essa
intensidade –, que, diante da decisão do Tribunal Regional Federal, ela
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teria simplesmente de suspender cerca de oitenta cursos. São expressivos
esses dados, e nessa petição diz a UFRGS que a decisão impugnada
estaria a inviabilizar o oferecimento de cento e quarenta cursos no
segundo semestre letivo, que se estava a iniciar à época.
E foram juntadas ainda informações do pró-reitor de pós-graduação
da UFRGS comprovando a existência de sessenta cursos de especialização
suspensos e de oitenta cursos em andamento, com conclusão prevista
para aquele primeiro semestre. E anotava o pró-reitor, na oportunidade,
que a não oferta desses cursos traria prejuízo considerável à sociedade,
pois, além de haver grande procura pelas vagas do curso, ou seja,
presente o interesse social, muitos deles ofereciam à comunidade, de
forma gratuita, ou praticamente a preço de custo, atendimento pelos
alunos, especialmente na área da saúde.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministra
Rosa, permite só um aparte rápido?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Pois não.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Até para eu
também me corrigir. O uso do cachimbo entorta a boca. Na verdade,
quando nós - talvez seja a mesma questão do Ministro FUX - dissemos
que pouquíssimos cursos de especialização são oferecidos na
universidade pública, isso é em relação às Faculdades de Direito. Na
verdade, essa é a questão, o reitor também se referia, para mim, em
relação a isso; saúde pública e psicologia são inúmeros cursos.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eles, normalmente, são
paralelos à graduação.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato.
Então, aqui, também eu me corrigi. Obrigado.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Prosseguindo, também
achei interessante, nessa reclamação, que o DCE, o Diretório Central dos
Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ingressou na
lide na qualidade de assistente da parte autora, e, diante da decisão do
Ministro Gilmar Mendes, na presidência do Tribunal, deferindo a liminar,
justamente à compreensão de que a Súmula Vinculante 12 não alcançava
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esses cursos de pós-graduação lato sensu, manejou agravo regimental, de
que depois desistiram - o que também achei interessantíssimo –,
afirmando não terem mais interesse no prosseguimento desse agravo
interposto, ao fundamento de que a decisão liminar deveria ser mantida.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É que uma coisa não exclui a
outra. No meu modo de ver, pode-se oferecer, gratuitamente, a quem
pode pagar, porque é uma blasfêmia dizer isso: "vai prejudicar; se tiver
que ser gratuito, vai prejudicar". Não vai prejudicar, quem pode pagar,
paga.
E há um detalhe muito importante, Senhora Presidente, nós que
temos a oportunidade de frequentarmos, às vezes, até universidades de
alhures, o que é mais expressivo é que as grandes universidades
mundiais, vamos escolher a que é melhor ranquiada, Harvard é toda
subsidiada.
E o que é pior? Com o dinheiro brasileiro. Ela é toda subsidiada não
pelo poder público, por empresários que se dedicam. Então, os
empresários aqui do Brasil que teriam interesse de subsidiar as
universidades públicas, estariam impedidos por essa blasfêmia, porque
isso aí é uma heresia. É a mesma coisa que dizer "eu não vou dar esmola,
porque senão, chega na hora do almoço, você não come, vai ficar com a
barriga cheia".
Só acho que uma coisa não exclui a outra: quem pode pagar, paga e
quem não pode não paga.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Prosseguindo, Senhora
Presidente, ainda com destaque a esses aspectos que geraram a minha
convicção, eu colho dessa decisão proferida à época pelo Ministro Gilmar
Mendes, referência ao julgamento do RE 500.171, pelo Plenário desta
Corte, em que se destaca que Vossa Excelência, o Ministro Eros Grau e o
Ministro Celso de Mello tinham trazido importantes considerações, ao
julgamento daquele recurso extraordinário, para demonstrar que a
exigência da gratuidade do ensino não se mostra incompatível com a
cobrança de determinadas exações que subsidiem as universidades
públicas, conhecedores eles que são das dificuldades por que passam
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essas instituições em razão da insuficiência de recursos.
E concluiu Sua Excelência: “Filiando-me ao entendimento dessa – à
época – minoria, também eu considerei haver espaço constitucional para
compatibilizar a ideia da gratuidade do ensino público com essas
imposições que permitem às instituições universitárias subsidiar os mais
carentes”.
Então, se o meu convencimento já vinha se formando nessa linha da
liminar deferida pelo Ministro Gilmar na reclamação em trâmite no meu
gabinete, eu acompanho, Senhora Presidente, no âmbito desta
repercussão geral, o belíssimo voto do Ministro Fachin. Tivesse eu
alguma dúvida, como tinha, e Sua Excelência sabe, porque, depois que
ouvimos as sustentações orais, ainda trocamos algumas ideias sobre o
tema,hoje, essas dúvidas estão totalmente estancadas.
Denego a segurança, dando provimento ao recurso extraordinário.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 G OIÁS
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, eu acho
que falei o suficiente, mas só gostaria de destacar, rapidamente, pela
concordância integral com o voto do Ministro-Relator, que rompeu
realmente, de maneira irrespondível, essa barreira de que uma coisa é
destinação de recurso e outra coisa é o financiamento da universidade
pública.
A própria Constituição Federal - vou juntar voto escrito - faz uma
distinção entre o ensino, a extensão e a pesquisa. Se tudo fosse ensino,
não haveria necessidade de haver essa distinção. O art. 12 só se refere a
financiamento. Quando a Constituição pretendeu esclarecer que o ensino
tem que ser gratuito, ela o fez no dispositivo próprio, que eu aqui cito no
voto, que é o dispositivo referente à educação infantil, quando então ela
assenta no art. 208, inciso I:
"Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade (...)"

Então, no meu modo de ver, as demais formas de educação, como a
pós-graduação, podem receber, digamos assim, um regime de
financiamento misto. Por essa razão, eu entendo que esse subsídio
cruzado equaliza as oportunidades.
O Ministro Gilmar citou algo que eu vivencio na pele há muitos e
muitos anos - nem é bom dizer isso porque revela um pouco a anciania.
Eu sou o decano, hoje, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro está em petição de miséria.
Nós conseguimos, agora, um prédio, do Fórum antigo, que pode
transformar a Universidade em uma bela universidade, porque tem salas
suficientes. Com subsídios. Eu citei aqui o exemplo: os grandes centros de
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ensino foram instituídos pelas grandes riquezas, Rockefeller. Harvard
recebe um volume expressivo de investidores brasileiros que lá estão.
Segunda-feira realizou-se um - até alvissareiro título - simpósio sobre o
fim da recessão, onde estava o Presidente, inúmeros economistas e
empresários do Rio de Janeiro. Ali, aventou-se a possibilidade de se criar
um foro do Rio de Janeiro, para ajudar o Rio de Janeiro a se recuperar principalmente nessa área intelectual -, com incentivos à Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, que está sem pagar os salários há muito tempo,
está com as salas depauperadas. Essa cadeira a que o Ministro Alexandre
se referiu lá é diferente. Cada dia que em se entra em uma sala tem uma
cadeira diferente, uma mesa diferente. Quer dizer, há um remanejamento
de acordo com o número de turmas. Então, na verdade, não há nenhuma
incompatibilidade entre o financiamento público e o financiamento
privado.
Por outro lado - eu vou juntar voto escrito, mas acompanho toda a
ratio dessa ideia do Ministro Edson Fachin -, um dos princípios materiais
de interpretação da Constituição é o princípio da razoabilidade, que tem
como subprincípio a vedação à proteção deficiente. Uma interpretação
dessas que diga que o ensino público tem que ser totalmente custeado
pelo poder público. O poder público não tem dinheiro para nada. Hoje, as
universidades públicas estão absolutamente à deriva. Foram sucateadas.
É o momento próprio de se fazer uma interpretação - até porque eu
duvido muito que tenha algum tema já afetado sobre doutorado e
mestrado em universidade pública, não deve ter nenhum -, não só de
concordar, de elogiar e de enaltecer esse passo que o Ministro Edson
Fachin dá em seu voto, mas também de aproveitar sua generosidade
intelectual de - muito embora ser minimalista - admitir que haja um
mínimo de maximalismo, para podermos alcançar objetivos maiores.
Porque as soluções não passam daqui, não há para aonde ir.
O Supremo Tribunal Federal está habituadíssimo a proferir
sentenças aditivas, sem problema nenhum. Aqui é o momento. Quer
dizer, quais são os dispositivos que as partes vão discutir para efeito de
contraditório que não estes que estão sendo discutidos? Não haverá
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violação nenhuma. Hoje em dia - para uma análise econômica até do
processo -, as partes têm que ter o máximo de resultado com o mínimo de
esforço. Aqui é uma oportunidade de se ter o máximo de resultado prófuturo, com o mínimo de esforço. Formalmente, num formalismo
extremamente desnecessário, nós poderíamos até dizer: "não, a tese é essa
e vamos ficar só nisso". Eu continuo a afirmar que, na nossa área própria,
de Direito, as Faculdades não oferecem cursos de especialização.
Rarissimamente oferecem cursos de especialização e, quando muito, são
cursos paralelos - violência doméstica, Estatuto da Criança e do
Adolescente -, mas paralelos ao próprio ensino universitário, que é
gratuito também. Mas pós-graduação e doutorado são exatamente os
pontos altos das universidades públicas, que estão perdendo grandes
valores, até por esse detalhe a que o Ministro Alexandre se referiu. Quer
dizer, os professores são obrigados, hoje, a ter mestrado e doutorado para
poder entrar numa sala de aula, é obrigatório; eles estão hoje migrando
para as universidades privadas.
De sorte que eu vou, à semelhança de todos aqui presentes,
manifestar o meu profundo reconhecimento pela profundidade e pelo
passo adiante que o Ministro Fachin lançou no voto dele e pedir licença
para abusar da sua generosidade, quando votou, para acrescentar que
essa tese seja extensiva aos cursos de mestrado e doutorado nas
universidades públicas.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 G OIÁS
VOTO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DE
MENSALIDADE EM CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU POR
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO.
CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DO
ALCANCE DO ARTIGO 206, IV, DA
CRFB. MÁXIMA EFETIVIDADE DO
DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCIPIO DA
VEDAÇÃO
DA
PROTEÇÃO
INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Os cursos de pós-graduações de
instituições públicas mantidos com recursos
privados não encerram prática violadora da
garantia constitucional de “gratuidade do
ensino público” (art. 206, IV, CRFB). É que
nem todas as atividades desenvolvidas na
universidade pública são de ensino, sendo
certo que apenas estas restam cobertas pelo
princípio da gratuidade.
2. O conceito de ensino, por expressa
previsão constitucional, distingue-se de
educação, pesquisa e extensão (art. 207,
CRFB). Na pós-graduação lato sensu
predominam
as
características
de
“extensão” e “pesquisa”. O núcleo
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essencial da gratuidade de ensino é
composto por ensino fundamental, ensino
médio e ensino superior de graduação.
3. A gratuidade ampla e geral a qualquer
forma de educação é exegese que não se
coaduna com a Constituição Federal.
4.
A
superinclusão
de
previsões
constitucionais engessa o representante
eleito e captura a decisão por interesses
ideológicos do intérprete. Ressalvadas as
determinações já fixadas pelo constituinte,
como a gratuidade do ensino público e da
educação básica, cabendo ao poder público,
democraticamente, definir com máxima
eficiência os instrumentos necessários para
viabilizar o atingimento dessas metas,
dentre os quais se inserem as formas de
financiamento.
5. A concessão de bolsas, isenções ou
empréstimos atende o dever estatal de
assegurar a equalização de oportunidades
educacionais (art. 211, §1º, CRFB), o acesso
aos níveis mais elevados de educação (art.
208, V, CRFB) e formação para o trabalho
(art. 214, IV, CRFB), consistindo em meio
menos prejudicial ao direito à educação que
a vedação a qualquer forma de
financiamento privado.
6. A exegese dos dispositivos constitucionais
que versam o direito à educação não pode
conduzir ao sucateamento da prestação do
serviço público, com o evidente e imediato
prejuízo do alunado e da sociedade, por
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isso que o direito social à educação pública
deve ser interpretado de forma a atender à
sua máxima efetividade.
7. A interpretação que, sob as vestes de uma
pretensa proteção ao alunado, impõe a
exclusividade de recursos públicos ao
financiamento de cursos de pós-graduação
em universidades públicas, em um contexto
notório de escassez e sucateamento da
educação em todos os níveis, é
financeiramente irresponsável e nociva à
prestação do próprio direito. Por tal razão,
macularia também o princípio da
proporcionalidade, especialmente na sua
vertente da proibição de proteção
deficiente (Untermassverbot), na medida em
que se encaminharia para o esvaziamento
da proteção constitucionalmente prevista ao
direito à educação.
8. Recurso extraordinário a que se dá
provimento.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX : Há um admirável consenso sobre a
relevância do direito à educação na formação do indivíduo e no
desenvolvimento do país. À educação, direito social de indiscutível
fundamentalidade, sempre foi atribuído papel de prestígio pelos
constituintes no Brasil.
O regramento constitucional sofisticado demonstra a consciência dos
efeitos que uma educação apropriada provoca na formação e capacitação
do indivíduo, na consolidação de um Estado efetivamente democrático e
no desenvolvimento econômico e social do país. No entanto, a previsão
expressa não se traduz em resultados favoráveis em termos qualitativos
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ou quantitativos. A educação no Brasil continua demandando esforços
redobrados para que os fins expressos no texto constitucional se
concretizem.
É sob uma tal perspectiva pragmática, que prestigia a efetiva
intenção civilizatória e dignificadora do constituinte, que entendo que a
melhor interpretação dos dispositivos constitucionais que tratam do
direito à educação é aquela que assegura a sua máxima efetividade - em
termos quantitativos e qualitativos.
Assim, em respeito aos quase trinta anos que tenho de magistério e
ao amor que sinto pela UERJ, que faz parte da minha vida, entendo
constitucional o financiamento privado em curso de pós-graduação em
universidade pública.
Como bem exposto nos votos que me antecederam, a
admissibilidade de recursos privados em instituições de educação pública
gira em torno do alcance do artigo 206, IV, da CRFB, que possui a
seguinte redação:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;

De um lado, os defensores dos recursos exclusivamente públicos
alegam que (i) a literalidade do dispositivo constitucional não admite
interpretações restritivas, (ii) a abertura semântica da previsão permitiria,
em último grau, a privatização do ensino público e (iii) a sociedade
contribui para o financiamento da educação por meio das exações
tributárias. Em complemento, aludem ao RE 500.171, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski, em que o Plenário considerou
inconstitucional a cobrança de taxa de matrícula em universidades
públicas sob o fundamento da ampla gratuidade:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR.
ESTABELECIMENTO OFICIAL. COBRANÇA DE TAXA DE
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MATRÍCULA. INADMISSIBILIDADE. EXAÇÃO JULGADA
INCONSTITUCIONAL. I - A cobrança de matrícula como requisito
para que o estudante possa cursar universidade federal viola o art.
206, IV, da Constituição. II - Embora configure ato burocrático, a
matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha
acesso à educação superior. III - As disposições normativas que
integram a Seção I, do Capítulo III, do Título VIII, da Carta Magna
devem ser interpretadas à dos princípios explicitados no art. 205, que
configuram o núcleo axiológico que norteia o sistema de ensino
brasileiro. (RE 500171, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2008)

Tal precedente deu ensejo à edição da súmula vinculante 12,
segundo a qual “[a] cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas
viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal”. No entanto, em
decisão da Presidência, o ministro Gilmar Mendes reduziu o escopo da
súmula ao consignar que “[a] análise dos precedentes desta Suprema Corte
que motivaram a aprovação da Súmula Vinculante nº 12 não tratam de qualquer
curso realizado pelas universidades públicas, mas apenas dos cursos de ensino
superior” (Rcl 8596 MC, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Presidente Min.
GILMAR MENDES, julgado em 10/07/2009).
Por outro, os defensores de uma coparticipação privada em cursos
de pós-graduação sustentam (i) a delimitação do alcance da expressão
“ensino”; e (ii) a interpretação sistemática com dispositivos
constitucionais que preveem a “colaboração da sociedade” e a
“prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório”.
Sendo essa a síntese dos argumentos aduzidos, passo à análise mais
detida dos que fundamentam meu voto.

(i) delimitação do alcance do artigo 206, IV, da CRFB:
a pós-gradução lato sensu não se insere na expressão “ensino”
O artigo 206, inciso IV, da CRFB estabelece a “gratuidade do ensino
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público”, sem reservas ou ressalvas. Convém, então, afastar o caso
concreto (pós-graduação lato sensu) da hipótese prevista no dispositivo,
ou seja, no conceito de ensino público.
Para tanto, delimito o conceito de ensino sob uma perspectiva
baseada nos métodos literais e topográficos, a fim de distingui-lo de
educação, pesquisa ou extensão. Assim, como se verá adiante, nenhuma
forma de pós-graduação seria a priori necessariamente gratuita.
A Constituição possui diversas referências a “ensino”, distinguindoo de educação, pesquisa, ciência ou inovação. Cite-se, por exemplo, o
disposto no artigo 24, inciso IX, segundo o qual “compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura,
ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação”.
O texto constitucional expressamente qualifica como ensino os níveis
fundamental e médio, referindo-se a ensino também ao dispor sobre
universidades. Nesse último caso, no entanto, enfatiza a
indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa (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). Ora, o que é indissociável não é idêntico, senão
sequer seria necessária tal previsão. Assim, na universidade convivem
diversas formas de educação, como ensino, extensão e pesquisa. Nem
todas as atividades desenvolvidas na universidade pública são de ensino,
sendo que apenas estas estariam cobertas pelo princípio da gratuidade,
previsto no art. 206, IV.
Parece razoável supor que, havendo três formas indissociáveis de
educação na universidade – ensino, pesquisa e extensão –, a pósgraduação se insira no conceito de extensão, como a próprio
nomenclatura sugere (“pós-”). Assim, ainda que se refira a mestrado e
doutorado acadêmicos, a pós-graduação corresponde a uma extensão da
graduação e os elementos envolvidos, como aulas, grupos de pesquisas,
produção acadêmica e estágios docentes, apenas corroboram o princípio
da indissociabilidade.
Assim, apenas o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino
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superior de graduação comporiam o núcleo essencial da gratuidade de
ensino de que trata o artigo 206, IV, CRFB.
A fragilidade dessa terceira interpretação, por sua vez, se deve à
possibilidade de eventualmente a cobrança de mensalidade se estender às
atividades de pesquisa realizadas na graduação. No entanto, essas
atividades adjetivas apenas refletem a indissociabilidade de ensino,
pesquisa e extensão, sem que tenham o condão de transformar o ensino
universitário de graduação em essencialmente de pesquisa.

(ii) interpretação sistemática com dispositivos constitucionais que
preveem a “colaboração da sociedade” e a “prioridade ao atendimento
das necessidades do ensino obrigatório”: a pós-graduação não precisa
contar com recursos exclusivamente públicos
A educação, que intitula a Seção I do Capítulo III da Constituição,
constitui direito social mais amplo e abrange também ensino, pesquisa e
extensão. Possui sua disciplina geral positivada no artigo 205, que, assim,
aplica-se a todas as suas modalidades. Estabelece o dispositivo que “a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.
A promoção e o incentivo “com a colaboração da sociedade” têm
ensejado diversas interpretações. Os defensores da exclusividade dos
recursos públicos enfatizam que, por meio de exações tributárias, a
sociedade já colabora com esse e outros serviços públicos. Efetivamente,
os recursos advêm dos cofres públicos, mormente dependentes de receita
tributária. No entanto, essa origem, via de regra, é a mesma para
qualquer gasto público, sem que haja idêntica previsão para outros
direitos sociais no texto constitucional.
A previsão, especifica para o direito à educação, parece possuir um
contexto mais amplo, que requer da sociedade uma postura mais ativa e
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participativa. Não se refere necessariamente à cobrança de mensalidade,
mas também a admite, impedindo uma postura passiva, que distribui os
ônus apenas ao Estado. Se essa participação é mais sensível em níveis
básicos de educação, na escolaridade superior possui menores riscos de
captura ideológica e apresenta-se mais promissora tanto para o alunado
quanto para eventuais parceiros privados.
Ademais, as pós-graduações, ainda que admitam fontes de
financiamento que onerem o aluno, como mensalidades, estão protegidos
pelas outras garantias constitucionais inerentes ao direito à educação. É o
caso de (i) direito de todos; (ii) dever do Estado; (iii) indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão; (iv) atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência; (v) acesso aos níveis mais
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um; (vi) função redistributiva e supletiva, de forma a
garantir equalização de oportunidades educacionais; e (vii) ações
integradas para formação para o trabalho e promoção humanística,
científica e tecnológica do País.
Por tal razão, a delimitação do alcance da expressão “ensino”, que
afasta a gratuidade dos cursos de pós-graduação, não se confunde com a
privatização do ensino superior. Por ser dever do Estado, o poder público
continua obrigado a assegurar que o cidadão tenha acesso à pesquisa e à
criação artística de excelência e à formação para o trabalho,
suplementando a oferta privada, o que não se confunde com gratuidade,
nem impõe a manutenção de universidade pública.
Da mesma forma, por ser direito de todos, o Estado deve assegurar a
“equalização de oportunidades educacionais”, no exercício de sua
função redistributiva e respeitada a capacidade de cada um, o que impõe
subsídios, bolsas, patrocínios e outras isenções às mensalidades
eventualmente cobradas. Foi como ressaltou o ministro relator em seu
voto e como dispõe o artigo 77, §2º, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (“As atividades universitárias de pesquisa e extensão
poderão receber apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas de
estudo”).

8
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13377709.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 60 de 112

RE 597854 / GO
Some-se, ainda, que a distinção entre ensino e educação não impede
a extensão da gratuidade a outras formas de educação, mas apenas que
isso depende de uma previsão específica. É o caso da gratuidade da
educação infantil, assegurada por expressa previsão constitucional (art.
208, I). Estabelece o artigo 208, inciso I, que “o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade (...);”. As demais
formas de educação, tais como os cursos de pós-graduação, estão sujeitas
ao regime de financiamento estabelecido por norma infraconstitucional,
em prestígio ao princípio democrático, como se verá adiante.
Embora às pós-graduações, que não se inserem no conceito de
ensino, não se aplique o percentual reservado pelo artigo 212, que se
limita a “manutenção e desenvolvimento do ensino”, podem receber apoio
financeiro público, quando, então, o financiamento será misto ou mesmo
exclusivamente público. É que, conforme estabelece o artigo 213, §2º, com
redação dada pela EC 85/2015, “as atividades de pesquisa, de extensão e de
estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições
de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder
Público”.
Mesmo que se inserissem nos recursos públicos de que trata o artigo
212, o que ocorre com a graduação, há uma ordem de prioridades que
não prestigia o ensino superior. Nos termos do parágrafo terceiro, “a
distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das
necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização,
garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de
educação”. A previsão constitucional não “abandona” as universidades
públicas, mas, ao contrário, apenas se coaduna com o tanto ora exposto.
Explica-se.
Justamente por admitir a colaboração da sociedade de forma mais
direta em cursos de pesquisa e extensão, as universidades públicas
contam com fontes adicionais e suplementares de financiamento ao
ensino superior, como mensalidades dos cursos de pós-graduação ou
convênios, que podem servir de “subsídio cruzado” para benefício de
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toda a universidade, complementando as verbas públicas recebidas na
forma do artigo 212. É o que tem sido observado em diversas instituições.
Se os argumentos literal e sistemático não bastassem, a possibilidade
de financiamento privado em cursos de pós-graduação decorre também
do argumento teleológico. A melhor interpretação dos dispositivos
constitucionais que tratam do direito à educação não pode ser aquela que
conduz ao sucateamento da prestação do serviço público, com o evidente
e imediato prejuízo do alunado e da sociedade. Ora, o direito social à
educação pública deve ser interpretado de forma a atender à sua
máxima efetividade, o que corresponde ao atendimento dos princípios e
diretrizes dispostos pelo constituinte.
A interpretação literal e isolada do artigo 206, IV, da Constituição
prejudica o acesso universal a uma educação pública de excelência,
esvaziando o conteúdo dos outros dispositivos aqui mencionados. Não se
trata do argumento consequencialista da crise financeira e do
sucateamento, que merece também o devido destaque, mas da
concordância prática dos dispositivos constitucionais que tratam
especificamente do direito à educação.
A interpretação que, sob as vestes de uma pretensa proteção ao
alunado, impõe a exclusividade de recursos públicos ao financiamento de
cursos de pós-graduação em universidades públicas, em um contexto
notório de escassez e sucateamento da educação em todos os níveis, é
financeiramente irresponsável e nocivo à prestação do próprio direito.
Por tal razão, a tramitação da PEC 395/2014 macularia também o
princípio da proporcionalidade, especialmente na sua vertente da
proibição de proteção deficiente (Untermassverbot), na medida em que o
processo legislativo vergastado se encaminharia para o esvaziamento da
proteção constitucionalmente prevista ao direito à educação assegurado
no artigo 6º e regulado na Seção I do Capítulo III da Constituição.
A respeito da proibição da proteção deficiente, trago à balha as lições
de Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto:
A ideia de proporcionalidade como proibição da proteção
deficiente (Untermassverbot) desenvolveu-se no direito
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constitucional germânico a partir da concepção de que os
direitos fundamentais não são meros direitos subjetivos
negativos, mas possuem também uma dimensão objetiva, na
medida em que tutelam certos bens jurídicos e valores que
devem ser promovidos e protegidos diante de riscos e ameaças
originários de terceiros. Reconheceu-se, portanto, um dever de
proteção estatal dos direitos fundamentais = mesmo os de
matriz liberal -, que se estende ao Legislativo, à Administração
Pública e ao Poder Judiciário. Este dever de proteção é também
chamado de imperativo de tutela. Daí decorre que o princípio
da proporcionalidade também pode ser manejado para
controlar a observância pelo Estado deste dever de proteção, de
forma a coibir a sua inação ou atuação deficiente. (SOUZA
NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito
constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo
Horizonte: Fórum, 2013. p. 481)

Dessa forma, tem-se que a atuação do legislador, ainda que
constituinte, deve ser pautada pelo propósito de assegurar a máxima
efetividade do direito fundamental. Tratando-se de direitos sociais, a
proibição à proteção insuficiente pauta a extensão da obrigação positiva
que pode ser exigida do Estado.
No caso, a restrição absoluta a qualquer forma de financiamento
privado em universidades públicas, sem que tenha sido essa a vontade
manifestada pelo constituinte originário, sequer contribui para um outro
objetivo legítimo. Ainda que o fizesse, a possibilidade de se conceder
bolsas, isenções ou empréstimos atenderia ao dever estatal de assegurar a
equalização de oportunidades educacionais, o acesso aos níveis mais
elevados de educação e formação para o trabalho, consistindo em meio
menos prejudicial ao direito à educação.
(iii) interpretação sistêmica da Constituição Social e da
Constituição Econômica: compatibilidade entre as ordens pela vontade
das instâncias democráticas
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Em que pesem as frequentes referências à Constituição Social,
Ordem Social ou Estado Social de Direito, os direitos sociais previstos na
Constituição não podem ser analisados isoladamente. Em outros termos,
a Constituição Social e a Econômica compõem uma unidade, que impõe
uma interpretação harmoniosa. Em muitos momentos, o constituinte
demonstrou a ambiguidade das opções feitas por uma constituição
compromissória em um sistema capitalista. Dessa forma, valoriza-se o
trabalho e livre iniciativa, a dignidade e a propriedade, a universalização
de direitos sociais e a responsabilidade fiscal, sempre nos limites do texto
constitucional.
No que o constituinte não estabeleceu, cabe ao legislador e
administrador disciplinar, oscilando conforme os interesses da maioria
representada. Assim, em governos mais liberais ou diante da escassez de
recursos, é possível admitir-se uma participação mais significativa de
financiamentos
privados,
com
convênios
e
mensalidades.
Tendencialmente, o legislador tem estimulado formas de coparticipação
entre setores público e privado, conquanto isso se reverta em prol da
sociedade e dos beneficiados diretos – no caso, os alunos.
São escolhas legítimas, feitas pelos poderes democraticamente
eleitos. Não cabe ao intérprete lhes engessar a atuação. Nesse sentido,
José Vicente Santos de Mendonça e Cláudio Pereira de Souza Neto
advertem para os riscos de uma leitura muito inclusiva dos dispositivos
constitucionais:
“A ideia de concepções fundamentalistas dos direitos
fundamentais se traduz pela tentativa de inserir, no campo do que está
fechado ao dissenso político, doutrinas abrangentes particulares. São
fundamentalistas por não tratarem as demais doutrinas como dignas
de igual respeito, não lhes reconhecendo a possibilidade de atribuírem
conteúdo às prescrições legais mesmo se apoiadas pelas deliberações
majoritárias. Ao incorporarem pretensões abrangentes ao conteúdo da
livre iniciativa, e, ato seguinte, procederem à fundamentalizaçãoreleitura de diversos dispositivos constitucionais relativos à
intervenção do Estado na economia, essas interpretações cerceiam o
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espaço democrático e tornam constitucionalmente necessário o que
é politicamente contingente”. (SOUZA NETO, Cláudio Pereira
de; MENDONÇA, José Vicente Santos de. Fundamentalização e
fundamentalismo na interpretação do princípio constitucional
da livre iniciativa. A constitucionalização do direito:
fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro:
Lúmen Juris, 2006. p. 15)

A partir da redação do artigo 206, inciso IV, não se pode alargar
interpretativamente o alcance do dispositivo a ponto de admitir a
gratuidade ampla e geral a qualquer forma de educação. A super-inclusão
de previsões constitucionais engessa o representante eleito e captura a
decisão por interesses ideológicos do intérprete.
Ademais, no artigo 214, o constituinte estabeleceu metas e diretrizes
ao plano nacional de educação, como a melhoria da qualidade do ensino,
a formação para o trabalho e a promoção humanística, científica e
tecnológica do País. A educação é, assim, um direito social, assegurado
individualmente a todos, que atende também ao interesse público de
desenvolvimento do país. Isso justifica o estabelecimento de políticas
públicas voltadas ao melhor atendimento dos objetivos constitucionais.
Ressalvadas as determinações já fixadas pelo constituinte, como a
gratuidade do ensino público e da educação básica, cabe ao poder
público, democraticamente, definir com máxima eficiência os
instrumentos necessários para viabilizar o atingimento dessas metas,
dentre os quais se inserem as formas de financiamento.
Ademais, como realçado no belo voto do Ministro Relator, a
educação é serviço público, ensejando a proteção consumerista aos
usuários, no caso os alunos. Além do direito do consumidor, a qualidade
do ensino também é assegurada pela livre concorrência, que deve ser
estimulada. Quanto mais cursos houver no mercado, mais competitivas
serão as alternativas aos cidadãos, a despeito da gratuidade da oferta.
Ex positis, acompanho o relator no conhecimento e provimento do
recurso extraordinário.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 G OIÁS

VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
apenas para justificar o atraso: eu, antes de marcar a sessão
extraordinária, havia me comprometido com o Superior Tribunal de
Justiça de abrir um seminário sobre a questão de drogas, que é uma
questão importante, e não quis faltar com a palavra e conseguiria chegar
aqui a tempo ainda de poder votar.
Presidente, eu ouvi e depois li, porque o Ministro Luiz Edson Fachin
teve a gentileza de circular o seu voto, e também eu queria cumprimentálo pela decisão importante e que ajuda um pouco a mudar o cenário
numa área em que nós precisamos efetivamente de ideias novas.
Eu, embora vá votar brevemente, Presidente, não queria perder a
oportunidade - tendo dedicado a minha vida à educação superior - de
fazer uma breve reflexão também. Eu gosto de brincar que a gente aqui
está Ministro, mas nós somos professores, quer dizer, esse foi o título que
a gente conquistou; Ministro deram para a gente, ou, enfim...
Eu acho o seguinte e queria pontuar isso: quando houve a transição
do Governo da Presidente Dilma Roussef para o Governo do Presidente
Michel Temer, a grande discussão no país foi a economia. Todo mundo
queria saber quem seria o Ministro da Fazenda, quem seria o Presidente
do Banco Central, quem seria o Presidente do BNDES, e tanto a imprensa
quanto os formadores de opinião, todos estavam muito preocupados em
que fossem escolhidos os melhores nomes e que se fizessem os melhores
projetos para a recuperação econômica do país. O grande debate era a
economia!
A minha proposta nessa matéria é que a educação deixe de ser um
slogan e que, na próxima mudança de governo, este seja o grande debate:
quem são os melhores nomes, quais são os melhores projetos que deram
certo pelo mundo afora, quais são as consultorias internacionais que
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possam ser usadas para programar a vida na educação para daqui a um
ano, daqui a cinco anos, daqui a vinte anos, daqui a cinquenta anos.
Portanto, minha primeira reflexão nessa matéria é que a educação tenha o
mesmo nível de importância que tem a economia, quem são os melhores
nomes, quais são os melhores projetos de curto, médio e de longo prazo.
O que aconteceu com a educação, como acontece sempre - e nenhuma
reserva à pessoa específica que ocupa o Ministério, que é até uma pessoa
extremamente distinta -, mas a educação entra no racha político geral
partidário; ela não é tirada do bolo para ser tratada como algo
suprapartidário e totalmente diferenciado, uma política de estado de
longo prazo. Portanto, esta é a minha primeira reflexão nessa matéria:
educação não é menos importante do que economia, até porque é uma
garantia de que a economia no futuro vá funcionar melhor.
A segunda reflexão, Presidente, sobre a questão da universidade
pública, é que, na vida, tudo que não esteja funcionando bem deve ser
objeto de algum tipo de reflexão e de diagnóstico adequado para que se
adotem políticas públicas adequadas. A universidade brasileira, todos os
anos - o Ministro Fux e eu somos companheiros há mais de trinta anos
nessa trajetória -, tem uma, duas, três, ou quatro greves na universidade
pública. Ora, um modelo que, todo ano, produz greve duradoura, com
comprometimento dos interesses dos alunos e da sociedade, não pode ser
um modelo bom, não pode ser um modelo que esteja funcionando.
Portanto, nós precisamos, corajosamente, fazer um diagnóstico a
propósito da universidade pública no Brasil, porque a regra é que existam
greves, e greve, evidentemente, é um recurso extremo quando as
negociações não funcionam. Portanto, nós temos um sistema que todo
ano deixa de funcionar. Alguma coisa está errada e, portanto, é preciso,
eu penso, que as melhores cabeças se debrucem sobre o problema da
universidade pública, para detectar os problemas e propor as soluções.
Sem preconceitos. Estudar, ver as alternativas e escolher um caminho.
Eu acho também, Presidente, que existe espaço, num país como o
Brasil, tanto para universidades públicas, quanto para universidades
privadas, com os seus diferentes objetivos. E devo dizer, em favor da
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universidade pública, que, com todas as dificuldades que elas enfrentam,
ainda é o espaço em que há mais produção acadêmica e mais produção
científica. Portanto, a minha crítica não é uma crítica destrutiva, é a crítica
de quem quer fazer com que seja melhor e não com que ela deixe de
existir. Acho que a universidade pública tem um papel muito importante
no Brasil, como tem a educação fundamental. Nós estamos aqui falando
do ensino superior, mas a verdade é que o grande papel do Estado, o
papel prioritário do Estado, na minha visão, é a educação que hoje se
chama básica - que são os nossos antigos primário, ginásio e colegial.
Depois virou ensino médio. Mas hoje em dia é o que se chama de
educação básica, que tem ensino fundamental e o segundo grau. Esta é a
grande obrigação do Estado. Eu acho que a melhor coisa que um Estado
pode fazer pelos seus filhos, pelos seus cidadãos, é dar ensino público de
qualidade da pré-escola - na verdade, começando lá atrás - até o final do
ensino médio. A partir daí se pode sofisticar mais, ou sofisticar menos,
mas isso é o mínimo que um Estado deve fazer para que as pessoas
possam, na vida, fazer escolhas esclarecidas e ter conhecimentos básicos
que permitam uma vida melhor, uma vida com informação, com leitura,
com escolhas esclarecidas.
A universidade é outra situação. Eu acho que a universidade,
diferentemente do ensino básico, pode encontrar mecanismos de
complementar as suas receitas, mecanismos legítimos de complementar
as suas receitas. Portanto, se o País tem as suas limitações e se a
preferência deve ser o ensino básico, eu acho que a universidade tem que
usar... Primeiro, a universidade deve ter o máximo de recursos públicos
que o Estado seja capaz de prover, questão número um. Serão sempre
insuficientes. O conhecimento é ilimitado, portanto, recursos para o
conhecimento são sempre insuficientes. De modo que a universidade tem
que ter mecanismos de autossustentação, de autofinanciamento. O País é
pobre, tem gente com malária, tem gente com tuberculose... O País faz
escolhas e a universidade, na medida em que ela tenha condições de
buscar recursos, eu acho que ela tem o dever de buscar recursos. Eu ouvi
brevemente pelo rádio, mas não ouvi tudo, o Ministro Fux mencionar que
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o Brasil hoje já tem ricos suficientes para ter uma quantidade relevante de
filantropia e, curiosamente, uma parte, pelo menos, dos ricos brasileiros
faz filantropia fora do Brasil, porque não confia no modo como os seus
recursos vão ser geridos no Brasil.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Não
apenas isso. O Ministro Alexandre de Moraes e o Ministro Toffoli deram o
exemplo aqui de como a burocracia impede a filantropia. Caso dos dois, o
Ministro Lewandowski também da USP, em que foi buscada uma doação,
e, aí, entraram com uma ação contra o reitor, porque estava aceitando
dinheiro privado dos ex-alunos.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Quem
falou que não estava aceitando?
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro
BARROSO. Na São Francisco, o reitor da USP, e ex-diretor, fez um acordo
e aceitou duas doações de ex-alunos, cada um construiu um novo
auditório moderníssimo, a troca era colocar uma placa em homenagem:
“doado pelo ex-aluno...” Houve ação popular, tiraram as placas e quem
doou foi condenado a devolver e a pagar uma multa. Está em recurso,
mas isso mostra – como já disse aqui - a importância do voto do Ministro
FACHIN, para quebrar esse preconceito ideológico em relação à
universidade.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É
preconceito ideológico padrão Coréia do Norte. Realmente, só de ouvir,
me dá espanto.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES –
(Cancelado).
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO –
(Cancelado).
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Chegou-se a aventar a hipótese de que teria que se fazer uma
licitação para ver quem doaria mais, porque alguém poderia doar mais
do que aquela família havia doado.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É
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inacreditável. Então a gente precisa enfrentar esse preconceito. E sempre
que você fala assim, eu quero dizer: eu sou a favor de universidade
pública e de universidade privada. Tem espaço para as duas. Sempre que
se fala alguma coisa: "Quer destruir a universidade!". Não quero! Quero
melhorar a universidade pública.
Portanto, ela precisa criar mecanismos que conservem os seus
propósitos públicos, mas que sejam mecanismos de financiamento
privado. Que possa dar bolsa; que possa financiar projetos de pesquisa;
que possa mandar gente estudar fora. Ou seja, dinheiro administrado, na
minha visão, inclusive, paralelamente, um concerto com a universidade,
mas privada, dinheiros privados e administrados privadamente, sem
esses controles terríveis que não funcionam, mas atrapalham, que vão
desde os controles internos até alguns controles externos, não gostaria de
pontuar.
Portanto, um modelo de universidade que, paralelamente ao
financiamento público, tenha um fundo patrimonial - que os americanos
chamam endowment - em que você reúne as pessoas que querem
contribuir, têm dinheiro e constituem esse fundo gerido privadamente:
dinheiro que você arrecada de ex-alunos, dinheiro que você arrecada de
empresas... Mas aí se diz: "Não, mas aí compromete a pesquisa". Só se
você se deixar comprometer, quer dizer, compromete a pesquisa? Não há
nenhum problema em a Petrobrás financiar um curso sobre petróleo em
uma universidade.
Portanto, a ética de pesquisa não é afetada pela origem do recurso, a
menos que você seja incorreto. Aí, se você for incorreto, não há salvação.
Portanto, tem que ter um fundo patrimonial, contribuição de exalunos, contribuição de empresas. E mais que isso, esse modelo
petrificado de universidade. O sujeito faz um concurso, entra e não
precisa nunca mais publicar uma linha, não precisa ter produção
cientifica, não precisa dar nada de volta, também precisa mudar. A
universidade tem que se abrir para o mundo, tem que fazer concurso
para recrutar professor do mundo inteiro: ter aula em inglês, aula em
português, em espanhol, como é em toda parte do mundo; entrar no
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mundo, fazer uma coisa que possa funcionar e ter dinheiro para ter as
opções.
A verdade, Presidente, e concluindo aqui: não há país
verdadeiramente desenvolvido sem instituições superiores de ponta que
façam pesquisa, ideias novas, inovação de uma maneira geral, forme
quadros públicos privados. Portanto, nós estamos atrasados e com pressa
nessa matéria. Nós estamos atrasados em relação à América Latina em
matéria de ensino superior. Nós estamos atrasados em relação aos nossos
concorrentes do mundo que estão no mesmo estágio de desenvolvimento:
Índia, China, Rússia, até a África do Sul.
Portanto, a gente precisa usar inteligência criativa e pensamento
original para melhorar o sistema de universidade pública no Brasil. E
como dinheiro não nasce em árvore, qualquer fonte legítima, transparente
de dinheiro, é, a meu ver, bem-vinda.
Por essas razões, eu cumprimento e adiro inteiramente ao voto do
Ministro Fachin.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 G OIÁS
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhora Presidente, de imediato, cumprimento o belíssimo voto do
Ministro Luiz Edson Fachin, que, com objetividade, com clareza e - já que
estamos falando de universidade - sem nenhum academicismo, foi ao
cerne da questão e está permitindo a esta Corte fazer um debate de
relevância muito maior do que possa parecer essa discussão de se
permitir ou não cobrança nas pós graduações lato sensu.
Na verdade, nós estamos aqui, em 2017, final de abril, século XXI,
refazendo talvez a discussão de Pombal, da era pombalina, que permitiu
que o iluminismo chegasse em Portugal e nas colônias portuguesas, e a
educação tivesse, então, uma abertura naquelas paragens para a filosofia,
para o racionalismo e para o iluminismo. E não foi sem muita resistência
que ele o fez, o que permitiu uma oxigenação na cultura ibérica, da qual
nós somos herdeiros.
Nós estamos aqui em uma discussão, mutatis mutandis, parecida. O
Ministro Alexandre de Moraes foi muito feliz ao falar que: "Nós estamos
aqui enfrentando uma discussão ideológica que não tem mais sentido no
mundo de hoje". E aí, fazendo menção a uma grande obra literária, essa
universidade pública que nós temos, com todos os méritos que tem como disse o Ministro Luís Roberto Barroso, quando estamos aqui a
fazer alguma crítica não é uma crítica dizendo que não tem méritos; é
uma crítica para superar limitações -, mas ela vive muito de orgulho e
preconceito. Na área de pós-gradução, muito mais.
O Estado financia formações individuais para que a pessoa tenha a
titulação para o mérito dela, e não para um retorno à sociedade. Muito
diferente do que ocorre em países como Estados Unidos e Alemanha,
países nos quais a maioria das instituições de ensino superior são
privadas. As políticas públicas e as pós-graduações são voltadas aos
interesses da sociedade e do mercado para o desenvolvimento da nação.
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Aqui no Brasil, muitas vezes, o Estado financia mestrados e doutorados
para ver por que formiga anda em fila; ou seja, apenas para a pessoa
receber uma titulação. E aquilo, depois, para a sociedade, não vai ter
retorno nenhum. Mas a pessoa vai poder dizer que tem um título de
mestre, a pessoa vai poder dizer que tem um título de doutor.
Então, temos que repensar essa superação da era pré-pombalina
para uma era efetivamente do iluminismo, do racionalismo, da quebra do
preconceito ideológico e do fim do orgulho ensimesmado que a
universidade tem no Brasil, principalmente a universidade pública.
Senhora Presidente, quanto a essa ideia da autonomia absoluta das
universidades, é a sociedade que financia a universidade pública. Teria
que se ter - como há na Alemanha - conselhos que verificam efetivamente
se aquilo que está sendo oferecido, e está sendo procurado para um
estudo de pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, vai der retorno
para a sociedade. Não se financiam projetos para a vaidade pessoal, para
o orgulho pessoal. Tem que ser financiado para um retorno à sociedade.
Vossa Excelência, Senhora Presidente, lembrou um professor de
todos nós, Dalmo Dallari. Eu me lembro - fui aluno dele no primeiro ano,
tal qual Alexandre - que ele dizia, logo no início, na primeira ou na
segunda aula, o seguinte: "As Senhoras, os Senhores, alunos dessa
faculdade, muitos dos quais têm condições de pagar uma mensalidade,
farão um curso gratuito”. E disse Dallari: "Vocês, quando se formarem,
devem ao mínimo fazer uma atuação pro bono para os desfavorecidos,
num país tão miserável como o Brasil, como uma forma de retribuição
pelo que a sociedade lhes deu nessa formação".
Eu trabalhei três anos em assistência judiciária gratuita, Senhora
Presidente, por três anos. Lição de Dalmo de Abreu Dallari. Mas não era
uma política de Estado, não era uma política da universidade. Fiz isso
porque um professor me chamou a atenção. "Vocês têm que pagar à
sociedade aquilo que a sociedade lhes deu”. E fica esse preconceito
ideológico, como lembrou o Ministro Alexandre e outros também nos
debates, Senhora Presidente, exatamente mostrando: "Olha, não podemos
ter nenhum tipo de interação com o mercado, ou com o Estado, ou com a
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sociedade, porque isso vai contaminar a autonomia universitária". Como
se esse iluminismo, esse racionalismo fosse ser nefelibata, sem ter um
objetivo consequencialista de melhorar a nossa nação, de melhorar a
nossa sociedade, de superar as nossas dificuldades e as nossas mazelas.
Esse é um debate, Ministro Edson Fachin, cumprimento Vossa
Excelência pela felicidade de ter trazido esse tema, que, penso que está
fazendo esta Corte superar talvez aquilo que seria uma outra decisão,
uma outra forma de se discutir, porque realmente Vossa Excelência soube
trazer um voto primoroso que vai ficar registrado para a história deste
Supremo Tribunal Federal e será uma linha de orientação para que as
universidades percam esse preconceito, para que superem esse drama
que ocorreu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o
Largo de São Francisco, em que doadores para aquela instituição foram
condenados por terem feito uma doação, sendo que, no mundo inteiro, a
filantropia é que formou as universidades.
Harvard chama-se Harvard porque foi o pastor John Harvard quem
doou para a instituição. Dentro de Harvard tem um prédio inteiro que foi
aquilo que seria a herança de um filho morto no naufrágio do Titanic. Ele
era bibliófilo e egresso de Harvard. Trata-se da Biblioteca Harry Widener
doada por sua mãe – sobrevivente do naufrágio. Entre as histórias
decorrentes de tal doação consta que ela teria exigido em troca que todos
os alunos que entrassem em Harvard aprendessem – obrigatoriamente – a
nadar. Outra de que um Bíblia fosse folheada diariamente, como seu filho
permanecesse a lê-la...
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro
TOFFOLI, me permite? Se fosse no Brasil, ia alguém entrar com uma ação
dizendo que o Estado é laico. Então, ia ter que retirar a doação, processar
o diretor que aceitou. Esse é o problema realmente que Vossa Excelência
disse do preconceito.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É um problema de preconceito. Muito orgulho. Temos que ter tudo
gratuito, tudo do Estado, sem retorno para a sociedade e com muito
preconceito. É isso que nós temos que superar, é isso que o voto do
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Ministro Edson Fachin e o voto de todos os que o acompanharam, no
meu sentir, estão a fazer. Meus Parabéns, Ministro Fachin!
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 G OIÁS
VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, começo por louvar o voto do eminente Ministro Edson
Fachin. E o faço na medida em que Sua Excelência lavrou um
pronunciamento com extremo comedimento. Limitou-se àquilo que está
contido nos autos, como Vossa Excelência mesmo, no início dessa
discussão, assinalou: É preciso que nós nos limitemos àquilo que se
contém nos autos. A discussão está circunscrita, Sua Excelência traz uma
tese a qual, desde logo, afirmo que adiro, que é a seguinte: Que a garantia
constitucional da garantia do ensino não elide a cobrança, por
universidades públicas, de mensalidade em curso de especialização.
Nesse sentido, eu observo que Sua Excelência o Relator não tisnou,
não arranhou o princípio básico, um dos pilares do Estado Democrático
de Direito, que é o ensino público e gratuito. Isso é algo que não pode ser
atacado, sob pena de atingirmos o próprio princípio democrático, que é
um princípio fundante da Constituição. Então, há limites.
Desde o início da discussão que travamos, nesse Plenário, eu
procurei estabelecer, modestamente, alguns princípios. Eu sei que a
universidade pública é deficitária. Nós, que somos professores, temos
dificuldades, muitas vezes para compor uma banca de doutorado, de
titularidade, convidando professores do exterior até mesmo para
proferirem palestras ou ministrarem cursos. Muitas vezes temos que nos
valer de auxílios privados ou mesmo contribuirmos com verbas de nosso
próprio bolso. Mas penso que Sua Excelência nos traz uma proposta a
qual podemos aderir, com muita tranquilidade, sem, como digo,
arranharmos os princípios basilares da Constituição.
A Lei de Diretrizes e Bases, o parecer do Conselho Nacional da
Educação 364/2002, apesar de já ser um texto um tanto quanto antigo,
esclarece a distinção importante que existe entre os cursos de graduação,
de pós-graduação stricto sensu e os de extensão, chamados de lato sensu.
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Os dois primeiros inserem-se naquelas atividades que a Constituição
comete às universidades públicas, os cursos de graduação e pósgraduação lato sensu, de forma obrigatória. Conferem um grau acadêmico
àqueles que frequentam os graus de bachareu, de mestre ou de doutor,
atendendo àquilo que se contém no artigo 205, caput, da Carta Magna,
fazer com que a educação seja um direito de todos os brasileiros. Os
cursos de extensão, os cursos lato sensu, não conferem um grau
acadêmico, mas simplesmente um diploma, um certificado. E, nesse
sentido, constituem um serviço extraordinário das universidades,
refogem àquela carga horária obrigatória a qual as universidades devem
atender. E são prestados - é o fundamento constitucional que eu invoco com base na autonomia didática, científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial das universidades públicas, previstas na
Constituição, no art. 207.
Eu poderia elaborar um pouco mais, na linha do que disse o
Ministro Barroso, que nós somos, talvez, um dos últimos países em
termos de pesquisa aplicada. Lamentavelmente, não temos um prêmio
Nobel aqui em nosso país. Justamente porque não temos condições...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Vossa Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois não.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Em relação à pesquisa, por exemplo. Uma instituição que funciona
integrada nesse objetivo do ensino, do estudo e da pesquisa com a
sociedade, no nosso Estado de São Paulo, Ministro Ricardo
Lewandowski, é a FAPESP, que é uma fundação, dentro da universidade,
mas é uma fundação. Ou seja, se cria uma fundação para poder haver
essa interação com o mercado e com a sociedade, porque a universidade,
ela é pura, ela é pura. E veja que a FAPESP, ela é uma experiência de
sucesso. Grandes pesquisas, em várias áreas, são produzidas pela
FAPESP, que tem recursos públicos e recursos privados.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então,
louvando, mais uma vez, o voto de Sua Excelência, eu voto no sentido de
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dar provimento ao recurso extraordinário. E, desde logo, porque já vejo
que há uma maioria formada, adiro integralmente à proposta que foi
formulada por Sua Excelência.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 G OIÁS
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, também,
começo por elogiar o brilhante voto trazido pelo ministro Fachin, que teve
a honestidade intelectual de propor a possibilidade ou, pelo menos,
abriu-a a que se discutisse uma tese adicional em relação aos cursos, não
apenas de especialização, mas aos de pós-graduação em sentido amplo.
Vejo que há consenso, pelo menos no que diz respeito a adotar a tese,
chamemos assim, minimalista, mas vejo, com satisfação, manifestações
várias no avanço do debate - que é mais complexo - da regulação do tema
em sede de pós-graduação stricto sensu, porque aí envolveria, claro, a
própria atividade de preparação de docentes nas universidades, o que,
obviamente, é uma das missões das próprias universidades. Mas como
lembraram o ministro Dias Toffoli e outros aqui, aqueles, vamos chamar
assim, doutores diletantes, aqueles que se formam e depois vão cuidar de
sua vida. Logo, seria muito justo que contribuíssem de alguma forma
para o processo.
Lembro-me de que era assistente do Professor Erichsen, na
universidade, era o chefe dos assistentes, Sschenberg é um professor hoje
reconhecido na Alemanha, ele fez o doutorado com brilhantismo, era um
sujeito rico e depois decidiu dar a volta ao mundo, parou na Índia e ficou
embevecido com aquele mundo, depois voltou com dúvida sobre a
mantença de sua carreira acadêmica. E foi chamado ao gabinete do
professor que disse: "Não existe esse diletantismo, investiu-se em você
para ser professor e você vai continuar na carreira acadêmica." Porque ele
achou que poderia fazer algo diferente a partir daquela abertura mental
que a Índia lhe propiciara.
Portanto há esse tipo de - vamos chamar assim - responsabilidade
social nesse debate.
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Permita-me, Ministro Gilmar. Vossa Excelência falou da experiência,
na Alemanha, dos seus estudos de pós-graduação. Vossa Excelência foi
com o apoio do Estado brasileiro, foi liberado pela Procuradoria-Geral da
República, carreira da qual Vossa Excelência fazia parte à época, e
produziu a obra clássica “Jurisdição Constitucional”. E vários dos
instrumentos que hoje nós aplicamos aqui na jurisdição constitucional
vieram dessa experiência e do estudo de Vossa Excelência na Alemanha.
É exatamente isso, mostrar o retorno do investimento intelectual na
aplicação prática da realidade.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Obrigado. Portanto
essas questões são extremamente importantes, num momento de grave
falta de recursos.
Todos aqui já apontaram os problemas vários que marcam essa
temática e agora também o paradigma que resulta da Súmula Vinculante
12, que nós estabelecemos a partir do julgamento do RE 500.171, da
relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Eu relembro aqui parte de
meu voto, Presidente, nessa matéria, inclusive tive a honra de
acompanhar Vossa Excelência, juntamente com o ministro Eros Grau e o
ministro Celso de Mello. Dizia então:

"Confesso, inicialmente, ter ficado em grande dificuldade
diante do texto Constitucional, tal como posto no voto do
eminente Ministro Lewandowski e também enfatizados nos
votos dos Ministros Carlos Alberto Direito e Carlos Britto
matéria que foi objeto de polêmica já no próprio processo.
Todavia, os Ministros Cármen Lúcia, Eros Grau e, agora, o
Ministro Celso de Mello trouxeram importantes considerações
para demonstrar que a exigência da gratuidade do ensino não
se mostra incompatível com a cobrança, ou a imposição de
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determinadas exações - o nome aqui pouco importa - que
subsidiem a universidade na ampliação, inclusive na
universalização, tanto quanto possível, na generalização do
ensino superior, conhecedores eles que são das dificuldades por
que passam essas instituições diante da insuficiência de
recursos.
Se tivéssemos que julgar o caso isoladamente, não
estivéssemos aqui neste contexto já de um recurso
extraordinário objetivado, talvez fizesse outras considerações
para desprover o recurso, considerando aspectos ligados ao
princípio da legalidade, a dificuldades outras quanto à
implementação do modelo de cobrança de exação - o Ministro
Ricardo Lewandowski demonstrou isso muito bem em seu
voto, a dificuldade mesma de tipificar essas ações. Qual seria a
natureza jurídica, como ela seria imposta, qual seria a
disciplina? Isso cria um estado de perplexidade. Mas como nós,
na verdade, já estamos a discutir o tema em tese, deixo de fazer
esse tipo de consideração para entender também, com a minoria
já formada, que há, sim, espaço constitucional para
compatibilizar a idéia de gratuidade do ensino público com
essas imposições que permitem às instituições universitárias
subsidiar os mais carentes. Podíamos até eventualmente, se essa
posição pudesse ou viesse a tornar-se majoritária, indicar as
destinações eventuais desses recursos."

Aqui seriam normas de organização e procedimento, como já se
apontou, também, se vier a ser aceita a ideia de cobrança nos cursos de
pós-graduação stricto sensu.
Sabemos das dificuldades por que passam as instituições de ensino
por razões várias. O ministro Cezar Peluso feriu esse tópico dizendo,
inclusive que não há segurança quanto a essa afirmação, por conta do
sucesso arrecadatório existente atualmente. Mas o fato é que, no que
concerne à distribuição dos recursos orçamentários, as universidades são
extremamente carentes.
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E, aqui, se aponta um problema que o ministro Barroso chamou a
atenção. Acabam-se vertendo recursos significativos aos cursos superiores
em detrimento daquilo que se referiu como educação básica, portanto,
com isso criando - vamos chamar assim - uma esquizofrenia de classe,
privilegiando os cursos superiores - é claro que isso é importante -, mas,
de maneira gratuita, as classes mais aquinhoadas dentro desse modelo
que já se fez referência.

"E se nós que militamos na universidade pública levarmos
em conta as condições hoje existentes, sabemos que a
universidade pública é altamente excludente. Para tomar como
exemplo, minha faculdade de Direito da Universidade de
Brasília" - dizia eu e os dados certamente merecem atualização "recebe 50 alunos por semestre do curso de Direito; não mais do
que 100 alunos por ano, portanto. Se considerarmos as vagas
desse sistema seriado e as vagas do sistema vestibular, talvez no
concurso universal vestibular haja um número de 30 ou 40
vagas - talvez não cheguemos a isso. Portanto, trata-se de um
modelo altamente restritivo e excludente, que demanda, na
verdade, uma rediscussão. É um pouco o que as universidades
vêm tentando fazer com a busca de recursos."

Ministro Fux, fiquei impressionado quando, primeira vez nos anos
80, 81, estive na Universidade de Bonn e ia fazer os cursos básicos de
Penal, de Direito Civil. E havia as chamadas Vorlesung, as grandes aulas,
aulas magnas, em geral dadas por mestres muito conhecidos, mas não era
uma classe pequena.
Em geral se diz, até em tom de boutade, que a grande reforma que se
fez na universidade alemã, no pós-guerra, foi uma arquitetônica, a
ampliação dos espaços de sala de aula, eram espaços para trezentos ou
quatrocentos alunos e, os professores com o microfone, claro que depois
isso tem desdobramento em seminário, o chamado Übung e tudo mais.
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Mas, a rigor, a ideia da universalização,
a aproximação da
universalização do ensino tem a ver com mudança de postura, a aceitação
de maior número de alunos em sala de aula, portanto, essa é discussão
que se tem de travar, a mudança de método e tudo mais. Isso faz sentido.
Eu dizia então:

"Parece-me que teremos que realmente discutir o ensino
gratuito porque ele se torna fortemente excludente.
Fundamentalmente é uma ironia do nosso modelo. Somente
aqueles que eventualmente passaram por todas as escolas
privadas é que lograrão, depois, acesso via vestibular e
poderão, então, chegar à escola pública, essas dotadas de
conceito de excelência.
De modo que estou colocando isso - sei que é posição
vencida na assentada - apenas para que nós estabeleçamos esse
diálogo importante para nossa reflexão, tendo em vista os
múltiplos passos que temos que dar na construção do
constitucionalismo brasileiro. É importante, sem dúvida. E se
estivéssemos a discutir aqui não na posição minoritária, mas na
majoritária, teríamos que estabelecer lindes, limites.
Certamente, permitir-se o estabelecimento de uma exação não
significaria necessariamente permitir-se transformar a taxa de
matrícula em mensalidade.
Sabemos das tensões hoje existentes nas universidades
europeias, algumas delas inclusive submetidas a esse regime da
gratuidade, e Portugal, com uma regra específica."

E aí eu dizia aquilo que já até adiantei.

"Lembro-me de que algum tempo visitava a Universidade
de Coimbra e lá não pude realizar a palestra programada, uma
vez que os estudantes haviam cerrado o portão da escola,
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estavam a fazer a chamada “greve das propinas”- propina
naquele sentido de cobrança de taxa de exação legítima, como
Vossa Excelência já apontou - a assim chamada a contribuição
que se cobra dos estudantes em Portugal.
O texto em Portugal fala num alargamento progressivo de
gratuidade de todos os graus de ensino. Canotilho, então,
esgrime, aqui, com a maestria de sempre, a necessidade de uma
concordância prática. Sabemos que essa tensão também existe
em outras nações europeias."

E dizia então:

"É fundamental, então, que nós pensemos um pouco sobre
esse assunto. Também confesso inicialmente minha dificuldade
de vencer essa expressão constante do artigo 206, IV. Mas
subsidiado, estimulado com os argumentos aqui trazidos nos
votos da ministra Cármen Lúcia e dos ministros Eros Grau e
Celso de Mello, eu me animei a participar desse debate,
colocando, porém, esta ressalva: fôssemos nós não vencidos,
mas vencedores, certamente essa nossa sentença talvez
merecesse algo de aditivo," - dizia eu - "porque há outros
limites que precisariam ser observados. Mas eu também
gostaria de participar do reconhecimento do belíssimo voto
aqui proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que visitou
toda a jurisprudência e a doutrina relevante sobre o tema de
forma articulada e coordenada."

Agora, passo a dizer:
Ainda, entendo possível compatibilizar a cobrança de taxa de
matrícula - desde que em valor razoável - com a gratuidade do ensino
superior ofertado em instituições oficiais. As dificuldades econômicas por
que passam as universidades públicas justificam a busca de mecanismos
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alternativos de financiamento.
E, hoje, se há uma unanimidade no juízo que se faz... Inclusive, de
vez em quando, o próprio jornal "Correio Braziliense" - importante órgão
de informação de Brasília - publica fotos do estacionamento da
Universidade de Brasília. Já não são mais carros simples. São, em geral,
uma coleção de carros importados. Ocupados por alunos, de propriedade
de alunos. Esse é o alunado, uma boa parte do alunado da Universidade.
Mas não poderiam pagar uma taxa, uma contribuição? Eles que vieram
de cursos pagos, às vezes, desde a pré-infância. Ora, é uma contradição,
nos termos tais como isso se coloca. O nome pouco importa, mas isso
precisaria, realmente, de ser discutido.
Claro que há o problema que foi aferido, aqui, da chamada
autonomia universitária, que é levada em termos, às vezes, absolutos. Eu
me lembro quando advogado-geral da União, deparei-me com um grave
problema - Vossa Excelência, também, na Procuradoria-Geral de Minas
Gerais, certamente tinha problemas idênticos -, com a questão das
autarquias e fundações. Em um dado momento, tínhamos logrado
consolidar jurisprudências favoráveis à União em vários pleitos,
especialmente planos econômicos. Mas continuávamos a perder as causas
nas autarquias e fundações.
O ministro Barroso falou da importância de um bom ministro da
Educação e eu lembrava - acho que é justa a homenagem - de Paulo
Renato, sem dúvida nenhuma um indivíduo que fez diferença no
Ministério da Educação. Ele, então, dizia: É impossível a carga decorrente
de precatórios. E isso vinha de quê? Das decisões extensivas de
benefícios, uma sentença judicial favorável se transformava em norma
geral. E o que que se pensou então? Qual foi a solução que se engendrou
à época? Assumirmos, inicialmente, a representação - a AGU assumiu a
representação - das instituições de ensino, das autarquias, e isso, depois,
transformou-se na Procuradoria-Geral Federal, dar uma orientação
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centralizada.
Eu me lembro, ministro Fux, hoje, da conversa que tive com esse
notável advogado que é o Dr. Barletta - era o Procurador-Geral da época
-, impressionado com as perdas, de certa feita, ministra Rosa, um caso de
ensino. Verificou-se à revelia em um caso determinado. A Escola Técnica
Federal de Eldorado do Oeste, lá em Rondônia, perdeu uma demanda
porque o Chevette velho que deveria levar o Procurador quebrou na
estrada. Não sei se foi essa a razão. O fato é que o Procurador não
apareceu. Foi, portanto, dada a revelia e, claro, a causa a favor da
burocracia dos servidores. Uma matéria que já havia jurisprudência. Isso
me levou, então, a perguntar ao Dr. Barletta: Mas será que não
poderíamos assumir, já que temos representação em Porto Velho, a
representação judicial dessa escola? E ele me respondeu com aquela
proverbial franqueza: Dificilmente, vamos conseguir fazer um trabalho
pior do que a Procuradoria local está fazendo. Então, me animei a
assumir a responsabilidade, na época, de cem representações e depois
chegamos a esse modelo. Era um vazadouro de recursos! A autonomia
universitária se transformara em algo distorcido, a leitura da autonomia
administrativa. E aí o paradigma alemão. Não é, ministro Fachin, o reitor
da universidade... E tive a honra de viver muito próximo do professor
Erichsen, que foi reitor da Universidade de Münster, que foi presidente
da Conferência Alemã de Reitores e, depois, da Conferência Europeia de
Reitores. Portanto, vivi essa realidade. Eu era vizinho de um quarto
vizinho do seu lá de gabinete. Ele, então, uma vez pretendeu ter uma
nova secretária, mas teve que pedir ao Ministério da Educação em
Düsseldorf - Ministério da Educação é o nome da Secretaria de Educação
na Alemanha - e deferiram-lhe, literalmente, meia secretária. Ele tinha
direito a um part time job. Portanto, essa pessoa seria contratada pela
Universidade, mas ficaria tantas horas na Secretaria do Reitor e tantas
horas em outra secretaria. Portanto, é assim que se discute isso dentro de
um modelo racional, mas entre nós isso virou realmente uma distorção.
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Então, a própria autonomia universitária, tal como a praticamos... E,
claro, isso vale para as outras autonomias, a leitura que fazemos da
autonomia administrativa do Judiciário e do Ministério Público, que leva
às distorções que conhecemos e que não corresponde a nada do que se
pratica no mundo. Vira uma verdadeira jabuticaba.
Então, a mim, me parece, que ao discutirmos, temos de discutir esse
modelo. O ministro Barroso falou das greves. De fato! Eu acredito até que
devemos merecer talvez um Nobel em matéria de pedagogia e didática,
por conseguirmos comprimir o ensino de quatro meses de greve em
quatro semanas - um pouco como ver Paris em três dias, aquelas fórmulas
que existem. É a tal reposição! Porque inventamos o direito da greve
subsidiada: quatro meses de greve, agora, em quatro semanas, as aulas
foram repostas. Portanto, é um acumulado de distorção. Aquilo que se
chama loucura com método. De fato, é disso que estamos a falar e
evidentemente, isso é muito contaminado por uma ideologia corporativa.
No Judiciário - sei que esse tema é sempre incômodo -, há a coisa das
férias de dois meses; no Ministério Público, férias de dois meses. Como é
que se administra uma indústria com férias de dois meses, ministra Rosa?
Em São Paulo, 360 desembargadores. Todo mês há 60 em férias. No
interior, não há juiz, não está havendo júri. "Ah, mas tem um substituto!"
Espiritual, porque sempre vai estar alguém de férias. É essa a realidade
que precisamos de discutir.
O ministro Toffoli falou: "escola pública gratuita". Mas nada volta.
Não se pensa em um serviço civil. Eu me lembro, ministra Cármen, que
no CNJ, diante da falta de advogados, sugerimos a advocacia voluntária.
Foi um combate geral! A experiência vinha do Rio Grande do Sul, do TRF
da 4ª Região. Uma boa experiência, com controle deles próprios. A
própria Justiça tinha lá o local, avaliava; as universidades contribuíam
para isso. Uma boa experiência, experiência comunitária! O que
aconteceu? A OAB se colocou contra, na época do Dr. Britto e os
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defensores públicos vieram também falar contra. E o argumento dos
defensores públicos era até muito interessante. Eu, que insistia, como
presidente do CNJ, na criação das defensorias públicas - São Paulo criara,
Goiás era o último. Mas Goiás criou uma defensoria com sessemta vagas
para um mundo enorme de carentes. Eu disse que advocacia voluntária
podia ser uma solução, especialmente sobre o controle de instituições
sérias, de direitos humanos, vínculos com as universidades. Um
incipiente embrião de serviço civil. Aí, os defensores disseram: "Mas com
essa fórmula" - eram os presidentes das associações - "o senhor está
facilitando" - e veja tenho toda a simpatia pelas defensorias públicas.
Aqui, no Supremo, inclusive, exerce um papel magnífico a Defensoria
Pública da União, como temos reconhecido, mudando, inclusive,
jurisprudência, como temos de reconhecer. Mas eles disseram que, com
isso, nós, no CNJ, estávamos aliviando a pressão sobre os governadores.
Portanto, preferiam um estado de carência, para continuar a ter um tipo
de alavanca corporativa. Eu fiz uma boutade...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Ministro, apenas por honestidade e até com garantia para a OAB. Hoje,
no CNJ e nos projetos, até antes mesmo de assumir a presidência, quando
dei início à campanha da Justiça pela Paz em Casa contra a violência
doméstica, a Ordem dos Advogados ajudou enormemente, com a
presença de advogados no Brasil inteiro, em todos os rincões e com
anuência das defensorias, que sabiam que os júris não aconteceriam se
não tivessem advogados. Então acho que houve já uma mudança de
compreensão.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Isso é positivo.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É
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muito positivo. Não posso deixar de dizer porque, mesmo agora, em
todas as campanhas deste ano, os esforços concentrados, tanto de júri,
quanto nessa campanha contra a violência doméstica, a ajuda das
coordenadorias que existem na OAB, inclusive para ajudar isso têm sido
de uma presença de que nada se pode reclamar.
Como já disse a Vossa Excelência: como não saio anunciando,
porque acho que o réu ou a mulher violentada não é troféu para se
oferecer em anúncios... Vossa Excelência até disse: "Aí não irradia, as
pessoas não sabem". Mas, de fato, quanto à OAB, preciso dizer que ela
comparece como grande parceira...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Em São Paulo,
ministra Cármem, houve recentemente um debate sobre a advocacia pro
bono, em que a Ordem dos Advogados local - o ministro Alexandre,
certamente, sabe disso muito bem - estava impedindo a advocacia pro
bono e essa posição foi superada. Grandes escritórios que queriam
participar desse modelo de advocacia, com lideranças expressivas, e a
OAB Nacional, depois, mudou de posição. Acho que esse é um sinal, mas
também temos de respeitar os fatos históricos.
Em suma, encerrei essa conversa com os defensores com um boutade,
brincando com eles, dizendo que não se preocupassem com os advogados
voluntários, porque havia pobres para todos. De fato, era disso que se
cuidava. Se você não consegue atender, outros poderão fazê-lo. Não
disputem pobres, porque, de fato, se formos considerar hoje a população
carcerária, acima de 600 mil pessoas, uma boa parte é de pobres e são
cinco mil defensores para atender a tudo isso.
Portanto a questão da crise na universidade tem a ver com esse
modelo corporativo. O problema é sério. E é nesse desenlace que temos
de nos envolver. A mim, me parece, que é extremamente importante... Eu
vou deixar já o meu voto nesse sentido, acompanho o voto do Relator no
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sentido de que os cursos de pós-graduação podem e devem ser cobrados,
os cursos de especialização. Com as exceções, no caso dos
hipossuficientes. Evidente que isso deve valer de maneira geral para o
ensino público. Seria, realmente, algo abstruso produzir-se aqui a
possibilidade, como já se discutiu em relação às taxas cobradas nos
vestibulares, de que os hipossuficientes agora tivessem que ser excluídos
exatamente dessa possibilidade. Mas, a mim, parece-me que isso é
fundamental.
Devo dizer que avançaria o debate para admitir algum tipo de
exação ou cobrança no âmbito dos cursos de pós-graduação stricto sensu.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 G OIÁS
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: No caso dos autos, a
recorrente, Universidade Federal de Goiás, questiona acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região que considerou inconstitucional a cobrança
de mensalidade para frequência em curso de especialização em Direito
Constitucional. Ou seja, a questão constitucional debatida na presente
ação cinge-se a saber se a Constituição Federal, em seu artigo 206, inciso
IV, proíbe a cobrança de mensalidade em cursos de pós-graduação lato
sensu por universidades públicas.
Todos sabemos que o direito à educação tem assumido importância
predominante para a concretização dos valores tutelados pela
Constituição e, principalmente, para a construção de patamar mínimo de
dignidade para os cidadãos.
No Brasil, em razão do histórico descaso do Estado no que diz
respeito ao oferecimento de uma rede educacional extensa e de
qualidade, ocorreu a marginalização de amplos setores da sociedade,
prejudicando, inclusive, a concretização de outros direitos fundamentais.
Não por acaso, o próprio texto constitucional, em seu art. 205, preceitua
que a educação deve ser promovida “visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.
Além da previsão geral dos arts. 6º e 205 da Constituição Federal, a
qual consagra o direito à educação como direito de todos e dever do
Estado, o texto constitucional detalha seu âmbito de proteção nos arts.
205 a 214. Nesse sentido, estabelece uma série de princípios norteadores
da atividade do Estado com vistas a efetivar esse direito, tais como
igualdade de condições pedagógicas, autonomia universitária, gratuidade
do ensino público em estabelecimentos oficiais, gestão democrática do
ensino público e garantia de padrão de qualidade de piso salarial
profissional nacional para os professores da educação pública, nos termos
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de lei federal (CF, art. 206). Dispõe, ainda, que a União, estados, Distrito
Federal e municípios deverão organizar seus sistemas de ensino em
regime de colaboração.
A Constituição também estabelece como os entes federados
preferencialmente atuarão na área de educação. Aos municípios cabe
atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (art.
211, § 2º). Aos estados e ao Distrito Federal, nos ensinos fundamental e
médio (art. 211, § 3º). Compete à União organizar o sistema federal de
ensino e o dos Territórios, financiar as instituições de ensino públicas
federais e exercer, em matéria educacional, função redistributiva e
supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e
financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios (art. 211, § 1º).
No tocante ao financiamento, o art. 212 da Constituição estabelece
que a União aplicará, na manutenção e desenvolvimento do ensino,
anualmente, não menos de 18%; os estados, o Distrito Federal e os
municípios, não menos de 25% de suas receitas resultantes de impostos.
O § 3º do mesmo artigo define que a distribuição dos recursos públicos
terá como prioridade o atendimento das necessidades do ensino
obrigatório e o § 5º, com redação dada pela Emenda Constitucional 53, de
2006, indica que a educação básica pública terá como fonte adicional a
contribuição do salário-educação. A origem e a destinação de verbas para
a efetivação do direito social à educação estão definidas, com isso, em
âmbito constitucional.
O direito à educação recebe especial proteção não só no direito
interno, mas também no direito internacional. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, em seu artigo 26, estabelece que todas as
pessoas têm direito à instrução, devendo ser gratuita pelo menos nos
graus elementar e fundamental. Dispõe, ainda, ser a instrução elementar
obrigatória, a instrução técnica profissionalizante acessível a todos e a
instrução superior baseada no mérito.
Da mesma forma, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, de 1966, em seus artigos 13 e 14, reforça o compromisso dos
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Estados na efetivação de uma educação primária obrigatória e acessível
gratuitamente a todos. Já, em relação à educação secundária e à educação
de nível superior, propõe a “implementação progressiva do ensino gratuito”.
Esse espírito está presente na Constituição de 1988, que reconhece o
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, como direito público
subjetivo (art. 208, I e § 1º), a progressiva universalização do ensino médio
(art. 208, II) e o acesso ao ensino superior com base no mérito (art. 208, V).
A ideia de privilegiar o acesso à educação fundamental e,
progressivamente, universalizar o acesso aos demais níveis de ensino é
reforçada pelo comando do art. 212, § 3º, que privilegia a distribuição de
recursos para o ensino obrigatório:
“A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional
de educação”.

Esta Corte já teve oportunidade de interpretar o artigo 206, inciso IV,
da Constituição Federal, ao julgar o RE 500.171, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, quando ficou consignada a inconstitucionalidade
da cobrança de taxa de matrícula para acesso a curso de ensino superior
em estabelecimentos oficiais de ensino. Esse precedente, inclusive,
originou a Súmula Vinculante 12:
“A cobrança de taxa de matrícula nas universidades
públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição
Federal”.

Na ocasião do julgamento do RE 500.171, acompanhei a minoria e
anotei minha preocupação com o tema da gratuidade do ensino público
no Brasil, que há tempo vem enfrentando dificuldades financeiras para
sua manutenção, especialmente com qualidade. Entendia, tal como a
minoria formada, que há espaço constitucional para compatibilizar a
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ideia de gratuidade do ensino público com mecanismos que permitam às
instituições universitárias públicas subsidiar parte de suas despesas,
especialmente em favor dos estudantes mais carentes. Por oportuno,
transcrevo parte do meu voto:
“Confesso, inicialmente, ter ficado em grande dificuldade
diante do texto Constitucional, tal como posto no voto do
eminente Ministro Lewandowski e também enfatizados nos
votos dos Ministros Carlos Alberto Direito e Carlos Britto
matéria que foi objeto de polêmica já no próprio processo.
Todavia, os Ministros Cármen Lúcia, Eros Grau e, agora, o
Ministro Celso de Mello trouxeram importantes considerações
para demonstrar que a exigência da gratuidade do ensino não
se mostra incompatível com a cobrança, ou a imposição de
determinadas exações – o nome aqui pouco importa – que
subsidiem a universidade na ampliação, inclusive na
universalização, tanto quanto possível, na generalização do
ensino superior, conhecedores eles que são das dificuldades por
que passam essas instituições diante a insuficiência de recursos.
Se tivéssemos que julgar o caso isoladamente, não
estivéssemos aqui neste contexto já de um recurso
extraordinário objetivado, talvez fizesse outras considerações
para desprover o recurso, considerando aspectos ligados ao
princípio da legalidade, a dificuldades outras quanto à
implementação do modelo de cobrança de exação – o Ministro
Ricardo Lewandowski demonstrou isso muito bem em seu
voto, a dificuldade mesma de tipificar essas ações. Qual seria a
natureza jurídica, como ela seria imposta, qual seria a
disciplina? Isso cria um estado de perplexidade. Mas como nós,
na verdade, já estamos a discutir o tema em tese, deixo de fazer
esse tipo de consideração para entender também, com a minoria
já formada, que há, sim, espaço constitucional para
compatibilizar a idéia de gratuidade do ensino público com
essas imposições que permitem às instituições universitárias
subsidiar os mais carentes. Podíamos até eventualmente, se essa
posição pudesse ou viesse a tornar-se majoritária, indicar as
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destinações eventuais desses recursos. Sabemos das
dificuldades por que passam as instituições de ensino, por
razões várias. O Ministro Cezar Peluso feriu esse tópico
dizendo inclusive que não há segurança quanto a essa
afirmação, por conta do sucesso arrecadatório existente
atualmente. Mas o fato é que, no que concerne à distribuição
dos recursos orçamentários, as universidades são extremamente
carentes. E se nós que militamos na universidade pública
levarmos em conta as condições hoje existentes, sabemos que a
universidade pública é altamente excludente. Para tomar como
exemplo, a minha faculdade de Direito da Universidade de
Brasília recebe 50 alunos por semestre do curso de Direito; não
mais do que 100 alunos por ano, portanto. Se considerarmos as
vagas desse sistema seriado e as vagas do sistema vestibular,
talvez no concurso universal vestibular haja um número de 30
ou 40 vagas – talvez não cheguemos a isso. Portanto, trata-se de
um modelo altamente restritivo e excludente, que demanda, na
verdade, uma rediscussão. É um pouco o que as universidades
vêm tentando fazer com a busca de recursos. A própria
universidade busca recursos através dos órgãos de pesquisas,
cooperação, convênios e tudo o mais.
Parece-me que teremos que realmente discutir o ensino
gratuito porque ele se torna fortemente excludente.
Fundamentalmente é uma ironia do nosso modelo. Somente
aqueles que eventualmente passaram por todas as escolas
privadas é que lograrão, depois, acesso via vestibular e
poderão, então, chegar à escola pública, essas dotadas de
conceito de excelência.
De modo que estou colocando isso – sei que é posição
vencida na assentada – apenas para que nós estabeleçamos esse
diálogo importante para nossa reflexão, tendo em vista os
múltiplos passos que temos que dar na construção do
constitucionalismo brasileiro. É importante, sem dúvida. E se
estivéssemos a discutir aqui não na posição minoritária, mas na
majoritária, teríamos que estabelecer lindes, limites.
Certamente, permitir-se o estabelecimento de uma exação não
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significaria necessariamente permitir-se transformar a taxa de
matrícula em mensalidade.
Sabemos das tensões hoje existentes nas universidades
europeias, algumas delas inclusive submetidas a esse regime da
gratuidade, e Portugal, com uma regra específica. Lembro-me
de que há algum tempo visitava a Universidade de Coimbra e
lá não pude realizar a palestra programada, uma vez que os
estudantes haviam cerrado o portão da escola, estavam a fazer a
chamada “greve das propinas” – assim chamada a contribuição
que se cobra dos estudantes em Portugal. O texto em Portugal
fala num alargamento progressivo de gratuidade de todos os
graus de ensino. Canotilho, então, esgrime, aqui, com a
maestria de sempre, a necessidade de uma concordância
prática. Sabemos que essa tensão também existe em outras
nações europeias.
É fundamental, então, que nós pensemos um pouco sobre
esse assunto. Também confesso inicialmente a minha
dificuldade de vencer essa expressão constante do artigo 206,
IV. Mas subsidiado, estimulado com os argumentos aqui
trazidos nos votos da Ministra Cármen Lúcia e dos Ministros
Eros Grau e Celso de Mello, eu me animei a participar desse
debate, colocando, porém, esta ressalva: fôssemos nós não
vencidos, mas vencedores, certamente essa nossa sentença
talvez merecesse algo de aditivo, porque há outros limites que
precisariam ser observados. Mas eu também gostaria de
participar do reconhecimento do belíssimo voto aqui proferido
pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que visitou toda a
jurisprudência e a doutrina relevante sobre o tema de forma
articulada e coordenada”.

Ainda entendo possível compatibilizar a cobrança de taxa de
matrícula, desde que em valor razoável, com a gratuidade do ensino
superior ofertado em instituições oficiais. As dificuldades econômicas por
que passam nossas universidades públicas justificam a busca de
mecanismos alternativos de financiamento. A prestação de serviços de
cursos de especialização parece ser um deles.
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Nesse caso, já tive a oportunidade de manifestar-me quanto à
possibilidade de cobrança de mensalidade nos cursos de pós-graduação
lato sensu quando do exame da medida cautelar na Reclamação 8295:
“(…) À primeira vista, afigura-se plausível a pretensão do
reclamante no sentido de que a decisão impugnada teria
aplicado indevidamente o enunciado da Súmula Vinculante nº
12:
‘A cobrança de taxa de matrícula nas universidades
públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição
Federal.’
Isso porque, da análise dos autos, pode-se constatar que a
reclamante, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está
cobrando taxas de matrícula e mensalidades para os cursos de
pós-graduação lato sensu, nos termos da Decisão nº 78/2003 do
Conselho Universitário (fl. 19), e não para a matrícula em seus
cursos de graduação.
O exame dos precedentes desta Suprema Corte que
motivaram a aprovação da Súmula Vinculante nº 12 não tratam
de qualquer curso realizado pelas universidades públicas, mas
apenas dos cursos de ensino superior.
O Recurso Extraordinário nº 500.171/GO, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski, cujo julgamento deu origem à
Súmula Vinculante nº 12, restou assim ementado:
‘EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR.
ESTABELECIMENTO OFICIAL. COBRANÇA DE TAXA DE
MATRÍCULA. INADMISSIBILIDADE. EXAÇÃO JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
I - A cobrança de matrícula como requisito para que o
estudante possa cursar universidade federal viola o art. 206, IV,
da Constituição.
II - Embora configure ato burocrático, a matrícula constitui
formalidade essencial para que o aluno tenha acesso à educação
superior.
III - As disposições normativas que integram a Seção I, do
Capítulo III, do Título VIII, da Carta Magna devem ser
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interpretadas à luz dos princípios explicitados no art. 205, que
configuram o núcleo axiológico que norteia o sistema de ensino
brasileiro.’
Nesse sentido, inclusive, entendeu a Ministra Ellen Gracie,
ao deferir a medida liminar requerida nos autos da Reclamação
nº 7831/PA:
‘(...) Vislumbro, neste juízo prévio, o confronto entre o ato
emanado do juízo reclamado e o que expressamente dispõe a
Súmula Vinculante nº 12, verbis: ‘A cobrança de taxa de
matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art.
206, IV, da Constituição Federal’. (DOU 22.5.2008, negritei) É
que, ao julgar o RE 500.171/GO, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE 23.10.2008, que originou a referida súmula,
o Plenário desta Suprema Corte estabeleceu que a cobrança de
matrícula para cursar a universidade é que ofende o art. 206, IV,
da Constituição Federal, e não a taxa cobrada para inscrição em
processo de seleção.’ (Rcl 7831MC/PA, relatora Ministra Ellen
Gracie, DJe 15/04/2009)
Ressalte-se que, por ocasião do julgamento do RE 500.171
pelo Plenário desta Corte, os Ministros Cármen Lúcia, Eros
Grau e Celso de Mello trouxeram importantes considerações
para demonstrar que a exigência da gratuidade do ensino não
se mostra incompatível com a cobrança de determinadas
exações que subsidiem as universidades públicas, conhecedores
eles que são das dificuldades por que passam essas instituições
em razão da insuficiência de recursos. Filiando-me ao
entendimento dessa minoria, também eu considerei haver
espaço constitucional para compatibilizar a ideia de gratuidade
do ensino público com essas imposições que permitem às
instituições universitárias subsidiar os mais carentes.
Quanto ao perigo na demora, verifico que o segundo
semestre letivo está para se iniciar e que a manutenção da
decisão impugnada inviabilizará a realização de 80 cursos de
pós-graduação lato sensu, segundo informações da
Universidade (fl. 300 ).
Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender a
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decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, nos autos da Apelação Cível nº
2003.71.00.077369-9/RS, até o julgamento final desta
reclamação”.

No mesmo sentido, a Ministra Ellen Gracie, ao deferir o pedido de
medida cautelar na Rcl 7831, consignou que o entendimento que deu
origem à Súmula Vinculante 12 não abarcaria a taxa cobrada para
inscrição no processo de seleção (Rcl-MC 7831, relatora Min. Ellen Gracie,
DJe 6.4.2009).
Não se desconhecem, é verdade, os precedentes contrários da
Primeira Turma, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que entenderam
que o raciocínio da Súmula Vinculante 12 também se aplicaria para
proibir a cobrança de taxa para participar do vestibular (AI-AgR 748944,
DJe 25.8.2014), de taxa de expedição de diploma (RE 597872-AgR, DJe
3.6.2014) e de anuidade relativa à alimentação em curso
profissionalizante.
Entendo, todavia, que há espaço para cobrança de valores para
acesso a determinados serviços prestados por instituições oficiais de
ensino, e a frequência em curso de especialização parece ser um deles.
Interessante registrar experiências bem sucedidas de outros países
que, ao possibilitarem o financiamento da educação pública também por
meio de recursos da sociedade, alcançaram melhorias em seu acesso e
qualidade. É o caso, por exemplo, do Chile, onde 65% do financiamento
da Universidade provêm da venda de serviços prestados por seus
professores ou de projetos de desenvolvimento e pesquisa encomendados
pelo Estado ou por empresas privadas e 25% decorrem das taxas que os
estudantes pagam. A ajuda estatal cobre apenas 14% do orçamento da
instituição. Já os estudantes carentes, que não têm condições de pagar as
taxas – e correspondem a 30% dos estudantes –, recebem bolsas integrais
do governo. Os 70% restantes têm acesso a créditos estudantis de baixo
custo, que devem reembolsar após se formarem. (Conforme Andrés
Oppenheimer. Basta de histórias! A obsessão latino-americana com o
passado e as 12 chaves do futuro. Rio de Janeiro : Objetiva, 2011, p. 196 e
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197).
A Constituição parece dedicar-se, no ensino superior, aos cursos de
graduação. Os cursos de especialização estariam além desse mínimo
necessário que a Constituição visa a proteger. A pós-graduação lato sensu
é algo que, tanto quanto possível, deve ser oferecido, mas justamente
pelas suas peculiaridades, admite, sim, a cobrança de taxas ou
mensalidades.
Em outras palavras, não há nada que obrigue a União ou suas
instituições de ensino superior a oferecerem cursos de pós-graduação,
mormente na modalidade lato sensu. Logo, se optam por oferecer, se
optam por ir além do que a Constituição lhes impõe, é natural que
recorram ao implemento de mecanismos especiais de financiamento, tal
como a cobrança de mensalidade.
Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação elaborou o Parecer
364/2002/CNE/CES sobre a cobrança de cursos de pós-graduação lato
sensu por instituições oficiais de ensino, em razão dos questionamentos
do Ministério Público Federal quanto a sua legalidade:
“Os cursos de pos-graduaçao lato sensu, assim
denominados em decorrencia dos atributos que os diferenciam
do que e, por essencia e natureza, stricto, na dimensao dos
conhecimentos e saberes desenvolvidos nos graus posteriores a
graduaçao, sao, em maioria, eventuais e caracterizam-se como
especializaçao ou aperfeiçoamento ‘tem objetivo tecnicoprofissional, sem abranger o campo total do saber em que se
insere a especialidade’, como assinala a Informaçao já citada, da
Coordenaçao Geral de Legislaçao e Normas do Ensino
Superior, da SESu.
Estes cursos concedem certificados, mas nao conferem
graus academicos. Nesta distinçao formal entre instrumentos
que capacitam legalmente (diplomas e graus decorrentes) e os
que concedem certificados de aproveitamento particulariza-se a
destinaçao da qualificaçao que se lhes assegura. Os primeiros
decorrem do direito que a Constituiçao reconhece aos cidadaos
da gratuidade do ensino; os segundos, proveem necessidades
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individuais, nao caracterizam qualquer processo continuo ou
regular de preparaçao formal, tampouco constituem requisitos
obrigatorios e academicamente complementares a graduaçao.
(...)
As outras especies, nao regulares, fazem parte de sua
obrigaçao com a comunidade, por um lado, no caso da
extensao, e de demandas especializadas e especificas de
aperfeiçoamento profissional, por outro. Estao obrigadas as
IFES e as entidades publicas de outros niveis de ensino,
portanto, a oferecer gratuitamente, em obediencia aos ditames
constitucionais, seus cursos regulares, nos quais se auferem
diplomas. E no que tange aos outros cursos, outros generos nao
regulares de educaçao superior, nao somente podem as
instituiçoes cobrar por sua oferta quanto, mais ainda,
decididamente, deveriam cobrar por ela, visto que nao se
espera que as universidades publicas destinem recursos
publicos para tarefas que nao façam parte de sua missao
constitucional, para a qual, e somente para esta, está
preceituada a gratuidade. Nao devem, portanto, as casas
publicas de ensino superior destinar suas dotaçoes para oferta
gratuita de especializaçoes e aperfeiçoamentos. Ressalte-se,
adicionando-se argumento material à logica do raciocinio, que
inexistem, nos orçamentos das universidades publicas,
dotaçoes para os cursos de especializaçao, tambem nao
havendo para eles a hipotese de financiamento pelas
Agencias de Fomento, fazendo impossivel, de novo, agora por
razoes materiais, que se os ofereça gratuitamente.
Estas, dentre outras, as razoes que determinam a
inconveniencia da gratuidade desta modalidade de formaçao,
cabendo, ao contrário, as instituiçoes publicas, as federais entre
elas, a cobrança pelos serviços prestados.
A permanencia da gratuidade importaria em onus
injustificável aos cofres publicos, caracterizando impertinente
uso de recursos que, a rigor, teriam como prioridade a sua
destinaçao para as funçoes essenciais da universidade,
precisamente aquelas que se enquadram nos limites do preceito
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constitucional da gratuidade. Ignorar esta circunstancia e as
prioridades sociais a serem contempladas implicaria na
transferencia de recursos exiguos e, em certo sentido, inelásticos
para a sustentaçao de atividades assessorias, em prejuizo das
suas funçoes mais relevantes, ao contrário do que inspirou a
nossa Constituiçao”. (grifei)

Portanto, considerando as peculiaridades dos cursos de pósgraduação lato sensu, que não conferem grau e variam de acordo com as
demandas do próprio mercado, entendo ser razoável e proporcional que
as instituições oficiais de ensino privilegiem os cursos de graduação,
quando da execução de seus orçamentos, conforme entendimento do
Conselho Nacional de Educação.
A exigência de que também cursos extracurriculares sejam gratuitos,
ao invés de contribuir para a sua realização, pode resultar em sua não
efetivação, frustando a capacidade de que dispõem as universidades
públicas de colaborarem, de forma diversificada, com a comunidade em
que estão inseridas na promoção de cursos de interesse geral mediante
módicas contribuições. Na melhor das hipóteses, a realização de tais
cursos, de forma gratuita, ocorrerá em prejuízo ao desenvolvimento de
outras áreas de ensino superior que, nos termos da Constituição, devem
ser privilegiadas.
E vou além. Entendo possível, inclusive, a cobrança pelos cursos de
Mestrado e Doutorado ministrados em universidades públicas.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso extraordinário e
propor a fixação da seguinte tese: “é constitucional a cobrança de
mensalidades pelas universidades públicas nos cursos de pós-graduação
lato sensu”.
É como voto.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, são 11h55,
e ainda estamos no primeiro processo de uma pauta longa, sem contar os
demais processos que aguardam, na fila, a colocação na pauta dirigida.
Por isso, serei breve em meu voto.
Confesso que imaginava uma divisão, no Plenário, sobre o tema.
Mas vejo que o encantamento acadêmico é muito grande, e que surge a
força do aspecto econômico-financeiro, presente a situação atual das
universidades públicas.
Não posso, Presidente, potencializar o que se apontou, nesta
assentada, como sentença aditiva, muito menos em relação ao Documento
Básico da República, a Constituição Federal. Ao contrário, devo estar
preso, vinculado ao princípio da autocontenção, não invadindo seara
reservada ao Poder Legislativo.
O Supremo pode agir, pode atuar como legislador, mas como
legislador negativo, jamais como legislador positivo, muito menos
estabelecendo distinção onde o texto constitucional não a contempla,
onde o texto constitucional, em vernáculo muito apropriado, é claro e
preciso. Aprendi desde cedo que, em Direito, o meio justifica o fim, mas
jamais o fim ao meio, sob pena de não termos a almejada segurança
jurídica.
Abro, Presidente, a Lei Básica a Constituição Federal. E começo
verificando que, no artigo 212, dessa mesma Constituição Federal, tem-se
a receita, do ensino público. E essa receita decorre do setor também
público, no que o artigo prevê:
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Indo ao artigo 206, vamos constatar que o ensino deve ser ministrado
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com base em certos princípios, para mim, infestáveis, sob pena de
entender-se que não há a higidez da Constituição Federal; sob pena de
concluir-se que a Constituição Federal não está no ápice da pirâmide das
normas jurídicas.
O que se tem nesse artigo 206? Vários incisos a revelarem princípios
a serem observados quanto a educação pública. E, entre esses incisos, há o
de número IV, a revelar a gratuidade do ensino. O preceito não encerra
qualquer distinção quanto à envergadura, quanto à natureza, quanto à
espécie desse ensino. Pouco importa que se trate de ensino básico,
fundamental ou superior. Pouco importa que se trate de curso de
graduação, de pós-graduação ou de extensão. A gratuidade é o "toque de
caixa" que estabelece o acesso alargado – não beneficiando apenas aos
mais afortunados – ao ensino que se diz, até aqui, público, e não híbrido,
tendo-se a um só tempo, sob o ângulo da natureza jurídica, universidade
pública e privada. Ela é pública no tocante a certo aspecto, mas é privada
no tocante a outro, ao se estabelecer que pode atuar como se fosse um
ente de educação privado, obstaculizando-se o acesso universal, levando
em conta os mais e os menos favorecidos, a viabilizar, ante o mérito, o
acesso dos que não podem pagar.
Há mais: tem-se, como primeiro princípio, a igualdade de condições
para o acesso e permanência no ensino. Ter-se-á essa igualdade se o
pobre, o que não nasceu em berço rico, não puder, ante a inexistência de
meios materiais, matricular-se? A resposta para mim, Presidente, é
desenganadamente negativa.
Quanto à extensão da gratuidade, vem-nos de Carlos Maximiliano
enfoque alusivo à hermenêutica e à aplicação do Direito: onde o texto não
distingue, descabe ao intérprete fazê-lo. Não posso, a um só tempo, sob
pena de adentrar o campo da incongruência, dizer que o acesso à
universidade, que se quer, pelo texto constitucional, pública, é gratuito,
mas que, visando o aperfeiçoamento do aluno, esse acesso deve ser
custeado não mediante apenas a cobrança de matrícula – e já assentamos,
inserindo essa óptica no verbete vinculante nº 12, que não pode haver
cobrança de matrícula – mas mensalidades? Bem: aplica-se o verbete no
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tocante à matrícula em curso de pós-graduação, em curso de extensão
universitária, mas não se aplica quanto a mensalidades. Ou seja, dá-se
ênfase à gratuidade nesse primeiro passo, para, em passo seguinte,
inviabilizar – vou repetir à exaustão – que menos afortunados se
aperfeiçoem. Não podendo lançar mão da universidade privada, também
não poderão mais lançar mão, mediante o critério meritório, da
universidade pública. Com interpretação aditiva ou extensiva, como
queiram, o Tribunal introduzirá no Texto Constitucional exceção não
contemplada. A porta estará fechada a eles, menos afortunados, no que
apontei como acesso ao aperfeiçoamento universitário.
Presidente, a prevaleceria óptica – e o escore é acachapante, chegou a
minha vez de votar já com 8 votos lançados, de forma extensiva,
considerado o tempo –, ter-se-á doravante, entidades híbridas,
universidades que serão a um só tempo públicas e privadas, mediante a
cobrança desses cursos, determinando-se que somente terão acesso
aqueles que possam pagar as mensalidades.
O objetivo do capítulo III, da Seção I, Da Educação, da Carta da
República, quanto à gratuidade, não é esse. Estabelecer essa que, para
mim, em termos de aperfeiçoamento, é uma distinção que acaba
encerrando privilégio, e todo privilégio é odioso, é passo que não cabe
dar.
Empunho – e pelo menos tenho esse consolo – a bandeira do fiscal
da lei, do Ministério Público Federal, no que preconiza o desprovimento
do recurso extraordinário interposto. E o faço forte na letra expressa, pelo
menos sob a minha visão, do texto constitucional, sem potencializar a
situação difícil, que, reconheço, das entidades públicas.
Não tenho como dizer que a universidade passa a ser doravante uma
universidade mista: pública, quanto à graduação, e privada, cobrando-se
mensalidades daqueles que pretendam lograr o ingresso, quanto aos
cursos de extensão. A universidade há de prestar o serviço educacional a
partir das receitas previstas no texto constitucional. As universidades, por
serem públicas, hão de viabilizar, sem necessidade de qualquer
pagamento, o acesso dos cidadãos em geral.
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Voto no sentido do desprovimento do recurso.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Pedindo vênia ao Ministro Marco Aurélio, de pronto digo que
acompanho o Ministro-Relator no sentido de prover o recurso, e o faço
pelas razões que tão brilhantemente o Ministro-Relator já expôs em seu
voto.
Parabenizo as sustentações orais que se apresentaram com
argumentos que são todos muito sérios. A questão da Educação e da
Educação Superior, sem sombra de dúvida, é da maior importância para
o Brasil, mas, como foi afirmado aqui, as universidades, no que se refere a
cursos de extensão - estou me cingindo a isso nos termos exatamente
postos pelo Ministro-Relator -, são espaços novos que não graduam no
sentido de ter um grau atribuído a alguém, embora beneficiam muito a
Educação no Brasil. Apenas não estão na base de toda a sustentação deste
sistema gratuito que foi estabelecido na Constituição, na minha
compreensão, e entendendo perfeitamente as razões que conduzem a
uma visão diferente do Ministro Marco Aurélio.
Lembraria apenas, que, quando se trata desses cursos de extensão, as
universidades se valem de espaços que ficam ociosos. Esses cursos são
oferecidos, por exemplo, à tarde, quando não funcionam atividades, são
espaços físicos, prédios afetos a única e exclusiva função da educação
superior. Universidades ficam fechadas durante toda a tarde, quando
falta, às vezes, espaço até para escola fundamental, por exemplo. E, por
isso, eles são usados sem qualquer agravo, sem qualquer restrição ao que
é a atividade regular, e que é propiciadora da educação, nos termos
estabelecidos na Constituição. Também acho que esses cursos de
especialização, que são ofertados, ajudam uma coisa na qual o Brasil não
tem investido. Até uma geração antes da minha, havia o curso de
graduação e os cursos técnicos. E esses cursos técnicos praticamente
deixaram de existir, são pouquíssimos hoje no Brasil. Então, a pessoa acha
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que, para ser feliz, ela precisa ter um diploma universitário, ainda que
em condições precárias. E não tem sequer a possibilidade de ter essas
especializações que vão para além de um curso superior, mas que não se
circunscrevem ao que é a vocação docente ou de pesquisador, que o
mestrado e o doutorado oferecem.
E como posto pelo Ministro Fachin, acho que com a adesão da
maioria, não se está obrigando a que seja gratuito ou não se está
obrigando ao pagamento, apenas se está permitindo; a universidade
podendo ter curso de extensão gratuito, em alguns casos, e cobrados em
outros casos. Isso é importante porque acho que nada mais é importante,
no Brasil, do que a educação. Mais do que tudo porque é uma atividade
que dignifica mesmo o ser humano e faz com que ele possa se realizar.
Para se ter uma ideia, um preso hoje, no Brasil, custa em média R$
2.200,00; um aluno de universidade custa, em média, R$ 1.800,00; fora as
Apacs, que custam em média R$ 800,00, e nós chegamos a ter presos, que
em alguns Estados do Brasil estão custando R$ 4.900,00, quatro vezes
quase o que custa um estudante de universidade. O que significa que nós
temos que repensar realmente o Brasil, colocando na ponta a educação.
Tenho cansado de repetir que, em 1982, em uma entrevista, o então
Senador Darcy Ribeiro dizia que se nós apostássemos na educação e nas
escolas, no Brasil, vinte anos depois estaríamos a não ter mãos, nem
recursos para construir penitenciárias. Chegamos a este ponto exatamente
por falta de investimento na educação.
Portanto, tudo o que a sociedade puder fazer - e este não é um
problema de governo, é um problema de Estado, mas principalmente
uma questão posta à sociedade - para enfatizar as possibilidades todas de
participar - digo sociedade - do processo educacional em todas as suas
vertentes, acho que já passou da hora disso acontecer. E com esta decisão,
nós estamos possibilitando que até as universidades possam se abrir a
isto, que alguns como o Ministro Alexandre, o Ministro Dias Toffoli e o
Ministro Fux alertaram: as próprias dificuldades de uma sociedade que já
não tem o hábito de empresários investirem em educação, querendo até
fazer, que se abra isso, porque parece que todas as vezes que se for cogitar
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de doação é preciso saber por que, para que - e tem que saber mesmo,
porque é espaço público -, como se tudo que fosse pro bono fosse sinônimo
de uma possibilidade de corrupção.
O que nós estamos vendo hoje são contratos decorrentes de licitações
com gravíssimos casos de corrupção. Portanto, não é a formalização de
um processo sem os controles e os mecanismos da própria sociedade, que
garante que alguém que queira atuar como parceiro do Estado leve
necessariamente um interesse pessoal. Há quem goste do Brasil e há
quem pense o Brasil, com patriotismo, no melhor sentido.
Acho que esta é uma possibilidade que se abre, e que essa decisão
talvez mostre isso, para que quem nunca pensou nisso venha a pensar, e
quem já pensou fique em condições de poder pensar e atuar.
Como disse, os meus fundamentos são no sentido exatamente do
que foi posto pelo Ministro-Relator e por aqueles que o seguiram.
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PROPOSTA
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - A
tese apresentada pelo Ministro Fachin, que ponho em votação também
para a aferição dos Ministros é:
"A garantia constitucional da gratuidade de ensino não elide a
cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de
especialização".
Indagaria apenas sobre a expressão "não elide", porque fica
parecendo que seria...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Que "não inibe".
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) "Não inibe", talvez, ou "não impossibilita". Para ficar claro que se
quiserem...
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - "Não
obsta".
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Pode ser oferecido evidentemente. "Não obsta" a cobrança.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, continuo
convencido de que não posso, em passo seguinte, adotar tese contrária ao
voto proferido.
Se tivesse que adotar uma tese, essa seria minimalista e muito clara,
repetindo o previsto no texto constitucional, sob a minha óptica, a qual
não é a da sempre ilustrada maioria: “O acesso às universidades públicas
é gratuito, sem distinção de curso” – e pararia aí.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854
PROCED. : GOIÁS
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFGO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : TIAGO MACEDO DOS SANTOS
ADV.(A/S) : JOSE DE OLIVEIRA BARROS FILHO (24929/GO)
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : CONSELHO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES DE APOIO ÁS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISA CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA- CONFIES
ADV.(A/S) : JOSÉ LISBOA DA GAMA MALCHER (121201/RJ)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR- ANDES
ADV.(A/S) : GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS (17725/DF)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADE BRASILEIRAS (FASUBRA - SINDICAL)
ADV.(A/S) : CLAUDIO SANTOS DA SILVA (10081/DF)
AM. CURIAE. : ANDES - SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
ADV.(A/S) : GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS (17725/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE TRABALHADORES DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - FASUBRA
ADV.(A/S) : CLAUDIO SANTOS DA SILVA (10081/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : UNIÃO EDUCACIONAL DE CASVAVEL - UNIVEL
ADV.(A/S) : PAULO ROBERTO PEGORARO JUNIOR (36723/PR)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS - ANPG
ADV.(A/S) : THAIS SILVA BERNARDES (34450/BA, 335426/SP)
Decisão: Após o relatório e as sustentações orais, o
julgamento foi suspenso. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Falaram: pela
recorrente, Universidade Federal De Goiás - UFGO, o Dr. João
Marcelo Torres Chinelato, Procurador Federal; pelo amicus curiae
União Educacional de Cascavel – UNIVEL, o Dr. Paulo Roberto
Pegoraro Júnior; pelo amicus curiae Conselho Nacional das
Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de
Pesquisa Científica e Tecnológica – CONFIES, o Dr. José da Gama
Malcher; pelo amicus curiae Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior – ANDES, a Dra. Monya Ribeiro
Tavares; e pelo amicus curiae Federação de Sindicatos de
Trabalhadores das Universidade Brasileiras – FASUBRA, o Dr.
Claudio Santos da Silva. Presidência da Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.4.2017.
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Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, vencidos os
Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski,
indeferiu pedido de sustentação oral do advogado do amicus curiae
Associação Nacional dos Pós-Graduandos - ANPG. Em seguida, o
Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando
o tema 535 da repercussão geral, deu provimento ao recurso para
denegar a segurança pleiteada, e fixou a seguinte tese: “A
garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a
cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de
especialização”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento
o Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 26.4.2017.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso,
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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