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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende investigar os impactos das políticas públicas de educação 

superior em face do poder econômico dos ofertantes privados de ensino superior. A partir do 

ano de 1997, a legislação nacional passou a permitir o ingresso de empresas privadas no ramo 

de educação superior; com a implantação dos programas de incentivo ao acesso ao ensino 

superior, prestados pelas instituições privadas, o setor passou a demonstrar grande 

atratividade, transformando substancialmente as características dos ofertantes desse nível de 

ensino.  Nesse novo cenário surgiram novos atores econômicos que passaram a atuar de forma 

a evidenciar um verdadeiro mercado com todas as suas práticas corriqueiras, quais sejam, 

competitividade e disputa de alunos e preço. Nesse contexto, a iniciativa privada passu a 

acumular mais de 75% das matrículas do segmento, inobstante os programas de expansão de 

oferta de vagas nas universidades públicas, as quais ainda não eram suficientes para atender 

os alunos provenientes das escolas públicas e de classes mais necessitadas. Dessa 

necessidade, surgiram os primeiros programas de acesso e manutenção dos alunos no ensino 

universitário, especialmente o FIES e o Prouni, ambos com espeques diferentes, mas como 

metas igualmente de acesso àqueles alunos que não conseguiram ingressar na rede pública, 

sendo-lhes ofertados vagas nas instituições privadas. Se, de um lado os respectivos programas 

induzem o ingresso de alunos que não teriam a oportunidade de acessar estudos universitários, 

do outro representam vantagens empresariais não encontradas em outros setores da economia. 

Esses efeitos econômicos colaterais são o objeto deste estudo no sentido de induzir uma 

reflexão sobre o modelo de oferta de ensino superior por agentes econômicos que, 

naturalmente e por vocação, tendem a priorizar os retornos financeiros dos ativos aplicados na 

atividade. A discussão trazida neste trabalho é avaliar a adequação e consequências desse 

modelo em face da garantia de uma oferta de ensino superior de qualidade e necessária ao 

desenvolvimento da nação.  

Palavras-chaves: Ensino superior. Mercado. Políticas públicas. Prouni. FIES 

 

 

 

 

 

 



 

 ABSTRACT  

 

The present work intends to investigate the impacts of public policy on higher education in 

the face of the economic power of the private providers of higher education.  From the year 

1997 onwards, national legislation began to allow private companies to enter higher 

education, with the implementation of programs to encourage access to higher education. 

Provided by private institutions, the sector has demonstrated great attractiveness, substantially 

transforming the characteristics of the actors of this level of education. From this new 

scenario emerge new economic actors who start to act in order to evidence a real market with 

all their common practices, namely, competitiveness and dispute of students and price. In this 

context, the private sector starts to accumulate more than 70% of the segment enrollments, 

notwithstanding the expansion programs of vacancies in public universities. But it was still 

not enough to attend the students from the public schools and the most needy classes. The 

first programs of access and maintenance of students in university education emerge. In 

particular the FIES and the Prouni, both with different content, but as equally goals of access 

to those students who failed to enter the public network and offered them vacancies in private 

institutions. If on one side the respective programs induce the admission of students who 

would not have the opportunity to access university studies, the other represents business 

advantages not found in other sectors of the economy. These collateral economic effects are 

the object of this study in order to induce a reflection on the model of higher education 

offering by economic agents that of course and by vocation tend to prioritize the financial 

returns of the assets applied in Activity. The discussion brought about in this work is to 

evaluate the adequacy and consequences of this model in the face of guaranteeing an offer of 

higher quality education and necessary for the development of the nation.  

Keywords: Higher education. Market. Public policy. Politiche pubbliche. Prouni. FIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIEPILOGO 

 

Il presente lavoro intende analizzare l'impatto delle politiche pubbliche sull'istruzione 

superiore fronte al potere economico dei fornitori privati di istruzione superiore. Dall'anno 

1997 in poi, la legislazione nazionale ha iniziato a consentire alle imprese private di entrare 

nell'istruzione superiore, con l'attuazione di programmi per incoraggiare l'accesso 

all'istruzione superiore. Fornito da istituzioni private, il settore ha dimostrato grande attrattiva, 

trasformando sostanzialmente le caratteristiche degli offerenti di questo livello di istruzione. 

Da questo nuovo scenario emergono nuovi attori economici che iniziano ad agire al fine di 

dimostrare un mercato reale con tutte le loro pratiche comuni, vale a dire, la competitività e la 

disputa degli studenti e del prezzo. In questo contesto, il settore privato inizia ad accumulare 

più del 70% delle iscrizioni del segmento, nonostante i programmi di espansione dei posti 

vacanti nelle università pubbliche. Ma non era ancora sufficiente per frequentare gli studenti 

delle scuole pubbliche e le classi più bisognose. Emergono i primi programmi di accesso e 

mantenimento degli studenti nell'educazione universitaria. In particolare la (sfida) e la Prouni, 

entrambe con espeques diversi, ma come ugualmente obiettivi di accesso a quegli studenti che 

non sono riusciti ad entrare nella rete pubblica e offerto loro posti vacanti in istituzioni 

private. Se da un lato i rispettivi programmi inducono l'ammissione di studenti che non hanno 

la possibilità di accedere agli studi universitari, l'altro rappresenta vantaggi commerciali non 

riscontrabili in altri settori dell'economia. Questi effetti collaterali economici sono oggetto di 

questo studio al fine di indurre una riflessione sul modello di istruzione superiore offerta da 

agenti economici che, naturalmente, e per vocazione tendono a dare la priorità ai rendimenti 

finanziari dei beni applicati in Attività. La discussione ha portato in questo lavoro è quello di 

valutare l'adeguatezza e le conseguenze di questo modello di fronte a garantire un'offerta di 

istruzione di qualità superiore e necessario per lo sviluppo della nazione.  

Parole Chiavi: Istruzione superiore. Mercato. Prouni. FIES 
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INTRODUÇÃO 

 

A opção pelo tema deste trabalho decorre da observação das várias nuances do cenário 

de consolidação de empresas do segmento de oferta de ensino superior pela iniciativa privada, 

a qual congrega mais de 75% das matrículas de todo o sistema federal de ensino superior. 

Essa parceria pública privada entre a União e a iniciativa privada, historicamente tomada, 

deveria ser uma estratégia de complementariedade à obrigatoriedade da prestação de serviço 

público de ensino, vez que desde o Brasil Imperial a demanda por esse serviço sempre foi 

maior que a oferta pública. 

O que atualmente é verificável é que o segmento de ofertantes de ensino superior 

apresenta os mais variados portes de escolas superiores, como faculdades que comportam 

menos de 500 alunos, a conglomerados de instituições de ensino que já alcançaram a marca 

de mais de um milhão de estudantes. Essas instituições de ensino, que também variam de 

categorias administrativas – faculdades, centros universitários e universidades –, somaram em 

2017 o quantitativo de 2.152 escolas superiores mantidas pela iniciativa privada, conforme 

Censo da Educação Superior divulgado no ano de 2018.  

Com a abertura do segmento para os agentes de fins comerciais, no final da década de 

1990 do século XX, o setor absorveu características e práticas até então não vistas, já que, 

anteriormente, a oferta desse serviço pela iniciativa privada ficava a cargo de entidades sem 

fins econômicos, mais comumente denominadas sem fins de lucro1. Quer dizer, em tese, as 

pessoas de direito privado que ingressavam na educação superior o faziam de forma 

desinteressada, sem o intuito de obter retornos financeiros em razão da oferta do ensino 

superior. Essa era a regra contida na legislação vigente até a edição do Decreto 2.2072, de 15 

de abril de 19973. 

O crescimento do setor de educação superior, ao final do século XX, era claramente 

perceptível e se justificava pela incipiente oferta pública em face da também crescente 

demanda por esse tipo de serviço. Assim, para atender essa demanda reprimida, o setor 

                                                             
1 Conforme artigo 4º da Portaria-CFE nº 4/63, de 4 de abril de 1963 e, posteriormente o artigo 4º da Lei 5.540, de 

28 de novembro de 1978. 
2 BRASIL. Decreto 2.207 de 15 de abril de 1997. Regulamenta, para o Sistema Federal de Ensino, as disposições 

contidas nos arts. 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, parágrafo único, 54 e 88 da Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, 

e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 16/4/1997, Página 7534, Brasília, DF, 1997. 
3 O Decreto 2.207/1997 foi expedido para regulamentar as disposições relativas à educação superior consignadas 

na nova LDB, a Lei 9.394/1996,  especialmente evidenciando as funções de avaliação, regulação e supervisão do 

Ministério da Educação e Cultura em face das instituições de ensino superior que compunham o sistema federal 

de ensino. Trouxe ainda um conjunto de disposições regulamentadoras pertinente às instituições particulares, 

inclusive sobre a possibilidade do ingresso de pessoas jurídicas de direito privado com fins de lucro no setor de 

oferta de ensino superior.  
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privado, com a aquiescência do poder público regulador, expandiu de forma a ostentar 

importante papel na formação superior de muitos jovens. 

As mudanças nesse modelo de oferta privada de educação superior que viriam a 

ocorrer ao final da década de 90 do século XX, eram decorrentes de políticas neoliberais 

iniciadas na década de 1980, marcada pela redução do Estado do Bem-Estar Social. 

Especificamente em relação à educação superior, pode-se trazer à discussão as diretrizes e 

orientações elaboradas à época pelo Banco Mundial para os países periféricos, quando 

defendia que a educação superior teria que ser encarada como um bem privado, e, como tal, 

deveria ser ofertada em ambiente de mercado, tendo em vista a sua função de formação de 

capital humano para o próprio mercado. 

Foi nesse cenário mundial, portanto, que no ano de 1997, o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, por intermédio do prefalado Decreto 2.207/1997, permitiu às pessoas 

jurídicas de direito privado com fins de lucro a ofertarem educação superior, ao lado daqueles 

que não perseguiam o lucro, e das instituições públicas. 

Desse modo, além da possibilidade de novos entrantes em busca de lucro no setor da 

educação superior, aquelas instituições de ensino que já estavam no setor, e não podiam 

perseguir o lucro, iniciaram movimentos para transformarem suas estruturas jurídicas de 

forma a lhes permitir buscar o lucro, notadamente as associações, já que as fundações 

encontravam, como ainda encontram, barreiras legais para a transformação. 

Fato que não pode ser desprezado é o de que aquelas instituições de ensino que 

ofertam educação superior e não têm finalidades lucrativas são contempladas com a 

imunidade tributária de impostos sobre a renda e o patrimônio. Benefício, que em grande 

parte, foi responsável pelo crescimento dessas instituições durante o período em que só 

tinham como concorrentes as instituições públicas.   

A decisão de transformar-se em pessoas jurídicas com fins de lucro, contudo, 

impunha, imediatamente, a perda da imunidade tributária, o que elevava significativamente os 

custos operacionais da sociedade transformada, impondo aos administradores a 

implementação de novas estratégias de gestão para absorver a nova carga tributária, e ainda 

proporcionar rentabilidade ao capital investido.   

Esse cenário já era uma realidade para os novos entrantes que tinham a natureza 

empresarial, logo, a oferta de educação superior por esses novos agentes da iniciativa privada 

era planejada de forma que as receitas projetadas deveriam absorver os custos totais e 

proporcionar o lucro esperado pelos empresários, como toda e qualquer outra atividade 

empresarial. 
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Assim, surgiu um novo desenho do setor de oferta de educação superior privada o qual 

conjugou associações, fundações, sociedades simples e sociedades empresárias, cuja 

concorrência se dá entre tradição e preço. Ainda no governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes4 foi interrompido em 

razão da criação do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)5.    Já no governo seguinte, o 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outro programa foi criado para proporcionar bolsas 

de estudos para alunos carentes em escolas superiores mantidas pela iniciativa privada - o 

Programa Universidade para Todos (Prouni).  

Esses dois programas tinham, como ainda têm, o objetivo de proporcionar acesso de 

alunos que não têm condições de arcar com os encargos financeiros cobrados pelas 

instituições privadas de ensino superior. O primeiro financia, total ou parcialmente, as 

mensalidades escolares com juros menores que os cobrados no mercado, permitindo que o 

aluno pague sua dívida após a conclusão de seu curso. O segundo é destinado a alunos que 

estudaram em escolas públicas e são considerados carentes, com base em critérios pré-

estabelecidos, de forma que o beneficiário não tem qualquer ônus com os valores das 

mensalidades.  

Para as instituições particulares de ensino, o FIES representa uma fonte de renda certa 

sem risco de inadimplência por parte dos alunos, já que os encargos escolares devidos pelos 

alunos são transformados em títulos da dívida pública da União.  

Já o Prouni importa em dispensa de pagamento do imposto de renda, contribuição 

social sobre o lucro, PIS e Cofins incidentes sobre as receitas provenientes da oferta de cursos 

de graduação e sequenciais. Ou seja, parte dos benefícios que são usufruídos pelas instituições 

sem fins lucrativos, por intermédio da imunidade tributária, também passa a ser usufruída 

pelas sociedades com fins lucrativos.   

Com esse novo cenário, a educação superior mostra-se um setor altamente atrativo aos 

agentes especulativos, chamando a atenção de grandes investidores nacionais e internacionais, 

notadamente dos fundos de investimentos que, em regra, buscam ótimas oportunidades de 

negócios com risco baixo e altos índices de retorno do capital investido, sempre em 

                                                             
4 BRASIL. Lei 8.436, de 25 de junho de 1992, que dispõe sobre: institucionaliza o Programa de Crédito 

Educativo para estudantes carentes. Diário Oficial da União - Seção 1 - 26/6/1992, Página 8153. Brasília, DF, 

1992. 
5 BRASIL. Medida Provisória 1.827, de 27 de maio de 1999, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior e dá outras providencias. Diário Oficial da União - Seção 1 - 28/5/1999, Página 2. 

Brasília, DF, 1999. 
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comparação com os rendimentos proporcionados pelos produtos disponíveis no mercado 

financeiro. 

De fato, a abordagem dada ao setor privado de educação superior, agora, passa a 

apresentar uma modelagem mercadológica, a qual efetivamente é impactado por todas as 

práticas de mercado tal qual acontece com outros serviços e produtos oferecidos 

indistintamente a quem tenha condições de pagar. No caso dos serviços de educação superior, 

a intervenção estatal, por intermédio de programas compensatórios - FIES e Prouni -, amplia a 

demanda, trazendo ao mercado de consumo pessoas que não teriam condições de pagar por 

esses serviços. 

A inserção de milhares de jovens nesse novo mercado de consumo de educação 

superior privada apresenta-se como uma externalidade positiva6 causada pelas políticas 

públicas de acesso ao ensino superior, fato, por si só, altamente positivo, já que prepara um 

grande contingente de trabalhadores com formação superior para o mercado de trabalho e, 

conseuentemente, contribui para a ascensão  social desses jovens e suas famílias, 

proporcionando a  redução da pobreza. 

No que tange aos agentes econômicos desse novo mercado é possível afirmar que a 

atratividade do segmento gerou algumas operações de fusões e aquisições (M&A7), que 

importou no surgimento de grupos empresarias de educação de dimensões mundiais que 

passaram a, em certa medida, concentrar a oferta de educação superior privada. Convém 

ressaltar que essas operações de fusões e aquisições foram viabilizadas pelo capital investido 

pelos vários fundos de investimentos que aportaram em algumas das empresas de oferta de 

ensino superior.    

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) informa que entre os anos 

de 2007 e 2008 chegaram para sua análise 12 operações de sendo 11 apresentadas pelo Grupo 

Estácio mantenedor da Universidade Estácio de Sá. A partir daí outros grupos iniciaram seus 

processos de expansão pela via da M&A, a exemplo da Kroton, Anhaguera, Laureate, Anima 

e Cruzeiro do Sul. 

                                                             
6 O vocábulo externalidade expressa os efeitos gerados por uma determinada atividade econômica que vão além 

do esperado pelo agente que dá causa. Esses efeitos quando benéficos ao entorno da atividade econômica são 

qualificados de positivos. Nesse caso, as políticas públicas, enquanto ação de governo, também gera 

externalidades.   
7 M&A (mergers and acquisitions) é uma expressão em inglês que representa estratégias de mercado, mediante o 

qual  empresas se unem para alcançar maior fatia do mercado em que atua. Em termos jurídicos, traduz-se em 

operações societárias de aquisições total e/ou de controle de empresas, fusões, cisões, incorporações e parcerias 

diversas que tenham como fim obter maior participação de mercado. No Brasil, boa parte da literatura sobre o 

tema utiliza a expressão “fusões e aquisições” (F&A) para expressas essas operações societárias. A exemplo de: 

BOTREL, 2013. 
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Essas operações de fusões e aquisições ensejaram, inclusive, o surgimento do maior 

grupo empresarial educacional do país, a Kroton Educacional S/A, com mais de 1,1 milhões 

de alunos no primeiro trimestre de 20158 matriculados na educação básica e superior, seguido 

da Estácio Participações S/A, que também no primeiro trimestre de 2015 informou que 

detinha 527,9 mil alunos matriculados nas instituições mantidas9.  

Entre essas operações de fusões e aquisições a que mais chamou a atenção da 

sociedade foi a tentativa de fusão entre os dois maiores grupos educacionais do país, a Kroton 

e a Estácio, cuja reprovação pelo CADE ocorreu em junho de 2017. A operação foi estimada 

em R$ 5,5 bilhões e resultaria em um novo grupo de educação com 21,6%10 do market share 

do setor privado.   

Inobstante o alto poder de concentração de mercado que a fusão ocasionaria em todo 

território nacional, principalmente em razão das unidades de polo presencial de educação a 

distância esparramadas pelo país, não se pode deixar de observar também o alto grau de 

concentração dos recursos governamentais nas mãos de um único grupo educacional 

representada pelo quantitativo de contratos do FIES.  

Porém, inobstante os impactos sociais desejados e esperados das políticas públicas de 

acesso ao ensino superior, não se pode deixar de observar que os programas atrelados às 

instituições privadas de ensino superior foram e continuam sendo o grande propulsor 

financeiro desse setor, mesmo considerando o favorável cenário econômico vivido no país até 

o ano de 2014, especialmente para as classes C e D, que demandaram intensamente por essa 

modalidade de educação. 

Entretanto, ao final das eleições 2014 o programa de financiamento estudantil sofreu 

seu primeiro abalo. Na verdade, as concessões de crédito para universitários até então 

ocorriam de forma ilimitada, ou seja, a concessão estava condicionada apenas ao atendimento 

dos critérios mínimos exigidos para o financiamento. Desse modo, naquele ano não havia 

mais recursos para honrar a totalidade dos contratos dos alunos já financiados, e, obviamente, 

também os novos ingressantes. 

                                                             
8 RESULTADO do 1T15. Kroton Educacional S.A.. Belo Horizonte, 12 maio 2015. Disponível em: 

<Https://docplayer.com.br/56728404-Kroton-educacional-s-a-divulgacao-de-resultados-1t09-06-05-2009.html.>. 

Acessado em 6 jun. 2018.  
9 RESULTADOS do 1T15. Estácio participações.  Rio de Janeiro. 7 maio 2015. Disponível. 

<  https://ri.estacio.br/Download.aspx?Arquivo=x2AFYppJ8JSZFDa/mSVbOw== >. Acessado em 3 jun. 2018. 
10 SÉCCA, Rodrigo Ximenes; LEAL, Rodrigo Mendes. Análise Setorial de Educação Superior Privada – Brasil, 

de maio de 2017, fls. 61. In:  ResearchGate. Disponível em: < https://www. 

nresearchgate.net/publication/267855830_Analise_do_setor_de_ensino_superior_privado_no_Brasil>. Acesso 

em 3 jun. 2018. 
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 Assim, por conta da necessidade de alinhar o FIES à realidade dos recursos públicos, 

a partir de 2015, além da significativa redução de novas vagas, foram estabelecidos limites e 

critérios para a respectiva concessão, acarretando grande impacto no mercado de educação 

superior privada. A notícia da falta de recursos para manter os níveis de financiamento até 

então praticados afetou sensivelmente as operações de F&A em andamento. 

 Em abril de 2015, o Grupo Anima Educação, por conta das restrições orçamentárias 

do governo para manter o FIES nos níveis anteriores, desistiu de adquirir a Whitney Brazil 

Investiments, da Whitney University, mantnedora das Universidades Veiga Filho, sediada no 

Rio de Janeiro, e do Centro Universitário Jorge Amado, com sede em Salvador. A operação 

destratada estava entabulada no valor de R$1,1 bilhões, e, em razão do distrato, a Anima 

pagou á Whitney Brazil Investiments uma multa de R$ 46 milhões.11 

As restrições impostas ao FIES, a partir de 2015, levaram as instituições a buscarem 

novas fontes de financiamento de mensalidades.  Além dos produtos financeiros já 

encontradas no mercado, a exemplo do PRAVALER – crédito universitário12, as instituições 

de ensino lançaram suas próprias linhas de crédito para seus alunos, era a única forma de 

compensar a perda propiciada pela redução ano a ano do FIES.  

Acrescente-se a esse cenário a intensa concorrência entre os grandes ofertantes do 

setor, especialmente as dispendiosas ações de marketing e a guerra de preços garantida pela 

economia de escala, implementada na produção dos serviços de educação pelos grandes 

grupos. O acirramento da concorrência também é causado pelos vários programas de 

descontos de mensalidades condicionados às mais variadas situações em que o aluno possa 

estar inserido, com exceção dos alunos beneficiados pelos FIES, já que há casos noticiados 

pela imprensa que algumas instituições de ensino aumentam significativamente o valor das 

mensalidades para esse tipo de aluno13. Na verdade, o aluno que contrata o FIES, em regra, 

não tem a dimensão exata de que ele está assumindo uma dívida que deverá ser paga após o 

término de seu curso.  

                                                             
11 KOIKE, Beth. Com mudanças no Fies, Anima cancela aquisição da Wihitney Brasil. Valor econômico. 22 
abril 2015 – 18h47. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/4017506/com-mudancas-no-fies-anima-

cancela-aquisicao-da-whitney-brasil>. Acessado em 5 jun. 2018. 
12 “O PRAVALER é o maior programa de crédito universitário privado do país. Um financiamento exclusivo 

para ensino superior, oferecido em parceria com a Instituição de Ensino, que possibilita o pagamento das 

mensalidades de forma parcelada. Após aquisição, o PRAVALER quita o valor contratado do semestre para a 

Instituição de Ensino e o aluno realiza o pagamento das parcelas diretamente ao PRAVALER.” MELHOR opção 

de contrato PROVALER. In: PRAVALER. (201-) Disponível em: 

<http://www.creditouniversitario.com.br/contato/ >Acessado em 30 set. 2018.  
13 ALEGRETE, Fernanda. Virou farra. Veja. São Paulo, 25 jan. 2017, p. 82-89. Disponível em: 

<http://www.olhardireto.com.br/uploads/000231201713117.pdf>.  Acessado em 10 out. 2018 

http://www.valor.com.br/empresas/4017506/com-mudancas-no-fies-anima-cancela-aquisicao-da-whitney-brasil
http://www.valor.com.br/empresas/4017506/com-mudancas-no-fies-anima-cancela-aquisicao-da-whitney-brasil
http://www.creditouniversitario.com.br/contato/
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De qualquer modo, pode aderir ao FIES, em regra, qualquer curso que apresente no 

mínimo conceito de curso “3”, conforme avaliações divulgadas pelo MEC, e independem do 

valor cobrado a título de mensalidade. 

Inobstante todo esse contexto mercadológico relatado as instituições de ensino 

superior, públicas e privadas, estão sujeitas a uma intensa regulação do Ministério da 

Educação no tocante à oferta e à produção do serviço de ensino superior. O aspecto 

econômico da atividade não está sujeito a esse tipo de regulação, vez que o objetivo 

regulatório é garantir o cumprimento das normas educacionais e, consequentemente, garantir 

os padrões de qualidade indicados para o setor.  

No que se refere ao setor privado da educação, a Constituição Federal, em seu artigo 

209, prevê que o ingresso, e a permanência por óbvio, da iniciativa privada no segmento está 

condicionado a ato autorizativo denominado credenciamento e, ao cumprimento das normas 

gerais da educação nacional e posteriores avaliações periódicas. No atual contexto regulatório 

da educação superior, é o próprio poder público, por intermédio do Ministério da Educação, 

que faz as vezes de órgão de regulação. Entretanto, as regras regulatórias recaem sobre a 

entidade educacional, sendo incipiente a atuação sobre as entidades mantenedoras. 

 Desse modo, para fins deste trabalho, é importante explicitar que os atores 

econômicos, objeto da pesquisa, são as pessoas jurídicas de direito privado que mantêm as 

instituições de ensino credenciadas para a oferta de educação superior. 

A distinção das expressões mantida e mantenedora é de relevante importância para a 

delimitação deste trabalho de pesquisa. A mantida é a expressão utilizada no jargão 

educacional para indicar a instituição de ensino que nasce com a expedição do respectivo ato 

autorizativo denominado credenciamento, de forma que, com o início de sua existência, a 

instituição de ensino passa a usufruir de todas as prerrogativas legais pertinentes aos atos 

educativos e seus consentâneos, a exemplo de todos aqueles decorrentes da relação ensino-

aprendizagem, entre escola e estudante. 

Na perspectiva das mantenedoras, estas são pessoas jurídicas que mantêm todas as 

atividades acadêmicas das mantidas. Essa manutenção diz respeito à entrega dos recursos 

materiais e humanos necessários à concretização das obrigações educacionais advindas da 

relação ensino-aprendizagem. Em regra, os recursos transferidos às mantidas pelas 

mantenedoras são oriundos das receitas obtidas pelas mensalidades escolares. Quer dizer que, 

enquanto a relação jurídica estabelecida no âmbito das mantidas refere-se à escola-aluno; nas 

mantenedoras a relação jurídica apresenta-se entre fornecedora de serviço de educação versus 

consumidor (cliente). 
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Sob essa vertente o poder público regulador da educação superior pouco, ou quase que 

de informa insignificante, intervém nas mantenedoras, de forma que não há atuação alguma 

nos níveis de preços praticados, nas operações de fusões e aquisições14, nas condutas 

comercias perpetradas no mercado de educação, contudo, a regulação nas mantidas afeta 

profundamente as mantenedoras de forma direta, já que, ao se exigirem padrões de qualidade 

na prestação do serviço de ensino superior fornecido pelas respectivas instituições de ensino, 

suas mantenedoras, sob pena de não permanecer no segmento, devem aportar recursos para 

atender a essas exigências, ou seja, são custos de regulamentação que afetam diretamente as 

mantenedoras 

É sob essa perspectiva de mercado que o segmento de oferta privada de ensino 

superior é tratado nesta pesquisa, destacando-se o cenário de que a iniciativa privada detém 

75% das matrículas do total ofertado no país, bem como, que as políticas públicas que tratam 

desse nível de educação foram formuladas tendo como protagonista o segmento público. Não 

obstante o FIES e o Prouni impactarem de forma significativa no segmento privado, esses 

programas foram formatados para atenderem aos alunos excluídos das universidades federais. 

Assim, a grande massa desses estudantes das escolas privadas segue seus estudos sob a 

autoridade das regras regulatórias editadas a partir das políticas públicas dirigidas ao 

segmento público.  

A metodologia a ser seguida tomará a estrutura jurídica do setor privado de oferta de 

ensinos superior iniciando-se com a avaliação funcional do direito, sem deixar de destacar a 

necessária transversalidade com alguns conceitos da economia e da ciência política.  

Como já mencionado, as ações governamentais dirigidas ao segmento de educação 

superior ocorrem por meio da regulação aplicadas às instituições de ensino superior, 

independentemente de serem públicas ou privadas. E, para os fins deste trabalho, foram 

focadas aquelas ações de governo representadas pelos programas de incentivo ao acesso às 

instituições privadas de ensino superior dirigidas aos alunos ali matriculados, cujos impactos 

financeiros atingem beneficamente as mantenedoras privadas em forma de isenções fiscais no 

caso do Programa Universidade para Todos (Prouni), e de reserva de vagas financiadas pelo 

Fundo de Investimento Estudantil  (FIES).  

Nessa esteira das políticas públicas, suas ações, surgem no mundo real a partir de 

edições de normas jurídicas que, em um Estado Democrático de Direito, o respectivo 

                                                             
14 BRASIL. Ministério de Educação. Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Nota Técnica 

326/2013: Alteração de controle societário e caracterização de mantença. Tutela da qualidade da educação 

ofertada. Versão Pública. 22 maio 2013. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/ educacao_superior/ 

avaliacao_cursos_graduacao/legislacao_normas/2014/nota_tecnica_326_2013.pdf >. Acessado em 10 set. 2018. 
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arcabouço jurídico deve expressar os objetivos e diretrizes contidas no Texto Constitucional, 

os quais nortearam as opções de governo em face de situações que merecem intervenções e 

que, ao final do dia, deve refletir a vontade dos representados pela força política alçada ao 

poder. Desse modo, o desenho, o alcance e os objetivos descritos em políticas públicas para a 

educação devem caracterizar políticas de estado em razão das diretrizes e princípios 

insculpidos no Texto Constitucional, porém, não se pode deixar de observar as ações de 

governos que se caracterizam como políticas de governos, em razão das opções pelas 

diretrizes políticas e sociais de quem comando o Estado no momento da expedição das 

respectivas normas jurídicas que darão vida aos respectivos programas educacionais.   

O direito, portanto, resulta da vontade de quem tem a competência constitucional para 

moldá-lo de acordo com o cenário político vigente. O que quer dizer que o momento de 

construção do direito não pode ficar restrito ao seu conteúdo presente, sem considerar as 

escolhas políticas tomadas para o seu surgimento, e as consequências de sua aplicação.  O 

direito, desse modo, não pode ser interpretado de forma hermeticamente fechada, como se faz 

em sua versão positivista. As questões políticas anteriores e as consequências políticas, 

sociais e econômicas de sua aplicação devem ser consideradas na formulação e elaboração das 

políticas públicas, ou seja, o Direito deve ser encarado pela sua vertente funcional15.  

O momento do Direito não ocorre apenas quando ele, por suas expressões, estabelece 

os objetivos a serem alcançados por uma determinada política pública, apesentando-se como 

“[...] conjunto de meios pelos quais os objetivos últimos das políticas públicas são alcançados, 

mas também como regras internas que permitem a calibragem e a autocorreção operacional 

dessas mesmas políticas.16”.   

A abordagem, portanto, das políticas públicas de acesso de ensino superior aplicadas 

às instituições de ensino superior privadas será realizada alicerçada na metodologia da análise 

econômica do Direito, tendo como ferramentas os instrumentos teóricos e empíricos 

fornecidos pela teoria econômica,  pois, permitirá responder duas perguntas implícitas na 

descrição do problema contida no projeto de pesquisa: 

a) Como as políticas públicas de educação superior impactam no segmento de 

educação superior privada em termos jurídico-econômicos?  

b) Como as consequências desses impactos afetam o bem-estar social, tendo em vista 

a importância, a especialidade e a primazia do produto educacional superior para o 

desenvolvimento de um país?   

                                                             
15 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p, 23. 
16 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 100. 



18 

 

Assim, estabelecido o recorte conjuntural e epistemológico do trabalho, o caminho 

construído para buscar as respostas àquelas duas questões levou em consideração a elaboração 

de um discurso jurídico que não se esgotasse no recorte conjuntural, mas, e principalmente, 

que as reflexões lançadas no trabalho tenham o condão de serem sempre atuais quando se 

tratar da importância da educação superior para o desenvolvimento de um país com 

características como as do Brasil,  notadamente no trato desse nível de educação como 

mercadoria. 

Nesse intento, cabe ainda destacar a escassez bibliográfica sobre o tema no campo do 

Direito, não obstante a vasta literatura desenvolvida nas áreas de Educação, Sociologia e até 

mesmo da Economia. Assim, o desenvolvimento de grande parte dos argumentos foi 

alicerçado na própria legislação atual e revogada, em documentos oficiais emitidos pelo 

Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Tribunal de Contas e tantos outros 

órgãos que em algum momento trataram do segmento de oferta privada de ensino superior.  

O trabalho, portanto, pretende contribuir para a construção de uma teoria da oferta 

privada de ensino superior, além de demonstrar o descuido das políticas públicas de educação 

superior em face da supremacia da oferta de ensino superior pela iniciativa privada, cujas 

instituições de ensino foram capturadas pelo poder econômico.   

Esta pesquisa, enfim, foi dividida em três partes, sendo a primeira correspondente a 

esta introdução; a segunda, que o é desenvolvimento, é composta de três  capítulos e a última 

parte é a conclusão. O primeiro capítulo contextualiza, sob um aspecto jurídico, a estrutura e o 

funcionamento da oferta de ensino superior no país, notadamente a partir do sistema federal 

de ensino, no qual estão inseridas as instituições de ensino superior mantidas pelo governo 

federal e as privadas. O segundo capítulo busca capturar a lógica da elaboração da política 

pública de educação superior tendo em vista os objetivos e diretrizes traçadas e insertas na 

Constituição Federal, bem como o marco regulatório construído para a oferta do ensino 

superior.  Por fim, o terceiro capítulo enfrenta o desenho do mercado de oferta de ensino 

superior sob a perspectiva dos programas de governo de democratização do ensino superior. 
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1 ESTRUTURA DA OFERTA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR NO 

BRASIL 

  

A oferta privada de ensino superior no Brasil é uma possibilidade prevista na atual 

Constituição Federal, por intermédio da figura jurídica da “autorização”. As instituições 

privadas de ensino superior se apresentam sob a formatação jurídica de pessoas jurídicas de 

direito privado sem objetivos de obtenção de lucro, ou outras com obtenção de lucro para 

partilhar entre sócios ou acionistas.  Independentemente dos objetivos perseguidos por essas 

prestadoras de serviços de ensino superior, o ambiente em que atuam é marcado por uma 

intensa competitividade. 

A prestação de serviços de ensino superior em estabelecimento oficial, por sua vez, 

apresenta-se de forma gratuita, conforme imperativo constitucional17. A coexistência dos 

modelos público e privado de oferta de ensino superior não gera competitividade econômica 

entre as instituições de cada modelo. Entretanto, a oferta pela iniciativa privada desperta 

grande discussão em razão da prática de cobrança de preço, e, por tal motivo, a qualidade dos 

serviços de ensino superior estaria afetada. Para os críticos da oferta privada de ensino 

superior a educação não é produto que possa ser comercializado, logo, deve ser prestado 

exclusivamente pelo Estado. 

Nas linhas que seguem não haverá qualquer aprofundamento da discussão político-

ideológica sobre a ideia de que a oferta de educação superior deva ser ofertada unicamente 

pelo Estado e de forma gratuita em contraponto à oferta privada. Mesmo porque, como dito, a 

possibilidade da prestação privada de ensino superior é livre à iniciativa privada, conforme 

disposição constitucional. Contudo, buscar-se-á trazer ao debate as razões pré-constitucionais 

que justificaram inserir na ordem constitucional a institucionalização da educação elevando-a 

à condição de direito fundamental, bem como a possibilidade da oferta de ensino pela 

iniciativa privada de forma complementar à oferta de responsabilidade do poder público.  

Logo, a análise que se propõe tem seus fundamentos na estrutura jurídico-

constitucional que trata da educação, especialmente da educação superior. De qualquer modo, 

para alcançar um intento satisfatório nesta tarefa inicial, faz-se necessário apreender o sentido 

jurídico da expressão “educação” contido na estrutura política e jurídico-constitucional que 

lhe dá contornos normativos.   

                                                             
17 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

[...] IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; [...] 

[...] VII – garantia de padrão de qualidade. [...] (BRASIL, 1988) 
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Não obstante a evidente polissemia que caracteriza a expressão “educação”, é 

incontroverso que, no âmbito constitucional, a educação se traduz em um direito fundamental 

de dimensão social18, e que tem como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania, e sua qualificação para o trabalho, conforme ditames 

constitucionais19.  

Ainda do atual Texto Constitucional se extrai que a educação é direito de todos e 

dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 

Nesses termos, já se verifica que o significado de educação contido no artigo 205 da Carta de 

1988 extrapola o conteúdo de um direito fundamental ao estabelecer deveres de concreção à 

família e à sociedade, uma vez que compreender a educação como, e apenas, um direito 

fundamental é estabelecer entre Estado e o indivíduo uma relação jurídico-constitucional na 

qual o dever estatal de prestar educação implica, de outro ângulo, um direito subjetivo público 

do indivíduo de ser educado pelo poder público.  

De outro modo, há que se destacar que atribuir à educação o status de um direito 

fundamental implica, por óbvio, uma opção política quando do exercício do poder 

constituinte. Que, no caso da atual ordem constitucional brasileira, esse direito fundamental à 

educação é de dimensão social, ou seja, traduz-se em uma utilidade prestacional, de cuja 

obrigação o Estado não pode se descuidar.  

A educação, portanto, é mais um daqueles direitos sociais com características 

prestacionais assumidos pelo Estado do bem-estar social. Sob esse aspecto estar-se-ia a falar 

de uma utilidade a ser prestada pelo poder público na condição de devedor da concretização 

desse direito fundamental, contudo, o conteúdo desse direito fundamental social e prestacional 

configura-se em face do indivíduo como uma obrigação de dar “educação” por meio de um 

sistema oficial de ensino. Quer dizer, a dimensão social do direito à educação se dá nas 

escolas públicas e privadas conforme opção constitucional.  

Não se pode, contudo, limitar o sentido constitucional da “educação” ao direito 

fundamental à educação consistente à prestação de serviços de ensino ofertados em escolas 

públicas e privadas fiscalizadas pelo poder público. A expressão “educação”, nesse contexto, 

assume um sentido diferente de um direito meramente prestacional, ou seja, é mais abrangente 

                                                             
18 Art. 6º – São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. (BRASIL, Constituição, op. cit.,1988). 
19 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. (Idem – Ibidem) 
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que a atividade de ensino que consiste na comunicação de conteúdos educacionais em espaços 

fiscalizados pelo poder público.  

Há, entretanto, outro sentido da expressão “educação” contido na própria Constituição 

quando faz referência a uma “educação nacional”, sobre a qual compete, de forma privativa, à 

União legislar sobre as suas diretrizes e bases20. Assim, destacam-se dois sentidos distintos 

referentes à educação: a) um sentido que se refere a um direito fundamental de dimensão 

social, logo, prestacional; e b) outro que a identifica como um bem nacional. 

 A concepção de educação como um bem nacional implica a conclusão de que a 

“educação” é preexistente à própria organização política e jurídica da sociedade, como todo 

bem da vida humana o é. A educação, portanto, não surge após a formação e organização 

político-jurídica de uma sociedade. Ela é anterior, é um bem histórico presente na vida e no 

cotidiano de uma sociedade. É, portanto, um bem da natureza humana e histórico, e como tal 

está disponível no mundo e acessível a qualquer de seus membros.  

Nessa linha de argumento, a educação traduz-se em um instrumento de formação e de 

desenvolvimento do sujeito em seu meio social, de maneira que é por seu intermédio que esse 

sujeito se torna diferente dos demais seres da natureza, pois é o único ser que tem a 

capacidade de se posicionar em face do mundo e da sua própria realidade. Desse modo, ao se 

posicionar o faz a partir de uma bagagem histórica apreendida dos recursos culturais 

construídos pela sociedade em que está inserido. 

É por intermédio da educação, portanto, que o homem se faz sujeito histórico e social, 

e se diferencia dos demais seres da natureza. A educação consiste na apropriação da cultura 

em um processo de atualização histórico-cultural, que consiste em  

[...] progressiva defasagem que existe em termos culturais entre seu estado 

no momento em que nasce e o desenvolvimento histórico no meio social em 

que se dá seu nascimento e seu crescimento. Significa que ele vai se 

tornando mais humano (histórico) à medida que desenvolve suas 
potencialidades, que à sua natureza vai acrescentando cultura, pela 

apropriação de conhecimento, informações, valores, crenças, habilidades 

artísticas, etc., etc..21  

 

Sob essa perspectiva é possível destacar duas dimensões de sentidos relativos à 

educação. A primeira diz respeito à sua materialidade, a sua essência, ou seja, é o receptáculo 

                                                             
20 Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre: 

 [...]  

XXIV – diretrizes e bases da educação nacional; 

[...] (BRASIL, Constituição, op. cit., 1988). 
21 PARO, Victor Henrique. Educação como exercício de poder: crítica ao senso comum em educação. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 2004, p. 25. (Coleção questões de nossa época, v. 4). 
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dos conteúdos culturais a serem aplicados na formação e desenvolvimento das potencialidades 

do sujeito histórico. A segunda, e mais frequentemente tratada, diz respeito à sua 

instrumentalização, um meio para se atingir um fim, e que se concretiza pela oferta de ensino 

nas escolas públicas e privadas. 

A ação educativa, por sua vez, ocorre no âmbito dessas duas dimensões de sentidos, 

que são: a) na opção do conteúdo cultural, e b) que será comunicado. Como já afirmado, os 

conteúdos culturais estão disponíveis no mundo22 e, especificamente, na sociedade que os 

produziu e assimilou, ou que os incorporou de outras sociedades. Assim, no âmbito de uma 

mesma sociedade, podem coexistir diversos modos ou sistemas educativos, os quais serão 

determinados pelo interesse de quem irá comunicar os conteúdos previamente escolhidos 

dentro do universo do acervo cultural dessa mesma sociedade.  

De fato, como bem assevera Durkheim, não há na sociedade sistema educativo que 

não apresente duplo aspecto, simultaneamente uno e múltiplo23. As comunicações culturais 

são realizadas alicerçadas no interesse e das peculiaridades do grupo que as formula, 

notadamente no que tange aos conteúdos e às respectivas metodologias de transmissão.  

Nessa linha de entendimento, há ainda que se destacar os dois contextos em que a ação 

educativa, como transmissão de conteúdos culturais, acontece no meio social: no ambiente 

não escolar, denominado culturalismo extraescolar, e no ambiente escolar, denominado 

culturalismo escolar, de forma que uma não exclui a outra24. Na verdade, ambas têm uma 

função cultural, isto é, de aperfeiçoamento individual e progresso coletivo, na passagem do 

saber ao amor, da intelectualidade à cordialidade, da sciencia rationis à sapientid cordis25. 

Independentemente de onde a ação educativa acontece, seja em contexto não escolar 

ou escolar, é certo que o ato educativo se traduz em um ato de poder, exercido de forma 

coativa ou por persuasão, de um sujeito ou instituição em relação a outro, ou outros sujeitos. 

Essa relação de poder, em certa medida dialógica, é necessária para a efetiva transmissão dos 

conteúdos culturais, de agora em diante tidos como educativos.  

Nesse ponto, a fórmula conceitual de educação construída por Durkheim é pertinente a 

esse contexto, pois demonstra que o educando se encontra em total dependência em relação ao 

seu educador, in verbis: 

                                                             
22 Os conteúdos culturais aqui tratados dizem respeito ao acervo de produções laboradas pelo ser humano em seu 

percurso histórico e não ofertados pela natureza de forma pronta e acabada, a exemplo de: costumes, valores, 

crenças, artes, saberes, conhecimento, tecnologia, e tudo mais que é proveniente do gênio humano.  
23 DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Trad. e notas Gilles Jean Abbes. São Paulo: Edipro, 2016, p. 22.  
24 LIMA, Alceu Amoroso. A cultura brasileira e a universidade. Documenta, Rio de Janeiro, Separata de 

documenta, v. II, n. 21, p. 3-16, dez. 1963. 
25. LIMA, op. cit., 1963. 
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A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda 

não estão maduras para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver 

na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais dela 
exigidos pela sociedade política sem eu conjunto e o meio especial ao qual é 

especificamente destinada.26   

 

Assim, a ação exercida por gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão 

maduras configura-se em uma ação de poder de um sujeito ou instituição sobre outros sujeitos 

em situação de vulnerabilidade em razão da precária formação de sua personalidade ou 

maturidade cultural.  

É sob essa perspectiva de educação, como ação de poder sobre os imaturos, que se 

justifica a sua inserção no documento de organização e formatação jurídica de uma sociedade. 

Essa opção, acima de tudo, é uma manifestação política, e como tal representa o exercício do 

poder constituinte quando da constituição de um Estado, em que a educação como elemento 

pré-constitucional é alçada à condição de princípio fundamental da ordem jurídica recém 

instituída.  

A educação é, desse modo, elemento importante da nacionalização, uma vez que 

encrava historicamente no indivíduo o sentimento de pertença de um grupo unido por diversos 

fatores culturais permeados durante a convivência próxima entre seus semelhantes. Vê-se, 

portanto, que o sentido de nação é fundamental para a compreensão da cultura como bem 

público cultural indispensável à sua perpetuidade. 

Para Paulo Bonavides, o conceito de nação expressa a importância da transmissão 

cultural e o sentimento de pertencimento a um ambiente encrustado de valores culturais, 

religiosos, e de ideologias que se partilham entre seus nacionais, a saber: 

Nação é o culto do solo, o gênio da língua, a inspiração da poesia, a música 

do patriotismo, a fé da religião, a força ideológica, a vocação da liberdade e 

do direito; todos esses valores que as gerações memorizam e consagram, 
movidas de esperança, e do propósito e do pensamento de fazê-lo eternos e 

indestrutíveis como forças supremas da natureza, sobre as quais não tem o 

homem jurisdição para cominar-lhes a pena capital e extingui-las.27  

 

A noção de educação como elemento de nacionalização subjaz à essência da soberania 

constitucional, já que a construção do direito nacional parte das opções axiológicas emanadas 

da nação como ente que se autogoverna e é anterior ao poder constituinte. Ainda nas palavras 

                                                             
26  LIMA, op. cit., 1963, p. 25. 
27 BONAVIDES, Paulo. Reflexões sobre nação, estado social e soberania. Instituto de Estudos Avançados da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, vol. 22, nº 62, p. 195-2016.   
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de Paulo Bonavides: “Nação incorpora, por conseguinte, a legitimidade do povo soberano 

promulgando as constituições democráticas do contrato social”28.  

Desse modo, emerge a importância da educação nacional como mecanismo de 

constituição do indivíduo e de manutenção cultural e de identidade da nação, vez que a não 

consciência histórica das maneiras de existir do grupo permite que as denominadas elites se 

apossem do poder de conduzir os interesses nacionais em benefício de poucos, estabelecendo, 

desse modo, relações de dominação do mais conscientes em face dos não conscientes de sua 

história.  

O exercício, portanto, do poder político de cada indivíduo, traduzido e concedido por 

uma Constituição em forma de direitos políticos que lhe permita participar ativamente dos 

destinos e das decisões do seu grupo, exige desse cidadão29 a exata compreensão do que é 

melhor para si e para a coletividade. Essa compreensão só é possível quando esse cidadão tem 

condições de apreender a realidade que está no seu entorno, de forma que possa deduzir as 

consequências de suas decisões para si e para o todo social.  

A educação, portanto, é um bem público cultural que repercute na qualidade das 

decisões internas e externas pertinentes à soberania nacional, e, como tal, passa a ser 

monopólio do Estado na condição de bem indispensável à soberania nacional. Assim, 

justificável a opção do poder constituinte de tornar a educação um direito fundamental, 

convertendo-a em um dos pilares da ordem constitucional. 

Logo, a educação pode ser entendida como um bem público30 cultural necessário e 

indispensável à manutenção e à perpetuidade de uma nação, porquanto ser, por intermédio de 

sua experimentação, o mecanismo dado ao indivíduo para que ele possa se posicionar e 

compreender o mundo e o meio onde convive, permitindo-lhe situar-se e tonar-se sujeito 

histórico. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 BONAVIDES, op. cit., 2016. 
29 Expressão aqui utilizada no sentido do nacional no pleno exercício do poder de participar das decisões que 

impactam na sua vida e na da coletividade. 
30 DIAS SOBRINHO, José. Educação superior: bem público, equidade e democratização. Avaliação, Campinas, 

Sorocaba, v. 18, n. 1, p. 107-126, mar. 2013. 
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1.1 O VIÉS JURÍDICO CONSTITUCIONAL DA ATIVIDADE DE ENSINO SUPERIOR  

 

A proposição de uma estrutura jurídica da educação implica a pressuposição de um 

conjunto de normas que regula especificamente o bem educacional. Nesse intento, a 

concepção de uma estrutura jurídica para a educação consiste em aglutinar todas as normas 

referentes ao bem educacional, de forma que o seu conjunto permita dele extrair um sentido 

jurídico coeso, uniforme e em consonância com as vertentes axiológicas que caracterizam o 

bem educacional como expressão cultural construída, maturada e inovada no seio social.   

O ponto de partida para a descrição de uma estrutura jurídica da educação nacional é 

admitir que a educação ostenta a condição de um direito fundamental de dimensão social, e 

que, pelas suas características, se traduz em dever prestacional atribuído ao Estado31. Logo, 

sua base político-normativa estará expressa na Constituição Federal por meio de uma 

estrutura jurídico-constitucional, cujos elementos intrínsecos devem permitir dali extrair um 

sentido jurídico compatível com a sua natureza de bem educacional: público, cultural e 

histórico.  

Nesse prisma, a educação como direito fundamental de dimensão social tem âncora 

nos princípios inerentes à ordem social. Na lição de J. J. Gomes Canotilho32, no âmbito do 

regime jurídico de proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais destacam-se os 

elementos estruturais e os elementos configuradores. Naqueles estão alicerçadas as bases 

axiológico-normativas, nestes as normas que delimitam o conteúdo material e o respectivo 

dever prestacional. 

Desse modo, o direito à educação, nos moldes da Constituição Federal brasileira, tem 

seus elementos estruturais fulcrados em todas as normas constitucionais que contenham 

diretrizes de valor referentes à formação e ao desenvolvimento do sujeito humano e histórico 

em sua dimensão individual e social. Essas normas constitucionais estão localizadas em várias 

partes do Texto Constitucional, seja em forma de regras ou de princípios. Já os elementos 

configuradores que dizem respeito ao exercício do direito à educação, na Carta de 1988, estão 

presentes especialmente no título denominado “ordem social”, caraterizados como normas de 

organização.  

                                                             
31 Não obstante a ideia de estrutura jurídica aqui proposta se afastar da teoria kelsiana de uma ordem jurídica 

hermeticamente fechada na qual suas normas recebem validade de normas hierarquicamente superiores, a 

descrição de qualquer estrutura jurídica da ordem positiva, nos termos propostos, deve iniciar a partir das normas 

constitucionais como elo de hermenêutica a validar axiologicamente a inteligibilidade e funcionalidade da 

estrutura jurídica, de acordo com o estruturalismo tido como metodologia de análise jurídica.  
32 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra: 

Almedina, 1998, p. 431. 
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Há que se registrar que, não obstante o referido título da “ordem social” tratar de 

diversos temas – seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia; 

comunicação social; meio ambiente, e índios – distantes topograficamente das disposições 

que anunciam os direitos sociais, o conjunto de normas ali inseridas, aparentemente, não 

apresenta a liga necessária entre os temas para a configuração de uma ordem33 em seu sentido 

de um todo inteligível.  

Uma ordem jurídica pressupõe um conjunto de normas estruturalmente ordenadas sob 

bases axiológico-normativas que deve imprimir um sentido coeso e uniforme. Nessa linha de 

entendimento é possível trazer à discussão a doutrina de Nelson Saldanha, na qual in verbis: 

 

Cabe então frisar o seguinte: há uma diferença entre a ordem jurídico-
política, que regula situações humanas, e a ordem real, que é a seu modo 

uma “regulação” e que se contrapõe ao amorfo e ao anômico. Como no caso 

da ordenação do real, a ordem jurídico-política corresponde – uma vez 
representada pelo entendimento humano – a logos, que é figura, sentido e 

norma. O pensar referente ao Direito e à política sempre se inclina a buscar 

este logos, que lhe dá fundamento; e neste caso, por se tratar de uma 
ordenação que ocorre no plano sócio-cultural (não do da realidade “natural” 

ou das coisas em si), interfere buscar um componente específico, que é 

interpretativo.34  

  

O título referente à “ordem social”, inserido na Carta de 1988, reúne estruturas 

normativas de organização que regulam a concretização de alguns dos direitos sociais 

anunciados em capítulo próprio. Entretanto, a interpretação das várias estruturas jurídico-

constitucionais que compõem a “ordem social” deve ser norteada pelo elemento estrutural que 

dá sentido jurídico e inteligibilidade ao todo. Infere-se, portanto, que o elemento estrutural 

imediato da ordem social está fundamentado no valor que corresponde ao primado do 

trabalho35, por intermédio do qual pretende, como ordem normativa social, alcançar os 

seguintes objetivos: o bem-estar social e a justiça social.  

Nessa trilha, o valor do “trabalho”, como direcionador finalístico para alcançar o bem-

estar social e a justiça social, configura-se também como um elemento estruturador não 

somente daqueles direitos sociais anunciados no título da “ordem social”, mas em grande 

medida, de todos os direitos sociais elencados no capítulo específico – artigos 6º ao 11º da 

                                                             
33 COELHO, Inocêncio Mártires. Princípios da ordem social. In: MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio 

Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet (Org.). Curso de direito constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 1.417. 
34 SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica: sobre as relações entre as formas de organização e o 

pensamento interpretativo, principalmente no direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 169-170. 
35 Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais. (BRASIL, Constituição, op. cit., 1988). 
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Carta Política vigente. De qualquer sorte a coerência, a coesão e a uniformidade de um 

sentido jurídico estruturante relativo aos direitos sociais impõem conjugar o valor do 

“primado do trabalho” proclamado na “ordem social”, com alguns dos princípios 

fundamentais atribuídos à República Federativa do Brasil, quais sejam: a dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

No que concerne ao direito à educação, entendido como bem cultural e histórico, não é 

possível conformá-lo apenas e tão somente sob a base axiológica-normativa do “primado do 

trabalho”, haja vista que seu espectro é muito mais abrangente que apenas o preparo do 

indivíduo para o trabalho e seus consectários. O elemento estruturante que serve de base 

axiológico-normativa das estruturas jurídico-constitucionais pertinentes à educação contidas 

na “ordem social” deve pautar-se na dimensão cultural e histórica da educação.  

É sob essa perspectiva mais abrangente do contexto valorativo do bem educacional 

que é possível estabelecer o “logos” entre algumas das estruturas jurídico-constitucionais 

delineadas na “ordem social”, pois têm em comum o aspecto cultural que lhes dão origem, são 

elas: educação, cultura e desporto; ciência, tecnologia e inovação; comunicação social; a 

proteção à família, e a proteção aos índios. Todas essas estruturas de organização e proteção 

de direitos sociais são correlatas aos constructos culturais da nação brasileira, e que estão em 

fina sintonia com todos os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, aptos, 

portanto, a cumprir os objetivos fundamentais do Estado brasileiro:  

Construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 
social; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; e, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação.36  

 

O que se observa é que a “educação” como bem cultural e histórico é o “logos” que 

unifica os sentidos daquelas estruturas jurídico-constitucionais contidas na “ordem social” que 

têm como objeto o bem educativo em suas duas dimensões: a escolar e a não escolar. A 

escolar, representada pelas estruturas jurídico-constitucionais pertinentes à educação (artigos 

205 a 214), é devidamente complementada pelas estruturas jurídico-constitucionais relativas à 

ciência, tecnologia e inovação, à cultura e ao desporto quando aplicadas às atividades 

escolares. E a não escolar evidencia-se pelas estruturas jurídico-constitucionais correlatas à 

cultura (artigos 215 a 216); ao desporto (artigo 217); à comunicação social (artigo 220); à 

família (artigos 226 a 230); e aos índios (artigos 231 e 232). 

                                                             
36 Conforme artigo 3º da Constituição Federal. 
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Por conta desse “logos” que uniformiza as estruturas jurídico-constitucionais que 

tratam do bem educacional poder-se-ia afirmar, nas palavras de Inocêncio Mártires Coelho, 

que se estaria diante de uma constituição cultural37. Segundo o citado constitucionalista, os 

objetivos educacionais insculpidos no artigo 20538 da Carta de 1988 devem ser interpretados 

conjuntamente em razão de expressarem os valores e princípios que formatam a constituição 

cultural, cujas normas informam e conformam a individualidade histórica de uma nação que, 

nas palavras do citado autor, expressam aquilo que somos, que temos sido e que pretendemos 

continuar a ser39.  

Assim, o direito fundamental à educação escolar corresponde a duas dimensões: a) a 

dimensão material, que consiste no poder de fixar os conteúdos culturais a serem aplicados 

pela dimensão instrumental, exercido de forma privativa pela União através da edição de lei 

que trate das diretrizes e bases da educação escolar nacional, conforme artigo 22, inciso 

XXIV, da Carta de 1988; b) a dimensão instrumental, pertinente ao dever de prover a 

transmissão daqueles conteúdos culturais, é atribuída ao poder público no âmbito das 

competências estabelecidas para cada ente federativo, segundo os artigos 205 a 214 do Texto 

Constitucional. 

Os argumentos até aqui construídos objetivam delimitar como objeto de estudo a 

dimensão instrumental da educação escolar, enfatizando-se a possibilidade da sua oferta por 

parte da iniciativa privada. Desse modo, a estrutura jurídica da educação escolar, em sua 

dimensão instrumental, tem sua base axiológico-normativa nos princípios e nas normas de 

organização contidos nos conteúdos normativos constitucionais ínsitos no interior do título da 

“ordem social”, mais precisamente nos artigos 205 a 214.  

No que tange à possibilidade de a iniciativa privada funcionar na oferta de educação, a 

ordem constitucional só permite que o faça na dimensão instrumental, já que a dimensão 

material é monopólio estatal. De qualquer sorte, a atuação privada ocorre de forma 

complementar ao dever do Estado na prestação da educação escolar, vez que para a iniciativa 

privada não há dever, nem mesmo direito para tanto, mas “possibilidade” para tal, consoante 

disposição constitucional contida no artigo 20940. 

                                                             
37 COELHO, op. cit.,  2009, p. 1.417-1.428. 
38 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. (BRASIL, Constituição, op. cit.,1988). 
39 COELHO, op. cit.  2009, p. 1421. 
40 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I – cumprimento das normas 

gerais da educação nacional; II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. (BRASIL, 

Constituição, op. cit.,1988). 
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A possibilidade de a iniciativa privada atuar na oferta de educação em sua dimensão 

instrumental abrange todos os seus níveis, quais sejam, da educação básica à educação 

superior, ou, mais precisamente, do ensino básico ao ensino superior. O objeto de estudo deste 

trabalho, porém, é a oferta de ensino superior, especialmente a fornecida pela iniciativa 

privada, e como tal apresenta especificidades próprias, que por seu turno também exige uma 

estrutura jurídica própria. 

A educação superior em sua dimensão instrumental é ofertada por instituições de 

ensino superior, as quais têm sua primazia na instituição universitária em razão da sua faceta 

histórico-cultural caracterizada pela unidade da pluralidade de ideias e saberes.  

 

A verdadeira unidade universitária consiste no agrupamento orgânico dos 
estudos, segundo uma harmoniosa escala de valores. É um princípio geral de 

excelência, baseado sobre a natureza das coisas, classificando os graus de 

conhecimento segundo uma ordem ascendente, na medida do alargamento 
do seu conteúdo material e espiritual, mas tendo sempre como norma 

fundamental a busca da verdade.41 

 

 A instituição universitária, nessa linha de pensamento, representa um estágio mais 

elevado em relação aos demais graus de ensino em razão de ter como meta fundamental a 

busca da verdade. De outro modo, é possível ainda atribuir à universidade a responsabilidade 

de manter vivo ou inovar o conhecimento que deverá ser transmitido a gerações futuras em 

todos os níveis, ou graus de ensino.  

 

Em todos os estágios escolares há uma função informativa e uma função 

formativa e, portanto, cultural. No estágio primário recebemos os elementos 
tanto da informação como da formação. No estágio médio recebemos os 

instrumentos dessa dupla finalidade. No estágio superior ou universitário 

recebemos então os complementos, de uma e outra, marcados pelos três 
conceitos fundamentais que formam a base da instituição universitária: a 

unidade, a comunidade e a universalidade.42 

 

As questões culturais lato sensu são ínsitas ao espírito universitário que assume uma 

posição de guarda e vanguarda em face do conhecimento já obtido e aquele ainda por ser 

construído, sobressaindo-se, neste ponto, as expressões relativas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão. 

 

Não nego a existência de quatro finalidades concomitantes na função 

universitária: a transmissão do saber adquirido, pelo ensino; a especialização 

                                                             
41 LIMA, op. cit., 1963, p. 12. 
42 Idem – Ibidem.  
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profissional; a investigação pessoal ou pesquisa e a cultura geral. Cada uma 

das três posições iniciais, entretanto, não terá caráter universitário, se não 
receber esse complemento fundamental da formação cultural, tanto do 

homem como do meio. A Universidade é guarda e transmissora do saber 

adquirido. O ensino lhe é consubstancial. Sob esse ponto-de-vista é 

essencialmente preservadora do passado. Também prepara as novas gerações 
para a vida profissional especializada.43 

 

Nessa toada, fica evidente a importância da educação superior para a manutenção da 

identidade nacional, e no atual contexto global passa a ser de fundamental importância para o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do país, de forma que a não oferta, ou a oferta 

deficitária, representa para qualquer Estado verdadeiro retrocesso cultural, tecnológico e 

econômico, sendo causa, inclusive, das mais variadas mazelas socioeconômicas suportadas 

por uma nação. 

 

1.2 A OFERTA PRIVADA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

A compreensão da oferta privada da educação superior no Brasil exige um breve 

retorno ao Brasil colonial, mais precisamente ao tempo da chegada da família real em 

território brasileiro, em 1808. Naquela época, ainda sob a influência das reformas pombalinas 

implementadas no século XVIII em Portugal e em suas colônias, nas esferas política, social e 

econômica, a educação escolar, singularmente, passou a ter sua oferta suprida pela coroa, 

ficando vedada a participação da Igreja, especialmente da influência dos jesuítas.  

Não obstante a imposição em todo o reino e colônias portuguesas de uma educação 

essencialmente estatal, nos termos da retrofalada reforma pombalina, a oferta oficial de 

educação escolar no Brasil acontecia paralelamente à religiosa e à laica no cenário do não 

estatal. Desse modo, no Brasil Colônia, enquanto o Estado regulava seu ensino, o setor 

privado funcionava praticamente sem qualquer tipo de fiscalização e controle estatal. 

Avançando alguns bons passos ao Brasil Imperial, é possível verificar que o 

monopólio estatal da oferta da educação superior foi marcante e se revelava importante 

ferramenta de controle social no que tange a atribuir privilégios à elite econômica e política 

daquela época. A outorga de diplomas de curso superior impunha a manutenção dos 

privilégios profissionais relativos ao acesso a cargos públicos garantidos tão somente às 

classes dominantes44. 

                                                             
43LIMA, op. cit., 1963,  p. 13. 
44 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã: o ensino superior, da colônia à era Vargas. 3. ed. São Paulo: 

Unesp, 2007, p. 86-87. 
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Entretanto, por força da aprovação da proposta de reforma educacional ocorrida no 

Segundo Império, conhecida como a Lei do Ensino Livre, e também como reforma de 

Leôncio de Carvalho – Decreto 7.24745, aprovada pela Assembleia Legislativa em 187946, 

passou-se a permitir a oferta particular de ensino superior em todo o império47, a ser prestado 

por associação de particulares.  

A oferta particular de ensino  superior foi mantida na Primeira República quando da 

aprovação do Decreto 1.159, de 3 de dezembro de 1892, que tratou de forma específica a 

oferta o ensino superior, instituindo o “código das disposições comuns às instituições de 

ensino superior dependentes do Ministério da Justiça e Negócios Interiores”, permitindo, da 

mesma maneira que o decreto imperial, a oferta particular de ensino superior por indivíduo ou 

associação de particulares48.  

Em 1901, por intermédio do Decreto 3.890, de 1º de janeiro daquele ano49, foi 

aprovado o “Codigo dos Institutos Officiaes de Ensino Superior e Secundario, dependentes do 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores”. Esse novo diploma revogou o código anterior 

aprovado pelo Decreto 1.159/1892; contudo, manteve a possibilidade da oferta particular de 

ensino superior50.  

As instituições de ensino superior até a década de 1920 apresentavam-se como 

estabelecimentos isolados, denominadas faculdades, que ofertavam cursos destinados a 

formar profissionais liberais ou recursos humanos para ocupar cargos na burocracia estatal. A 

primeira universidade pública brasileira foi inaugurada em 1920, oriunda da reunião da Escola 

                                                             
45 BRASIL IMPÉRIO.  Decreto 7.247 de 19 de abril de 1879. Reforma o ensino primario e secundario no 

municipio da Côrte e o superior em todo o Imperio. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1879, Página 196 

Vol. 1 pt. II. Rio de Janeiro, 1879.BRASIL.  Decreto 1.159, de 3 de dezembro de 1892. Approva o codigo das 
disposições communs ás instituições de ensino superior dependentes do Ministerio da Justiça e Negocios 

Interiores. Coleção de Leis do Brasil - 1892, Página 961 Vol. 1 pt II. Rio de Janeiro, DF, 1892. 
46 BRASIL.  Decreto 1.159, de 3 de dezembro de 1892. Approva o codigo das disposições communs ás 

instituições de ensino superior dependentes do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores. Coleção de Leis do 

Brasil - 1892, Página 961 Vol. 1 pt II. Rio de Janeiro, DF, 1892. 
47 Art. 1º – E' completamente livre o ensino primario e secundario no municipio da Côrte e o superior em todo o 

Imperio, salvo a inspecção necessaria para garantir as condições de moralidade e hygiene. [...] Art. 21. E' 

permittida a associação de particulares para a fundação de cursos onde se ensinem as materias que constituem o 

programma de qualquer curso official de ensino superior. (BRASIL IMPÉRIO, op. cit. 1879) 
48 Art. 310 – E' permittido a qualquer individuo ou associação de particulares a fundação de cursos ou 

estabelecimentos, onde se ensinem as matérias que constituem o programma de qualquer curso ou 
estabelecimento federal, salva a inspeção necessária para garantir as condições de moralidade e hygiene. [...] Art. 

311. Aos estabelecimentos particulares que funccionarem regularmente poderá o Governo, com audiência dos 

delegados mencionados no art. 309, § 2º, conceder o titulo de Faculdade ou Escola livre com todos os privilégios 

e garantias de que gosarem todos os estabelecimentos federaes. (BRASIL, op. cit.,1892) 
49 BRASIL. Decreto 3.890 de 01 de janeiro de 1901. Approva o Codigo dos Institutos Officiaes de Ensino 

Superior e Secundario, dependentes do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores. Diário Oficial da União - 

Seção 1 - 25/1/1901, Página 447. Rio de Janeiro, DF, 1901.  
50 Art. 361 – Aos estabelecimentos de ensino superior ou secundário fundados pelos Estados, pelo Districto 

Federal ou por qualquer associação ou individuo, poderá o Governo conceder os privilégios dos 

estabelecimentos federaes congêneres. (BRASIL, op. cit., 1901). 
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Politécnica, da Faculdade de Medicina e da  Faculdade de Direito, todas do Rio de Janeiro, 

dando origem, então, à Universidade do Rio de Janeiro51. Não se pode deixar de registrar que, 

já na década anterior, a iniciativa privada já havia implementado a criação das primeiras 

universidades “desoficializadas”, quais sejam: Universidade de Manaus, em 1909, 

Universidade de São Paulo, em 1911, e a Universidade do Paraná, em 191252. 

Marco importante e relevante para a organização da oferta de ensino superior no Brasil 

ocorreu na década de 1930, mais especificamente em 1931, por intermédio do Decreto 

19.851, de 11 de abril daquele ano53, na gestão do então ministro da Educação e Saúde 

Pública, Francisco Campos. O referido decreto ficou conhecido como o “Estatuto das 

Universidades Brasileiras” em razão da opção legal de que a oferta de ensino superior no país 

deveria, preferencialmente, observar a estrutura universitária, consoante preâmbulo contido 

no mencionado decreto. 

 

Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, de preferencia, ao 

systema universitario, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados, e 

que a organização technica e administrativa das universidades é instituida no 
presente Decreto, regendo-se os institutos isolados pelos respectivos 

regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto das 

Universidades Brasileiras.  

  

Assim, o Estatuto das Universidades Brasileiras, instituído pelo Decreto 19.851/1931, 

no âmbito da oferta de ensino superior pela iniciativa privada, previu que as universidades 

particulares poderiam ser criadas e mantidas pelas fundações e associações particulares, 

constituindo-se universidades livres. As universidades livres, entretanto, só poderiam emitir 

títulos acadêmicos com a mesma validade dos emitidos pelas universidades federais se, se 

submetessem à inspeção prévia do Departamento Nacional do Ensino e à oitiva do Conselho 

                                                             
51 A Universidade do Rio de Janeiro foi instituída em 11 de novembro de 1920, por intermédio da edição do 

Decreto 14.343, contudo a sua criação já havia sido autorizada desde 1915, por intermédio do Decreto 11.530, de 

18 de março daquele ano, mais precisamente no artigo 6º. Em 1931, por intermédio do Decreto 19.852, de 11 de 

abril, foi instituída a organização administrativa e acadêmica da Universidade do Rio Janeiro, e na mesma 

oportunidade foi ampliado o rol de estabelecimentos isolados em pelo menos mais seis instituições que 

passariam a compor a Universidade do Rio de Janeiro. Essa ampliação reforçava a concepção positivista de 
pensar a instituição universitária naquele momento, ou seja, os cursos superiores deveriam formar pessoas para o 

exercício profissional, logo, os estabelecimentos isolados seriam mais adequados. Assim, a Universidade do Rio 

de Janeiro. Consistia em um somatório de estabelecimentos isolados que visava atender o mercado e a 

Administração Pública.   
52 CUNHA, op. cit., 2007, p. 177-190. 
53 BRASIL. Decreto 19.851 de 11 de abril de 1931. Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, de 

preferencia, ao systema universitario, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados, e que a organização 

technica e administrativa das universidades é instituida no presente Decreto, regendo-se os institutos isolados 

pelos respectivos regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto das Universidades Brasileiras. 

Diário Official   15/4/1931, Página 5800. Rio de Janeiro, DF, 1931. 
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Nacional de Educação. Com a aprovação, a universidade particular passaria a ser 

“equiparada” às universidades federais.  

No que toca ainda à possibilidade de oferta de educação superior pela iniciativa 

privada, vale também destacar outro importante marco legal que é a edição da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 4.024, de 20 de dezembro de 196154, a qual 

expressamente permitia a oferta privada de educação superior por meio de associações, 

consoante artigos 8155 e 8556.  

Nessa mesma linha foi laborada a reforma universitária de 1968 implementada pela 

Lei 5.540, de 28 de novembro57 daquele ano, diploma legal que passou a regular a oferta de 

educação superior, e que estendeu a oferta particular de educação superior a mais uma 

categoria da iniciativa privada, às fundações de direito privado58, já que a LDB anterior 

restringia a oferta às associações.  

No contexto da atual Carta Política, a possibilidade de oferta de ensino superior pela 

iniciativa privada é renovada em seu artigo 209, que condiciona o seu exercício à autorização 

do poder público e à observância às normas da educação nacional. Entretanto, vale destacar 

que ao tempo de sua promulgação, o segmento da iniciativa privada que podia se habilitar 

para a oferta de ensino superior ainda era o do terceiro setor, haja vista a ainda vigente Lei 

5.540/1968.  

Com a edição da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394, de 26 de 

dezembro de 199659, a possibilidade de atuação das instituições privadas de ensino em todos 

os seus níveis foi mantida. Essas instituições de ensino foram classificadas em quatro 

categorias: particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Isso significa dizer que, 

se mantida a tendência normativa dos diplomas legais anteriores a 1996, as quatro categorias 

                                                             
54 BRASIL. Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 

Oficial da União - Seção 1 - 27/12/1961, Página 11429. Brasília, DF, 1961.   
55 Art. 81. As universidades [...] VETADO [...] serão constituídas sob a forma de autarquias, fundações [...] 

vetado [...] ou associações. A inscrição do ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas será precedido 

de autorização por decreto do govêrno federal ou estadual. (BRASIL, op. cit., 1961). 
56 Art. 85. Os estabelecimentos isolados [...] VETADO [...] serão constituídos sob a forma de autarquias, de 

fundações, [...] VETADO [...] ou associações. (Idem – Ibidem) 
57 BRASIL. Lei 5.540 de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino 

superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 

29/11/1968, Página 10369. Brasília, DF, 1968. 
58 Art. 4º – As universidades e os estabelecimentos de ensino superior isolados constituir-se-ão, quando oficiais, 

em autarquias de regime especial ou em fundações de direito público e, quando particulares, sob a forma de 

fundações ou associações.  
59 BRASIL. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/12/1996, Página 27833. 

Brasília, DF, 1996. 
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de instituições particulares de ensino continuariam no âmbito do terceiro setor, ou seja, apenas 

instituições sem fins de lucro.  

Entretanto, foi por força do Decreto 2.20760, de 15 de abril de 199761, editado para 

regulamentar62 alguns artigos da atual LDB, que surge pela primeira vez a possibilidade de 

oferta de ensino superior por instituições mantidas por pessoas jurídicas que perseguiam o 

lucro63. Seguindo essa nova tendência foi incluído no corpo de uma das reedições da medida 

provisória que tratava da fixação do valor das mensalidades escolares – a Medida Provisória 

1.477-39, de 8 de agosto de 1997, a possibilidade de oferta de ensino superior por sociedades 

civis e comerciais com fins de lucro64, texto que acrescentaria os artigos “7ª-A”65 e “7º-D”66 à 

Lei 9.131, de 24 de novembro de 199567.  

Ou seja, a decisão política de estender a possibilidade de oferta privada de ensino 

superior para os agentes econômicos do segundo setor, por intermédio de Decreto do 

Executivo Federal foi transferida para apreciação de outro poder, qual seja, o Poder 

                                                             
60 BRASIL. Decreto 2.207 de 15 de abril de 1997. Regulamenta, para o Sistema Federal de Ensino, as 

disposições contidas nos arts. 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, parágrafo único, 54 e 88 da Lei n. 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 16/4/1997, Página 7534. 
Brasília, DF, 1997. 
61 O Decreto 2.207/1997 foi expedido para regulamentar as disposições relativas à educação superior 

consignadas na nova LDB, a Lei 9.394/1996, em especial evidenciando as funções de avaliação, regulação e 

supervisão do Ministério da Educação e Cultura em face das instituições de ensino superior que compunham o 

sistema federal de ensino. Trouxe ainda um conjunto de disposições regulamentadoras pertinente às instituições 

particulares, inclusive sobre a possibilidade do ingresso de pessoas jurídicas de direito privado com fins de lucro 

no setor de oferta de ensino superior.  
62 Regulamenta, para o Sistema Federal de Ensino, as disposições contidas nos arts. 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, 

parágrafo único, 54, e art. 88 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências. (BRASIL, op. 

cit., 1997). 
63 Decreto 2.207/1997. Art. 1º – As instituições de ensino superior do Sistema Federal de Ensino, nos termos do 

art. 16 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, classificam-se, quanto a sua natureza jurídica, em: I – públicas, 
quando criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Governo Federal; II – privadas, quando mantidas 

e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; Parágrafo único. As entidades mantenedoras 

das instituições privadas de ensino superior poderão se constituir sob qualquer das formas de pessoa jurídica, de 

direito privado previstas nos incisos I e II do art. 16 do Código Civil Brasileiro. (BRASIL, op. cit.,1997) 
64 Art. 11 – As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que de 

natureza civil, deverão: I – elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações financeiras, certificadas 

por auditores independentes, com o parecer do conselho fiscal, ou órgão equivalente; II – submeter-se, a 

qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público. 
65 Art. 7o-A – As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas 

no inciso II do art. 19 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas 

em direito, de natureza civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão regidas pelo disposto no 
art. 24 do Código Civil Brasileiro. Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade mantenedora, 

devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação, para as 

devidas providências.(Idem – Ibidem). 
66 Art. 7o-D – As entidades mantenedoras de instituições de ensino superior, com finalidade lucrativa, ainda que 

de natureza civil, deverão elaborar, em cada exercício social, demonstrações financeiras atestadas por 

profissionais competentes. (Idem – Ibidem). 
67 A Lei 9.131/1995 altera algumas disposições da LDB anterior referente ao título “administração do ensino”, 

especialmente no que toca à extinção do Conselho Federal de Educação, e a criação do atual Conselho Nacional 

de Educação. Todo o texto da LDB anterior é revogado por conta da vigência da atual Lei 9.394/1996, 

mantendo-se apenas o que foi alterado pela Lei 9.131/1995.  
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Legislativo. De qualquer sorte, seja por intermédio do Decreto 2.207, de 15 de abril de 1997, 

seja por conduto da Medida Provisória 1.477-39, de 8 de agosto de 1997, que após várias 

reedições foi convertida na Lei 9.870/199968, é possível afirmar que o setor de oferta de 

ensino superior no Brasil, no ano de 1997, inaugura uma nova realidade provocada pela 

entrada de novos atores com características empresariais, como também pela postura dos 

velhos atores que converteram suas associações educacionais em sociedades empresárias.  

Dessa forma, o segmento de oferta de educação superior no Brasil, a partir do ano de 

1997, passou a contemplar representantes dos três setores econômicos da sociedade: o 

primeiro setor – pelo governo; o segundo setor – pelo mercado, e o terceiro setor – pelas 

entidades que não perseguem o lucro. Vale destacar que, em relação ao terceiro setor, a 

efetiva cobrança de preço pela oferta de ensino superior, já antes do ano de 1997, expressava 

verdadeiro ambiente de mercado em razão da alta competitividade entre as ofertantes sem fins 

de lucro. O ambiente de mercado era tão marcante entre as instituições particulares de ensino 

superior sem fins de lucro que o Estado as incluiu na regulamentação referente às rotinas de 

fixação de preço e cobrança de mensalidades escolares, que tinha como protagonistas as 

escolas de ensino básico, cujo nicho albergava as escolas particulares com e sem fins de lucro.  

 A Lei 9.870/1999, quando aprovada por conversão das citadas medidas provisórias 

das mensalidades, teve como objetivo intervir economicamente no setor de prestação de 

serviços de ensino de todos os níveis. A lei, em certa medida, interfere diretamente na 

liberdade de contratar por parte das escolas, impondo-lhes algumas restrições à livre 

estipulação de condições para a prestação de seus serviços: seja em relação à liberdade de 

livremente fixar seus preços e condições de prestação de serviço; seja em relação à liberdade 

de encerrar ou restringir direitos reflexos à relação contratual em razão de inadimplência do 

aluno/cliente69. 

                                                             
68 BRASIL. Lei 9.870 de 23 de novembro de 1999 (Lei da Mensalidade Escolar).  Dispõe sobre o valor total das 

anuidades escolares e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - Edição Extra - 24/11/1999, 

Página 1. Brasília, DF, 1999.  
69 Art. 5º – Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, 
observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. Art. 6º – São 

proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer 

outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às 

sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 

1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. § 1º O desligamento 

do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do 

semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. § 2º Os estabelecimentos de ensino 

fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus 

alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais. 

(BRASIL, op. cit., 1999). 
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Convém aqui retomar o transcurso legislativo referente à promulgação da Lei 

9.870/1999 marcado pelos mais de cinco anos de reedições de medidas provisórias, cuja 

primeira edição ocorreu em 8 de julho de 1994, sob o número 55070, em face do tão polêmico 

e controvertido tema pertinente à fixação das mensalidades cobradas pelas escolas particulares 

com e sem fins de lucro que atuavam no ensino básico em evidente regime de mercado. Esse 

longo período de reedições de medidas provisórias demonstra a importância da intervenção 

estatal no setor privado de prestação de serviços de ensino no Brasil, primordialmente no que 

toca ao segmento do ensino superior que, até o ano de 1997, era formado exclusivamente por 

escolas superiores sem fins de lucro, e, por sua lógica, não deveriam ocorrer os abusos de 

preços que justificaram a intervenção estatal por intermédio das tais medidas provisórias. 

Desse modo, até o ano de 1997 constatava-se no âmbito das ofertantes do terceiro 

setor, paradoxalmente, a existência de um ambiente de mercado altamente competitivo no 

qual se podia notar o crescimento e a consolidação institucional no cenário regional de 

grandes instituições de ensino superior, a exemplo da Universidades Estácio de Sá, Gama 

Filho e Cândido Mendes no Rio de Janeiro; Universidades Mackenzie, Santa Úrsula e Braz 

Cubas em São Paulo; Universidade de Salvador, Universidade de Fortaleza, Universidade 

Tiradentes, no Nordeste, além das grandes confessionais católicas e não católicas.  

A excelente performance financeira dessas instituições de ensino superior que 

detinham boa parte da parcela do mercado onde atuavam poderia ser justificada, entre outras 

causas qualificativas, pela imunidade tributária sobre impostos incidentes sobre a receita, 

patrimônio e serviços71 que ostentavam em razão da condição de não lucrativas, bem como 

pela isenção da contribuição para seguridade social72 atribuída a essas instituições quando 

qualificadas como filantrópicas. As entidades, sem fins de lucro, prestadoras de serviços de 

ensino superior até o ano de 1997, certamente, expressavam modelos de negócio de grande 

sucesso, embora os resultados positivos da atividade não pudessem ser distribuídos entre os 

membros e diretores estatutários das respectivas entidades.  

                                                             
70 BRASIL. Palácio do Planalto. Quadro de Medidas Provisórias de 1988 a 2001. Quadro ANT. (2002) 

Disponível em: <http://planalto.gov.br/CCIVIL_03/MPV/Quadro/_QuadroANT.htm>. Acesso em: 2 set. 2018. 
71 Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...]  

VI – instituir impostos sobre: [...] 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 

lei; [...] (BRASIL, op. cit., 1997). 
72 Art. 195 – A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

e das seguintes contribuições sociais: [...]  

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que 

atendam às exigências estabelecidas em lei.[...] (BRASIL, op. cit., 1997). 



37 

 

O vertiginoso crescimento econômico das associações e fundações de ensino superior 

era justificado pela exigência legal de aplicação do superávit por ventura obtido na própria 

entidade, sob pena de perdimento da imunidade tributária, logo, por tal razão, era 

incompatível a distribuição do superávit entre os membros e diretores estatutários. Há que se 

destacar que atualmente essa regra foi flexibilizada em face dos membros e diretores 

estatutários que efetivamente prestem serviços na gestão executiva da entidade, os quais 

poderão ser remunerados por salários compatíveis com os valores usualmente pagos pela 

mesma função no mercado local de atuação da entidade, consoante Lei 9.532/19977374. 

Com tais características o ambiente de oferta de ensino superior até o ano de 1997 não 

poderia ser qualificado propriamente como de mercado, haja vista a impossibilidade de os 

prestadores de serviço se apropriarem dos excedentes de capital gerados em razão da 

aplicação dos fatores de produção aportados nas associações e fundações de ensino superior 

por parte de seus membros e fundadores, respectivamente. Contudo, a competitividade 

sempre foi marcante naquela época, como ainda o é. No contexto atual, a competitividade por 

alunos e preço tornou-se mais acirrada, ocasionando verdadeira concorrência de mercado em 

razão dos entrantes do segundo setor. 

A concepção de concorrência de mercado, em regra, está vinculada à ideia de uma 

disputa entre fornecedores de produtos e serviços colocados em um ambiente onde há 

interessados dispostos a pagar um preço. Sob essa perspectiva, o ofertante que investe capital 

para a produção de produtos e serviços espera obter retorno financeiro a partir do recebimento 

do preço pago pela sua produção. Contudo, os agentes do terceiro setor, em regra, ofertam 

serviços em ambiente não concorrencial de forma que, quando há cobrança de preço o seu 

recebimento é e deve ser revertido apenas e tão somente para a própria atividade.  

O segmento de oferta de ensino superior, mesmo quando e apenas contemplava 

agentes do terceiro setor, já apresentava forte concorrência local entre as escolas particulares 

de ensino superior sem fins de lucro. A disputa por alunos se justificava por uma questão de 

                                                             
73 BRASIL Lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. Altera a legislação tributária federal e dá outras providências. 

Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/12/1997, Página 29432. Brasília, DF, 1997.  
74 Art. 12 – Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a 
instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os 

coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins 

lucrativos. § 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender 

aos seguintes requisitos: a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto 

no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes 

poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os 

requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os 

valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado 

pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no 

caso das fundações. (Idem, Ibidem). 



38 

 

sobrevivência da entidade, que tinha na receita advinda das mensalidades escolares sua 

principal fonte de investimento. A ampliação do segmento para agentes do segundo setor, a 

partir de 1997, acentuou a disposição dos agentes sem fins de lucro para a disputa por alunos 

pelas mesmas razões.    

A disputa por mercado pelas escolas particulares de ensino superior sem fins de lucro 

representa verdadeiro paradoxo em razão de que o terceiro setor é conceitualmente movido 

por sentimentos altruístas75, tendo em seus objetivos a missão de atender a prestações básicas 

de pessoas carentes que o Estado, por sua vez, não consegue atender de forma satisfatória. 

Essa complementariedade exercida pelo terceiro setor em face das obrigações prestacionais 

sociais do Estado justifica a criação de estruturas legais de apoio e de estímulo a essas 

entidades. No caso específico do ensino, superior, inclusive, podem ser citadas as imunidades 

tributárias previstas constitucionalmente, além da possibilidade de recebimento de recursos 

públicos por aquelas entidades qualificadas como comunitárias, confessionais e filantrópicas, 

conforme artigo 21376 da Constituição Federal.  

Ora, se o Estado criou estruturas normativas para poder contribuir com essas entidades 

no desenvolvimento de seus objetivos sociais, o fez em razão da suposição de que elas, por si 

só, não conseguiriam se autossustentarem, vez que a atividade desenvolvida não traria, 

financeiramente, resultados positivos que permitissem se autofinanciarem. Por tais razões, 

jamais se poderia conceber e/ou afirmar que essas entidades transitem em ambiente de 

mercado, como acontece em grande parte com o ambiente de oferta de ensino superior no 

país, situação altamente paradoxal. 

De qualquer maneira, esse ambiente de disputa por alunos e competição de preços 

entre os ofertantes de ensino superior do terceiro setor é acentuado desde o ano de 1997, 

quando os novos entrantes com características lucrativas passaram a disputar o mesmo 

alunado, inclusive com o lançamento de políticas comerciais agressivas através de programas 

de pagamentos de mensalidades que chegam a afetar a sobrevivência dos concorrentes do 

segundo e do próprio terceiro setor. 

                                                             
75 A expressão “altruísta” aqui empregada consiste na atitude de grupos de pessoas que, de forma organizada e 

permanente, alocam esforções e recursos financeiros para prover necessidades do próprio grupo, para atender 

necessidades básicas de pessoas carentes, ou prover, manter e dar continuidade a estruturas ideológicas e 

religiosas.   
76 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; 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. 

(BRASIL, Constituição, op. cit., 1988) 
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Assim, considerando a significativa lucratividade e a alta competitividade do setor de 

oferta de ensino superior, algumas das associações já atuantes no segmento antes do ano de 

1997 tomaram a decisão de se converterem em sociedades civis e comerciais77. Ou seja, parte 

daquelas entidades do terceiro setor migrou para o segundo setor alterando seus objetivos 

sociais para   buscarem o lucro, ou simplesmente para possibilitar que fossem adquiridas por 

outras sociedades comerciais/empresárias.78  

Convém destacar que a opção em transformar associações em sociedades com objetivo 

de obter lucros acarreta a perda imediata de todos os benefícios fiscais, especialmente a perda 

da imunidade tributária sobre imposto de renda, serviços e patrimônio, e sobre a contribuição 

social sobre a folha de pagamento de salários quando também filantrópica. A opção em onerar 

significativamente a empresa que surge da operação de transformação da associação 

representava, como ainda representa, uma estratégia jurídica para: a) permitir que os antigos 

associados e agora sócios possam partilhar os resultados positivos da atividade de ensino 

superior, e/ou b) preparar o negócio de oferta de ensino superior para uma potencial operação 

de fusões e aquisições (F&A).  

O ingresso de novos agentes econômicos no setor de ensino superior provenientes do 

segundo setor, juntamente com aqueles já atuantes e provenientes do terceiro setor, modificou 

significativamente o cenário da oferta de ensino superior verificado até o ano de 1997. Além 

da expressiva expansão do número de instituições privadas de ensino superior, com 

consequente aumento da oferta de vagas para os mais variados cursos superiores, o ambiente 

passou a se ajustar a uma realidade mais profissional no que diz respeito às práticas de 

mercado. Nesse contexto de concorrência, algumas poucas empresas educacionais foram  ao 

mercado financeiro em busca de investimentos que pudessem permitir o aumento da base de 

alunos e ampliação territorial de atuação por intermédio de operações de fusões e aquisições 

(F&A), oportunizando, inclusive, o ingresso de fundos de investimentos internacionais em 

seus quadros societários. Surgiram então as primeiras sociedades anônimas educacionais 

listadas na bolsa de valores.  

                                                             
77 As expressões sociedades civis ou sociedades comerciais eram as nomenclaturas jurídicas utilizadas pelo 
Código Civil de 1916 e as demais leis comerciais em vigor naquele momento, respectivamente. Após o advento 

do atual Código Civil promulgado em 2002 a expressão sociedade simples é a que mais se aproxima das não 

mais existentes sociedades civis, e as comerciais foram substituídas pela nomenclatura sociedades empresárias.   
78 Conforme resposta a solicitação de informação dirigida à Diretoria de Políticas de Regulação – MEC, 

encaminha em março de 2018 e convertida no processo SEI nº 23000.007304/2018-3. A Coordenação Geral de 

Diretrizes para Ações de Regulação da educação Superior informou que 66 mantenedoras sem fins de lucro 

alteram sua natureza jurídica para sociedades com fins de lucro no período compreendido entre 2010 e 2018.  

Conforme e-mail resposta de  23 de janeiro de 2019 daquela coordenação. 
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As operações de fusões e aquisições (F&A) permitem o aumento da carteira de alunos 

e a expansão geográfica do negócio. Ou seja, são estratégias empresariais que encurtam as 

ações de marketing referentes à captação de alunos e ao processo regular de aumento de vagas 

junto ao poder público.  

Essas operações de F&A no setor de ensino superior brasileiro se tornaram tão 

significativas que deram origem a gigantescos grupos de ensino superior, de tal maneira que o 

apetite para fusões e aquisições por parte das grandes empresas do segmento foi recentemente 

refreado pela reprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)79 em 

face da proposta de aquisição do controle societário da Estácio Participações S/A (Estácio de 

Sá) por parte da Kroton Educacional S/A, operação que acarretaria em grande poder de 

concentração de mercado por parte do grupo Kroton, o que inibiria sensivelmente a 

concorrência.  

Assim, estabeleceu-se no setor de ensino superior brasileiro um novo desenho de 

oferta com atuação de atores dos três setores econômicos da sociedade, em que o poder 

público, notadamente, apesenta papel significativo na prestação do serviço de educação 

superior, seja na condição de ofertante de ensino superior, seja como regulador da atividade, 

seja como idealizador e executor de políticas públicas pertinentes à oferta da educação 

superior.  

 

1.3 AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO INSTRUMENTO JURÍDICO PARA 

OFERTA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENSINO SUPERIOR  

 

O desenho institucional, referente à oferta de ensino superior no Brasil, após o ano de 

1997, sofreu alterações substanciais em razão da entrada de novos agentes econômicos com 

intuito de lucro. Esse novo modelo, como já referido, decorreu, na verdade e inicialmente, a 

partir de uma interpretação constitucional laborada pelo Poder Executivo, que culminou na 

edição do Decreto 2.207, de 15 de abril de 1997, quando até então a possibilidade de oferta 

privada era restrita apenas às associações e fundações privadas, ambas gestadas e organizadas 

na sociedade civil.  

                                                             
79 Conforme certidão de julgamento da 107ª sessão de julgamento do CADE. Disponível em: < Técnico 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEF

hBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yN-pj4Zy2rV1TDtq61oKq7DIvecCIzMg40b-vTLZMqtaMMcnNGYeSPP 

wgQEaZLKuDcOa5wCmnMTeL-YBjzqdQk9>. Acesso em: 4 set. 2018.  Versão pública do Anexo ao Parecer 

nº 1/2017/CGAA2/CGAA2/SGA1/SG/CADE, de 3 de fevereiro de 2017. Processo de concentração 

08700.006185/2016-56 –  08700.006185/2016-56. 
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É possível afirmar que a ampliação das possibilidades de ingresso no segmento de 

oferta de ensino superior no Brasil por agentes de mercado ocorreu por influência das 

políticas neoliberais que caracterizaram os anos de 1980, aplicadas pelos países centrais e 

justificadas pelo encurtamento do orçamento em face do atendimento de diversas políticas 

públicas assumidas pelos Estados do bem-estar social. Desse modo, a nova lógica neoliberal 

importava em que as políticas governamentais deveriam focar nas áreas nas quais a iniciativa 

privada não tinha interesse ou não poderia atuar. Ou seja, atividades até então mantidas e 

desenvolvidas pelo Estado que pudessem ser assumidas pela iniciativa privada estariam fora 

do escopo de atendimento pela Administração Pública, mantendo-se a presença indireta do 

Estado apenas no controle da prestação privada de alguns serviços de relevante interesse 

coletivo, o que faz surgir as agências reguladoras.  

É nessa linha política e ideológica das políticas neoliberais que em 1995 foi assinado 

pelos países membro da Organização Mundial do Comercio (OMC), entre eles o Brasil, o 

General Agreement on Trade in Service – (GATS). Esse acordo estabelecia que alguns dos 

serviços prestados pelo poder público, considerados como de interesse nacional, deveriam ser 

liberados para o livre comércio80. As razões informadas no próprio documento realçam “[...] a 

crescente importância do comércio de serviços para o crescimento e desenvolvimento da 

economia mundial”81. 

Em documento produzido no ano de 2003, o Banco Mundial defendia o trespasse dos 

serviços de ensino superior para a iniciativa privada em razão da escassez dos recursos 

públicos para financiar uma educação superior de qualidade tão necessária aos países em 

desenvolvimento, de forma que os governos teriam três razões primordiais para apoiar a 

oferta privada de ensino superior.  

 

Aunque los gobiernos no pueden mantenerse al ritmo de las exigencias 

fiscales para ofrecer una educación terciaria de calidad siempre mejor, por 
lo menos tienen tres razones válidas para apoyar a este sector: 

• Las inversiones en educación terciaria generan beneficios 

externos que son esenciales para el desarrollo económico y social. Estos 
beneficios, incluidas las ganancias a largo plazo por la investigación y 

el desarrollo tecnológico acumulan ganancias sociales por la 

construcción de sociedades más cohesionadas que trascienden los 

beneficios privados individuales. 

                                                             
80 SIQUEIRA, Ângela C. de. A regulamentação do enfoque comercial no setor educacional via OMC/GATS. 

Revista brasileira de educação, n. 26, maio/jun/jul/ago 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n26/n26a11.pdf>.  Acesso em: 10 set. 2018. 
81 WORD Trade Organization. General agreement on trade in services. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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• Las imperfecciones de los mercados de capital limitan la 

capacidad de los individuos para obtener préstamos para acceder a la 
educación terciaria. Estas imperfecciones producen consecuencias 

adversas en cuanto a equidad y eficiencia, y perjudican la participación 

en la educación terciaria de grupos académicamente calificados, pero 

económicamente desfavorecidos. 
• La educación terciaria desempefla un papel fundamental en el 

apoyo a la educación básica y secundaria, ampliando las externalidades 

que producen los niveles inferiores de educación.82 

 

No âmbito interno, porém, no período do governo de Fernando Henrique Cardoso foi 

lançado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado que, mantendo a linha neoliberal 

em voga naquele período, previa que serviços não exclusivos do Estado deveriam ser 

trespassados para a iniciativa privada, mais precisamente ao segmento público não estatal, ou 

melhor, às pessoas jurídicas de direito privado sem fins de lucro que detinham autorização 

específica para celebrar contrato de gestão com o Poder Executivo e assim ter direito à 

dotação orçamentária83. Entre os serviços não exclusivos do Estado, e que poderiam ser 

transferidos para o terceiro setor estão os serviços de ensino superior:  

SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS. Corresponde ao setor onde o Estado atua 
simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. 

As instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, entretanto, 

está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, 
como os da educação e da saúde, ou porque possuem “economias externas” 

relevantes, na medida que produzem ganhos que não podem ser apropriados 

por esses serviços através do mercado. As economias produzidas 

imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser 
transformadas em lucros. São exemplos deste setor: as universidades, os 

hospitais, os centros de pesquisa e os museus.84 (grifo nosso) 

  

O plano diretor da reforma do aparelho do Estado concebia a possibilidade da 

privatização das universidades justificada por melhor eficiência e qualidade na prestação 

desse serviço a um custo menor. O texto em referência qualifica esse trespasse como 

“publicização” em razão da denominação dada às pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

de lucro tratadas como pessoas que formam o “setor público não estatal”, cujos resultados 

econômicos são aproveitados por toda a sociedade, não podendo ser transformados em lucros 

a serem partilhados pelos membros dessas entidades.  

 

                                                             
82 LAVERDE, Martha. Construir sociedades de conocimiento: nuevos desafios para la educación terciária. Trad. 

Roberto Pizarro. Bogotá: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial. 2003, p. 87-88. 
83 BRASIL. Plano diretor da reforma do aparelho do estado. Brasília: Presidência da República, Câmara da 

Reforma do Estado, Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1995, p. 58.  
84 Idem - Ibidem, p. 52-53. 
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6.4 Objetivos para os Serviços não-exclusivos: Transferir para o setor 

público não-estatal estes serviços, através de um programa de 
“publicização”, transformando as atuais fundações públicas em organizações 

sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que 

tenham autorização específica do Poder Legislativo para celebrar contrato de 

gestão com o Poder Executivo e assim ter direito a dotação orçamentária.85 

 

A questão sobre a oferta de ensino superior por entidades privadas com ou sem fins 

lucrativos é retratada pelo documento produzido pelo Banco Mundial já referido. Em certa 

medida, as vantagens indicadas no referido documento, em relação à prestação de ensino 

superior por entidades privadas sem fins de lucros, seriam suficientes para não franquear esse 

tipo de serviço às sociedades que buscam o lucro. Entretanto, o indigitado documento estipula 

que é conveniente que os governos centrem suas energias no sentido de assegurar uma 

prestação de serviço de qualidade, independentemente do ofertante ser com ou sem fins de 

lucro86.  

E assim foi feito. Todos os normativos produzidos no governo Fernando Henrique 

tiveram como objetivo admitir o ingresso do setor privado lucrativo ou de mercado no 

segmento de oferta de educação superior sem, contudo, alterar a estrutura de oferta que já 

vinha sendo praticada, qual seja, por instituições de ensino superior mantidas pelo poder 

público e pelas entidades privadas sem fins de lucro. Com a abertura integral para qualquer 

pessoa física ou jurídica – iniciativa privada – ofertar ensino superior, alguns velhos conceitos 

exigiram novas interpretações com o fim de atualizar a dogmática até então em vigor. Nessa 

esteira, uma das principais discussões acontece no campo do enquadramento dos serviços de 

ensino como serviço público, especialmente quando esses serviços são prestados pela 

iniciativa privada, instaurando uma discussão a partir do critério subjetivo. 

 

1.3.1 Prestação privada de ensino superior e a noção de serviço público 

 

O ensino em todos os seus níveis é livre à iniciativa privada desde que haja 

autorização expedida pelo poder público. A este, no entanto, cabe o dever de prestar os 

serviços de ensino em todos os níveis por imposição constitucional. Isto quer dizer que a 

oferta de ensino superior, primordialmente, é realizada pelo poder público em razão de dever 

constitucional, assim como pela iniciativa privada por intermédio do instituto da autorização.  

                                                             
85 Idem - Ibidem, p. 58. 
86BRASIL. Plano ....  op. cit., 1995, p. 86. 
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Neste ponto, a atual Constituição disciplina diferenciadamente a possibilidade de a 

iniciativa privada prestar serviços originalmente atribuídos ao Estado. Enquanto o artigo 209 

garante a possibilidade de oferta de ensino superior por intermédio da autorização a ser obtida 

pelos agentes da iniciativa privada, o artigo 17587 prevê duas possibilidades para que esses 

mesmos agentes da iniciativa privada possam prestar “serviços públicos”, quais sejam: por 

intermédio da celebração de contratos de concessão, ou pela expedição de atos ou celebração 

de termos de permissão. Em ambos os casos é necessário o processo de licitação. Ora, a partir 

da literalidade dos enunciados dos artigos 175 e 209 da Carta de 1988 seria possível excluir 

do conceito de serviço público a prestação dos serviços de ensino.  

Sob essa perspectiva, de interpretação dos indigitados dispositivos constitucionais é 

possível trazer à discussão o debate travado no Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 

1.266-5 BA,88 da relatoria do então ministro Eros Grau. Aquela ADI teve como objeto de 

apreciação pela Suprema Corte o tema sobre a competência legislativa dos Estados-membros 

para editar leis sobre questões didáticas praticadas pelas escolas privadas da educação básica. 

O deslinde da controvérsia passou necessariamente pela discussão a respeito da natureza 

jurídica dos serviços de educação prestado pela iniciativa privada.  

No entendimento do relator Eros Grau a oferta de ensino pelo Estado ou pelo 

particular qualificar-se-ia como serviço público não privativo, logo, poderia “ser prestado 

pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização,”89 cabendo ao 

particular observar as normas nacionais sobre educação e aos critérios de qualidade fixados 

pelo poder público, conforme artigo 209 da Carta de 1988.  

No mesmo debate sobressaíram os entendimentos dos também então ministros Carlos 

Ayres Brito e Sepúlveda Pertence, que entendiam que a oferta de ensino, quando prestada 

pela iniciativa privada não seria serviço público, contudo sujeitar-se-ia à regulamentação 

pública em razão da fundamentabilidade do direito à educação. Tais assertivas levaram o 

relator Eros Grau a concluir que aquelas premissas induziriam ao entendimento de que a 

oferta de ensino seria “serviço público” quando prestada pelo poder público, e não seria 

“serviço público” quando prestada pela iniciativa privada, de forma que em suas palavras: 

“uma coisa consegue ser, ao mesmo tempo, em termos jurídicos, duas coisas”.90  

                                                             
87 Art. 175 – Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. (BRASIL, Constituição, op. cit., 1988) 
88 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.266-5. Bahia. Relator: Min. Eros 

Grau. 06 de abril de 2005. Coordenadoria de Análise de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Brasília, 

DJ 23.09.2005, Ementário n.º 2206-1, p. 95-110. 
89Idem - Ibidem 
90 Idem - Ibidem 
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As posições defendidas por cada ministro foram fundamentadas na interpretação 

laborada por cada um dos debatedores que, partindo do enunciado do artigo 175 da 

Constituição de 1988 em direção à norma enclausurada no artigo 209, concluíram, no olhar do 

relator, por um raciocínio aparentemente contraditório. O primeiro enunciado constitucional 

indica que a prestação de serviço público ocorre de duas maneiras: a) diretamente fornecido 

pela Administração Pública direta ou indireta, e b) indiretamente por delegação da execução 

do serviço público pela via da concessão ou permissão, antecedida de licitação.  

Assim, ainda no âmbito do debate na ADI 1.266-5 BA, e naquela esteira de 

raciocínios, poder-se-ia concluir que, como não há no enunciado do artigo 175 a indicação de 

trespasse de serviço público pela via da autorização, a oferta de ensino pela iniciativa privada 

não seria “serviço público”, o que também dispensaria a exigência de licitação. Daí a 

conclusão do relator Eros Grau de que a oferta privada de ensino é serviço público “não 

privativo” e, como tal, a sua oferta é livre à iniciativa privada, dispensada, inclusive, a 

manifestação do poder público para o seu ingresso na atividade, exigindo-se, porém, para a 

sua permanência na atividade, a observância da legislação que versa sobre a educação 

nacional e ao atendimento dos critérios de qualidade estabelecidos pelo poder público.  

O mesmo caminho foi percorrido pelos ministros Carlos Ayres Brito e Sepúlveda 

Pertence, que, entretanto, chegaram a outro destino interpretativo. Qual seja, se a atividade de 

ensino é livre à iniciativa privada sem a exigência de se submeter às regras para a contratação 

de concessão ou permissão nos moldes previstos no indigitado artigo 175, a oferta privada de 

ensino não se caracterizaria serviço público. Logo, seria mais uma atividade econômica, mas 

que, por se configurar um direito fundamental, deveria submeter-se ao controle do poder 

público.  

O que certamente fica demarcado no debate contido na ADI 1.266-5, e que é relevante 

para este trabalho, é o fundamento da divergência de entendimentos quanto ao enquadramento 

jurídico da atividade correspondente à oferta de ensino pela iniciativa privada, 

especificamente quando o debate deixou de enfrentar a natureza jurídica do instituto da 

“autorização”, servindo-se apenas da doutrina que rege a disciplina constitucional do “serviço 

público” circunscrita no artigo 175 da atual Constituição Federal. 

De qualquer modo, o artigo 175 da Carta de 1988 não tem o condão de, por si só, 

oferecer um conceito do que seja “serviço público”. O respectivo enunciado apenas realça que 

a atividade econômica atribuída pela ordem jurídica ao Estado para a sua prestação sê-lo-á 

fornecida diretamente por intermédio de sua estrutura de governo, ou indiretamente através de 
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instrumentos derivados de licitação que permitam atribuir a execução da respectiva atividade 

pública a agentes da iniciativa privada.  

Ora, toda e qualquer prestação de atividade econômica se servirá dos fatores 

econômicos de produção, seja ela fornecida pelo Estado ou fornecida pela iniciativa privada. 

Quer dizer, o fornecimento de serviços, utilidades e bens de consumo, por quem quer que 

seja, necessita, para sua produção, de bens de capitais. Logo, a produção desses bens 

econômicos traduz-se em atividade econômica. 

A finalidade econômica de qualquer atividade humana em um sistema capitalista 

consiste em gerar riqueza por intermédio da produção e circulação de bens e serviços tendo 

em vista a especulação lucrativa. Na lição de Eros Grau a expressão “atividade econômica” 

comporta duas espécies: a) atividade econômica em sentido amplo, que seria o serviço 

público; b) atividade econômica em sentido estrito, que seria própria da iniciativa privada. Ou 

seja, a atividade econômica desenvolvida pelo Estado na forma de serviços públicos visa a 

atender necessidades afetadas pela ordem jurídica e dirigidas à sociedade. O exercício da 

atividade econômica em sentido estrito, que tem como objetivo a especulação lucrativa, é 

destinado à iniciativa privada91. 

Ainda na esteira dos posicionamentos de Eros Grau, como doutrinador, que 

convergem para seu pronunciamento na ADI 1.266-5 acima destacada, os serviços públicos se 

distinguem de duas maneiras: a) serviços privativos, que, conforme disposição constitucional 

contida no artigo 175, são aquelas atividades econômicas que devem ser e são prestadas 

diretamente pelo poder público, ou indiretamente por intermédio de concessão, permissão ou 

autorização; e b) serviços públicos não privativos, que consistem naquelas atividades 

econômicas atribuídas ao Estado que podem ser fornecidas à sociedade sem a imposição de 

concessão, permissão ou autorização. O ponto comum entre as duas distinções, e que no 

entendimento do autor as qualificam como serviço público é a afetação constitucional de 

determinadas atividades econômicas, a exemplo do que ocorre com as atividades elencadas 

nos artigos 21 e 23 da atual Carta Política92.  

Essa orientação doutrinária privilegia o aspecto objetivo do serviço público 

caracterizado pela afetação constitucional de determinadas atividades econômicas em 

detrimento do aspecto subjetivo da prestação pública, qual seja, de quem presta o serviço 

público. Desse modo, e nessa linha de entendimento, é possível qualificar a prestação privada 

                                                             
91 GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

92 e 105. 
92 Idem - Ibidem, p. 105. 
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de serviço de ensino como serviço público “não privativo”. Logo, para Eros Grau93, serviço 

público é 

 

[...] a atividade explícita ou supostamente definida pela Constituição como 

indispensável, em determinado momento histórico, à realização e 
desenvolvimento da coesão e da interdependência social (Duguit) – ou, em 

outros termos, atividade explicita ou supostamente definida pela 

Constituição como serviço existencial relativamente à sociedade em um 
determinado momento histórico (Cirne Lima).  

 

Destaca-se do conceito de serviço público de Eros Grau uma dimensão histórica 

relativa ao momento da opção sobre a importância de dada atividade econômica e necessária à 

“realização e o desenvolvimento da coesão e da interdependência social”94. Ou seja, a 

importância do fornecimento de serviços, utilidades e bens de consumo necessários à 

realização e o desenvolvimento da coesão e da interdependência social será aferida a cada 

momento histórico no sentido de verificação da oportunidade e da conveniência da forma da 

prestação desses bens: direta ou indiretamente pelo poder público, ou simplesmente liberada 

para a oferta em regime de mercado.  

Essas premissas podem ser corroboradas pela doutrina de Odete Medauar, que afirma 

que a noção de serviço público é afetada pela evolução histórica que acomete a sociedade e o 

Estado a partir de fatores econômicos, sociais e tecnológicos, a exemplo de: operações de 

privatizações, quebra de monopólios estatais, tendência à liberalização dos mercados e, em 

especial a dinâmica de novas conquistas tecnológicas. Conclui a autora que o  

 

[...] serviço público muda sua configuração segundo as transformações da 

sociedade, da tecnologia, da política”. E continua afirmando que se pode 

inserir o dado econômico, a concorrência, a gestão privada, sem nunca 
deixar de lado o social, a coesão social, os direitos sociais. E sem abolir a 

presença do Estado95. 

 

 O que se pode extrair dessas doutrinas é que algumas das atividades econômicas 

desenvolvidas no âmbito da convivência social são, em determinado momento histórico e 

político, eleitas como necessárias à manutenção da coesão social, e como tal são retiradas da 

liberdade de iniciativa de empresa para serem afetadas ao poder soberano do Estado que, a 

                                                             
93 Idem-Ibidem, p. 117-118. 
94 GRAUS, op. cit., 2003, p. 117-118 
95 MEDAUAR, Odete. Nova crise do serviço público? In: CUNHA, Sergio Sérvulo; GRAU, Eros (Org.). 

Estudos de direito constitucional: em homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 527-

538. 
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partir de então, passa a ter o controle e a autoridade sobre a prestação e/ou fornecimento 

daquela atividade econômica agora tida como serviço público96.  

Como historicamente já ocorreu, o Estado não interferia nas relações sociais e 

econômicas que fluíam no seu interior, administrava apenas a força e a aplicação da justiça, 

ou seja, intervia apenas para restaurar algum direito individual quando violado. Em momentos 

seguintes, fatores internos demonstraram que a ausência estatal nos assuntos de cunho social 

foi responsável por criar comoções sociais que ocasionaram intensa instabilidade política, 

econômica e social. A solução para essas mazelas era a mudança da postura de neutralidade 

em face das condições de vida da população para outra, de cunho afirmativo, com base na 

elaboração e execução de ações positivas no sentido de estabelecer políticas de acolhimento 

aos menos favorecidos, o que passou a exigir desse novo modelo de Estado maiores esforços 

de planejamento, gestão e, acima de tudo, orçamentário. 

As mudanças da intensidade da atuação estatal sempre decorreram da relação entre 

Estado e sociedade, de forma que esta, de um modo ou de outro, sempre foi a impulsionadora 

desses movimentos. O movimento pendular da atuação do Estado, ora mínimo, ora máximo, 

decorre do interesse público posto em dado momento histórico. A questão que se impõe à 

compreensão do modelo estatal e, consequentemente, à noção de “serviço público” é 

estabelecer o que vem a ser “interesse público” nos moldes de uma sociedade plural na qual 

transitam os mais diversos interesses frequentemente em colisão, sendo todos, em tese, 

merecedores da qualificação de “interesse público”, e como tais dignos de serem atendidos 

pelo Estado.  

Ademais, a pluralidade de “interesses públicos” em uma sociedade exige uma nova 

configuração do princípio da supremacia do interesse público, uma vez que essa supremacia 

não pode mais ser entendida como uma primazia do interesse estatal, a supremacia, nesse 

caso, ocorrerá sempre, e por conta da consecução de direitos fundamentais em relação à sua 

ponderação. Nessa perspectiva entende a doutrina de Diogo de Figueiredo Neto, que a  

 

[...] passagem de uma viciosa relação de supremacia a uma virtuosa relação 
de ponderação marca, assim, o atual estádio evolutivo dessa interação, cada 

vez mais intensa, entre sociedade e Estado e põe em evidência a missão 

instrumental que lhe cabe, tudo para que jamais e a qualquer pretexto se 

                                                             
96 BAZILI, Roberto Ribeiro. Serviços públicos e atividades econômicas na Constituição de 1988. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 197, p. 10-21, jul. 1994. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46328/46900>. Acesso em: 5 nov. 2018. DOI: 

http://dx.doi.org/10.12660/rda.v197.1994.46328. 
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volte a invocar supremacias téticas ou raisons d'État para sobrepor quaisquer 

interesses aos direitos fundamentais.97 

 

 A decisão por um interesse público, entre tantos frequentemente em ebulição, exige 

uma relação de ponderação quanto à sua fundamentabilidade, não se podendo mais e apenas 

considerá-lo sob o seu aspecto quantitativo ou utilitário, pois não há como eleger e impor um 

único interesse público de forma a atender satisfatoriamente toda a sociedade. Nessa linha, 

Marçal Justen Filho argumenta que uma decisão satisfatória deve ater-se ao respeito aos 

direitos fundamentais em jogo, mesmo porque a diversidade de interesses públicos faz surgir 

interesses coletivos múltiplos, distintos, contrapostos e merecedores de tutela e proteção 

social por parte do Estado98. 

A título de arremate é possível concluir que a noção de serviço público está 

intrinsicamente vinculada a uma opção política positivada juridicamente a partir de um 

elemento intencional nacional vigente em determinado momento histórico. Evidentemente 

esse elemento intencional nacional irá sofrer mutações a partir de novos fatores sociais, 

econômicos e tecnológicos, o que certamente irá influir qualitativamente e quantitativamente 

nas opções políticas a serem positivadas e executadas.  

 

1.3.2 Autorização administrativa como instrumento “meio” de prestação de serviço 

público de ensino superior  

 

Ocorre, porém, que algumas atividades estatais decorrentes do exercício de poder 

próprios à soberania nacional não podem ser tidos como atividades econômicas99, na verdade 

são imprescindíveis à própria existência do Estado como expressão de organização política e 

jurídica de uma nação. As atividades legiferantes de jurisdição, de segurança pública e de uso 

de força física se constituem em serviços que foram extraídos do meio social imediatamente à 

constituição do Estado como estrutura política e jurídica de organização nacional.  

A reserva política e jurídica dessas atividades se traduz em opção do Estado 

Constitucional que, não obstante, se forma a partir do Direito, esboça o elemento ideológico 

                                                             
97 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, p. 129-156, jan. 2003. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45823>. Acesso em: 5 nov. 2018. DOI: 

http://dx.doi.org/10.12660/rda.v231.2003.45823 
98 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 42-43. 
99 Atividades econômicas entendidas como atividades que utilizam dos fatores de produção necessários à 

circulação de produtos e serviços que podem, inclusive, ser prestados em a presença do Estado, ou afetados 

como serviço público por opção justifica por conveniência política em dado momento histórico.  
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nacional no respectivo momento histórico de sua formação. A qualidade do direito que funda 

o Estado Constitucional irá estabelecer os princípios que regerão aquela organização política e 

jurídica, especificamente fixará as opções ideológicas que irão nortear a forma e quais 

necessidades sociais deverão ser atendidas.  

Desse modo, no Estado de direito democrático o exercício do poder deve sê-lo de 

forma a atender à vontade popular, no que poder-se-ia entender, na linha dos argumentos até 

aqui construídos, para satisfação do interesse público e plural. No Estado Constitucional, 

portanto, o direito tem a função de impor limites ao exercício do poder que lhe foi outorgado 

pela nação, enquanto a qualidade de democrático lhe impõe legitimidade desde quando, e 

apenas quando, o fim último dessa ordem jurídica seja o atendimento à soberania popular, 

conforme lição de J. J. Canotilho: 

 

Só o princípio da soberania popular segundo o qual “todo poder vem do 

povo” assegura e garante o direito à igual participação na formação 
democrática da vontade popular. Assim, o princípio da soberania popular 

concretizado segundo procedimentos juridicamente regulados serve de 

“charneira” entre o “Estado de direito” e o “Estado democrático” 

possibilitando a compreensão da moderna fórmula Estado de direito 
democrático.100 

 

Nessa linha, as atividades prestacionais devidas pelo Estado podem ser divididas em 

duas categorias com base em vertentes específicas que as caracterizam e diferenciam: a) 

atividades de monopólio relacionadas ao exercício de poder sobre pessoas e coisas, e b) 

atividades econômicas retiradas intencionalmente do âmbito social em dado momento 

histórico para atribuir ao Estado a sua prestação de forma direta ou de forma indireta por 

intermédio de relação jurídica específica com a iniciativa privada.  

Em quaisquer daquelas vertentes não há como não as qualificar de serviço público, vez 

que são obrigações de fazer assumidas pelo Estado e que consistem em atuações prestacionais 

destinadas a atender interesses públicos plurais, logo, são atividades “meios” cujo fim está na 

coesão social necessária à perpetuidade social. 

Nesse contexto, emerge a questão da educação, de forma que se poderia indagar em 

que vertente se enquadraria esse tipo de atividade estatal ou serviço público. Ora, a educação, 

como já referido, apresenta duas dimensões: uma material e cultural; e outra instrumental, 

representada pela atividade de ensino. 

                                                             
100 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 2. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 94. 
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A dimensão material da educação a lança na categoria das atividades de monopólio 

relacionadas ao exercício de poder, como elemento de soberania. Não se pode olvidar que a 

educação como receptáculo dos conteúdos culturais de uma nação é a força motriz que 

conforma e formata o sujeito histórico permitindo a difusão social da identidade e do 

sentimento nacional que a mantém existente. A manipulação desses conteúdos de forma não 

acordada com os seus nacionais ocasionaria a perda da identidade e do sentimento nacional. 

Logo, é possível afirmar que a educação é um bem cultural necessário à existência e 

perpetuidade de uma nação. 

Por outro lado, a dimensão instrumental da educação que se traduz nas formas de 

comunicação daqueles conteúdos culturais se enquadra na categoria das atividades 

econômicas retiradas intencionalmente do âmbito social em dado momento histórico para 

atribuir ao Estado a sua prestação de forma direta ou indireta. 

Em quaisquer das categorias a prestação educacional caracteriza-se como serviço 

público, seja sob o aspecto da formulação dos conteúdos educacionais oficiais, seja sob o 

aspecto de transmissão desses conteúdos oficiais em ambiente escolar devidamente 

controlado pelo Estado. De qualquer sorte, a presença do Estado em ambas as categorias é 

inafastável e sobre ele recai o poder de regulação da prestação do serviço, bem como em 

relação à prestação de ensino, detém a decisão sobre a possibilidade de permitir à iniciativa 

privada ofertar serviços de ensino.  

No atual contexto normativo, a prestação indireta de serviço público pelo Estado 

decorre da decisão administrativa de outorgar a execução dos serviços de sua titularidade à 

iniciativa privada a partir do estabelecimento de uma relação obrigacional antecedida de 

processo de licitação que garanta condições de igualdade a todos os interessados. Esses 

serviços são atividades econômicas reservadas ao Estado que, sem abrir mão de sua 

titularidade, delega à iniciativa privada apenas a sua execução sob regras de controle definidas 

no instrumento de outorga, são eles: a concessão e a permissão. Ou seja, a possibilidade de 

execução de serviços públicos por particular só se efetiva após a regular celebração do 

instrumento jurídico próprio. 

 No caso da prestação de serviço de ensino não existe a figura da outorga por 

intermédio de instrumentos de trespasse. Na verdade, a prestação de ensino é livre à iniciativa 

privada, desde que antecedida de autorização e sem exigência de processo de licitação. O 

ingresso na atividade se dá pela autorização expedida pelo Estado.  

Nesse primeiro momento o que deve ser pontuado é que na outorga de execução de 

serviço público, o outorgado presta o serviço em nome do titular outorgante; no caso dos 
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serviços de ensino não há previsão legal para a outorga da respectiva execução, o que se 

verifica é que a prestação pela iniciativa privada, por ser livre, pressupõe-na em nome próprio 

do agente econômico, exigindo-se apenas a autorização estatal para tanto.  

Neste contexto, fica patente que o instituto da autorização não é o instituto mais 

apropriado para delegar ou outorgar a execução de serviço público. A autorização é uma 

figura jurídica disciplinada pelo direito administrativo que, em regra, consiste em um ato 

administrativo que tem como finalidade afastar a proibição de um “fazer” por parte do 

administrado. Ou seja, a prática de uma conduta inicialmente proibida passaria a ser permitida 

após a expedição do respectivo ato autorizativo, conforme entendimento expressado por José 

Cretela Júnior: 

 

O que a autorização faz é a "derrogação da proibição legal", possibilitando 
ao particular o desempenho, em concreto, de uma "potencialidade". É 

evidente que, do exercício da atividade autorizada, podem surgir direitos, 

mas estes não derivam da autorização, em si, nem preexistiam antes da 

outorga.101 

 

Em geral não há controvérsia alguma quanto a ser, a autorização, um ato 

administrativo discricionário e precário que tem como função afastar a proibição, ou 

ilegalidade, que recai sobre a prática de atividade ou uso de bem em favor de interesse 

particular. A discricionariedade, portanto, estaria justificada em razão da conveniência e 

oportunidade da Administração Pública em atender ou manter o interesse particular em 

questão102. Sob outra perspectiva, contudo, a aferição da discricionariedade quando da 

expedição de um ato de autorização deve focar o interesse público na liberação de 

determinadas atividades ou serviços públicos a serem prestados em nome do próprio 

autorizado, mas sempre sob o controle do Estado. Vale ainda trazer à discussão a definição de 

autorização compilada por Cid Tomanik Pompeu em trabalho específico e de referência sobre 

o instituto da autorização: 

 

Ato discricionário que faculta a prática de ato jurídico, administrativo ou 

não, e o exercício de atividade material, na qual pode estar incluído, 
também, o uso privativo de bem público desde que vise a atender interesse 

imediato do autorizado e não a interesse geral, pois, então, estar-se-ia diante 

                                                             
101 CRETELLA JÚNIOR, José. Definição da autorização administrativa. Revista de Direito Administrativo, Rio 

de Janeiro, v. 149, p. 1-17, jan. 1982. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43629>. Acesso em: 6 nov. 2018. DOI: 
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v149.1982.43629. 
102 Sob a ótica do particular beneficiário da autorização é possível citar o uso transitório de vias e espaços 

públicos. 
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de outros institutos: da permissão, se a outorga fosse mediante ato, e da 

concessão, se por meio de contrato.103 

 

Importante destacar que parte significativa da doutrina nacional104 advoga a 

autorização como meio de outorga de serviço público para o particular, no entanto, toda essa 

construção doutrinária foi laborada alicerçada no atual Texto Constitucional, segundo o qual 

algumas atividades econômicas ali afetadas para que o Estado por si ou mediante autorização 

prestasse tais serviços à sociedade105. Todo o esforço doutrinário, portanto, foi o de adaptar o 

sentido conceitual da figura jurídica da “autorização” à previsão constituição de prestação 

pela iniciativa privada de alguns serviços públicos por meio da autorização. Autorização até 

então entendida como um ato administrativo discricionário expedido no interesse do particular 

autorizado com o fim de derrogação da proibição legal106 de se servir de bens púbicos e 

utilidades comumente não disponíveis a esse particular. 

Ora, qual seria, portanto, o sentido conceitual da “autorização” quando o atual Texto 

Constitucional sinaliza que determinadas atividades econômicas não mais estão disponíveis à 

iniciativa privada, ou seja, sua prestação passa a estar sob o domínio do Estado? Para Marçal 

Justen Filho, a expressão “autorização de serviços públicos” importa em contradição107. Celso 

Antônio Bandeira de Melo108, por sua vez, qualifica de “normais” as vias da concessão e 

permissão para a delegação da execução de serviços públicos, reservando-se à autorização 

atividades qualificadas de não propriamente serviço público. 

O que se percebe é que a discussão doutrinária sobre essa suposta nova faceta 

constitucional da “autorização” – como uma possibilidade legal de prestação de serviço 

público – centra em um ponto comum, qual seja, a noção jurídica de “serviço público” 

construída até então. Logo, explica-se o esforço doutrinário em adequar a nova faceta 

constitucional da “autorização” a um modelo conceitual de serviço público mais flexível, de 

forma a albergar a possibilidade de sua prestação pela via da nova figura, além da permissão e 

concessão. 

                                                             
103 POMPEU, Cid Tomanik. Autorização administrativa: de acordo com a constituição federal de 1988. São 

Paulo: Revista do Tribunais, 1992, p. 174. 
104 MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de direito administrativo. 17. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 353-
354. MELO, Celso Antônio bandeira de. Curso de direito administrativo. 22. ed. rev. e atual até a emenda 

constitucional 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 668-669. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 

Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 226-228. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito 

administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 547-548.  
105 O artigo 21, incisos XI e XII, e mais o artigo 223 da Carta de 1988 concentram maior parte das atividades 

prestacionais que podem ser fornecidas sob o regime da autorização, além das prestações de educação e saúde 

contidas no título VIII.  
106 CRETELLA JÚNIOR, op. cit., 1982.   
107 JUSTEN FILHO, op. cit.,  2005, p. 547. 
108 MELO, op. cit.,  2007, p. 669. 
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Assim, a doutrina passa a criar, modelar ou ampliar as tipologias de serviços públicos 

com o fim de justificar o uso da autorização constitucional para a prestação de serviços, a 

exemplo de Maria Sylvia Di Pietro109, que entende que os “serviços públicos não exclusivos” 

poderão ser prestados pela via da autorização; de Celso Antônio Bandeira de Melo110, para 

quem a autorização libera o particular para prestar atividades qualificadas de não 

propriamente serviço público. Entretanto, José dos Santos Carvalho Filho111 entende que a 

autorização não é apropriada para a execução de serviços públicos típicos, e que sua utilização 

só se justifica em casos quando se pretende atender a interesse privado, de forma que é 

inaceitável a noção dos denominados serviços públicos autorizados. 

Apesar das dificuldades de conjugação das figuras jurídicas da autorização e do 

serviço público assentadas na dogmática administrativista, não nos parece dificultoso 

conceber que sob o espectro conceitual da autorização seja possível prestar serviço público 

sem que seja necessário criar, modelar ou ampliar suas tipologias. Ora, a partir do 

entendimento da noção de serviços públicos de Eros Grau, a figura jurídica da autorização é 

uma possibilidade jurídica para que a iniciativa privada preste determinados serviços públicos 

em nome próprio. Sob essa perspectiva de serviço público leciona o citado professor que a 

“[...] prestação de serviço público está voltada à satisfação de necessidades, o que envolve a 

utilização de bens e serviços, recursos escassos. Daí podermos afirmar que o serviço público é 

um tipo de atividade econômica”112.  

Isso quer dizer que em dado momento histórico a ordem jurídica retira do alcance da 

iniciativa privada determinadas atividades econômicas de forma a restringir o campo de 

atuação da livre empresa, ou até mesmo a torná-la indisponível. Quando assim o faz assume 

para si a exclusividade sobre a titularidade para a prestação dessa atividade econômica, a qual 

passa a ter o qualificativo de “serviço público”. Desse modo, a assunção desses serviços 

impõe ao Estado o dever de prestar essa atividade econômica de forma direta por intermédio 

de sua estrutura administrativa, ou por delegação da execução a terceiros mediante permissão 

ou concessão113. 

Outras atividades econômicas afetadas legalmente como serviço público poderão ser 

prestadas também pela iniciativa privada fora do regime da delegação, ou da outorga da 

execução de serviços públicos – permissão e concessão. Nesse tipo de prestação de serviço 

                                                             
109 DI PIETRO, 2009,  p. 227. 
110  MELO, op. cit.,  2007,  p. 669. 
111 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Atlas, 2016, p. 473-477. 
112 GRAU, op. cit., 2003, p. 92-93. 
113 No estágio atual, conforme artigo 175 da Carta de 1988. 
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público não há a figura jurídica do trespasse da execução – delegação ou outorga, ou seja, o 

particular obtém a “autorização” para atuar em nome próprio em uma atividade econômica 

que foi retirada do alcance da iniciativa privada – serviço público. Sem essa “autorização” a 

prestação desse serviço público é tida como ilegal.  

Sob esta perspectiva a autorização, quando prevista na ordem jurídica, continua sendo 

discricionária em razão da verificação da conveniência e/ou oportunidade pela Administração 

Pública para expedir ato de autorização para que particular possa, em nome próprio, prestar 

serviço público cujo fornecimento é de atribuição exclusiva do Estado, como também 

continua sendo do interesse do particular, vez que a possibilidade de prestação de serviço 

público pela iniciativa privada e pela via da autorização depende da manifestação do interesse 

de quem pretende atuar naquela atividade econômica proibida à livre empresa até a expedição 

do ato autorizativo. Desse modo, a autorização não perde sua natureza jurídica de derrogação 

da proibição legal114. 

É nesse sentido que a prestação de ensino é livre à iniciativa privada desde que o 

Estado assumiu115 a exclusividade sobre os serviços de educação. Nessa senda há que se 

destacar que os serviços públicos pertinentes à educação em suas dimensões material e 

instrumental, apresenta percepções diferentes em relação à sua prestação. Na dimensão 

material a prestação é exclusiva do Estado no que tange a estabelecer as diretrizes e bases da 

educação nacional, logo, não há possibilidade de interferência da iniciativa privada em razão 

da natureza de bem cultural que conforma a identidade nacional. Na dimensão instrumental, 

que consiste na atividade de ensino, a prestação é também exclusiva do Estado, mas que 

permite a prestação pela iniciativa privada por intermédio da autorização, o que denota o 

sentido de complementariedade da oferta privada.  

A autorização necessária para a prestação de serviço público de ensino executado pela 

iniciativa privada se traduz no instrumento jurídico que vai propiciar validade legal aos títulos 

acadêmicos expedidos pelas escolas particulares, pertinentes às certificações e diplomações 

emitidas em razão da oferta de ensino superior, Ou seja, a necessidade de autorização para 

afastar a ilegalidade da prestação desse tipo de serviço não está no fornecimento da atividade 

material que consiste em ministrar aulas, mas e tão somente na certificação e/ou diplomação 

que confere direitos a quem se submeteu aos respectivos serviços de ensino.  

                                                             
114 CRETELLA JÚNIOR, op. cit. 1982.  
115 A assunção da oferta de ensino no Brasil ocorreu ainda na condição de colônia de Portugal por ocasião das 

reformas pombalina, conforme linhas anteriores. 
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Nesse sentido, a expressão educação formal retrata a prestação de ensino por 

instituição de ensino devidamente autorizada para tanto. A autorização dada pelo Estado para 

a escola prestar serviço de ensino atribui-lhe competência para expedir certificações que 

atestam que os estudos desenvolvidos naquela escola estão de acordo com as diretrizes 

curriculares nacionais e com as normas expedidas pelo poder público autorizador, e como tal 

geram efeitos jurídicos em benefício em favor de quem se submeteu àqueles conteúdos e 

normas. 

Por fim, a prestação de serviços de ensino superior, seja ela pública ou privada, 

apresenta peculiaridades que lhes são   próprias e só encontradas no segmento de oferta de 

ensino superior. A efetiva prestação de ensino superior, pública ou privada, exige a atuação 

conjunta de duas entidades de naturezas jurídicas diferentes e com funções, competências e 

responsabilidades também distintas, são elas: a mantida e a mantenedora, essa dualidade não é 

percebida pelos usuários dos serviços de ensino, mas é de suma importância para a 

compreensão da estrutura orgânica desse tipo de serviço. 

 

1.4 ESTRUTURA QUADRIMENSIONAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

ENSINO SUPERIOR: ESTADO, CURSO, MANTIDA E MANTENEDORA 

 

A prestação pública ou privada de serviço de ensino superior é marcada pela presença 

de duas entidades: a) a mantida, a quem cabe efetivamente a prestação do ensino superior e, 

por consequência, é quem certifica a validade dos estudos e atribui o grau correspondente ao 

curso realizado pelo egresso: na graduação: bacharel, licenciado, tecnólogo e médico116; na 

pós-graduação: stricto sensu mestre e doutor; b) a mantenedora, é a pessoa jurídica de direito 

público ou privado a quem cabe prover a mantida dos recursos materiais e humanos 

necessários a oferta dos cursos superiores. 

Entretanto, o grau obtido após a conclusão de um curso superior só atribui direitos a 

quem o recebeu se a instituição de ensino superior, concedente do grau, tenha sido 

devidamente autorizada para ofertar cursos superiores, e, ainda, que o grau pertinente à 

formação recebida tenha vindo de curso, também autorizado para a oferta na mesma 

instituição de ensino superior concedente do grau. 

                                                             
116 Conforme Lei 13.270, de 13 de abril de 2016, que teve como objeto determinar a inserção da expressão 

“médico” nos diplomas dos egressos dos cursos de graduação em medicina, bem como proibir o uso da 

denominação “bacharel em medicina”. 
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Desse modo, infere-se que a estrutura de oferta de ensino superior contempla pelo 

menos quatro elementos que, conjuntamente, estabelecem a necessária legalidade à prestação 

de ensino superior, são eles: a) o poder público regulador da atividade de ensino superior; b) a 

oferta de cursos superior devidamente autorizada pelo poder público regulador; c) a 

instituição de ensino superior onde o curso será ministrado, também denominada mantida, e 

cuja existência legal decorre da expedição do ato de autorização de oferta de curso superior, e 

d) a mantenedora, pessoa jurídica de direito público ou privado, proveniente do segundo e/ou 

do terceiro setor econômico da sociedade, que impulsiona todo processo de oferta de ensino 

superior a partir do protocolo, junto ao poder público regulador, do pedido de autorização 

para prestação de serviço de ensino superior.  

Nessa linha de argumento, nota-se que o curso é o elemento da estrutura de oferta de 

ensino superior de maior relevância, pois não há como conceder grau ao egresso sem a 

integralização de um curso superior, cuja oferta necessita de uma instituição de ensino 

devidamente autorizada a ministrá-lo. O curso, portanto, é o conjunto de atividades 

acadêmicas devidamente quantificadas e organizadas a partir do perfil acadêmico e 

profissional que se pretende formar, conferindo ao concluinte o acesso a um diploma. O 

diploma, por sua vez, garante a seu titular o exercício de direitos que lhe são correlatos, em 

especial o exercício profissional. O curso objetiva, por intermédio do seu Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC), que estando em consonância com as diretrizes curriculares nacionais editadas 

para os cursos superiores pelo poder público regulador, obter a devida autorização para sua 

regular oferta. 

A autorização expedida pelo órgão regulador torna o curso regular para a sua oferta 

pública, entretanto, a continuidade dessa regularidade fica condicionada a outro ato 

administrativo a ser expedido pelo mesmo órgão que deferiu autorização, denominado 

reconhecimento de curso. Esse novo ato consiste na verificação de que o curso foi ministrado 

na forma descrita no PPC que recebeu a autorização; daí por diante o curso receberá 

periodicamente outras verificações com o intuito de avaliar a qualidade da prestação do 

serviço e atendimento das normas nacionais da educação, essas verificações periódicas são 

denominadas de renovação de reconhecimento.  

Estando o curso devidamente reconhecido, o diploma poderá ser expedido. O diploma 

consiste em uma certificação dos estudos realizados por seu titular em um curso reconhecido, 

atribuindo ao diplomado um “grau” e as prerrogativas para o exercício profissional 

correspondente à respectiva formação acadêmica. É importante deixar claro que o diploma 
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não é certificado, este é menor que aquele e tem a mera função de atestar a ocorrência de fatos 

e atos educacionais. 

Vale destacar que o objeto da autorização obtida do poder público regulador para 

prestar serviço de ensino superior recai sobre o curso superior, entretanto, o titular do pedido 

formulado para a obtenção da autorização para a oferta inicial dos respectivos cursos não é a 

instituição de ensino superior, uma vez que ela ainda não existe. O responsável pelo citado 

requerimento é formulado pela pessoa jurídica que irá prover os recursos materiais e humanos 

necessários à prestação dos serviços pela entidade mantida que surgirá na hipótese de 

deferimento do respectivo pedido de autorização.  

Assim, somente após o deferimento do pedido de autorização para oferta de curso 

superior é que efetivamente surge os outros dois elementos da estrutura legal de oferta de 

ensino superior, quais seja: o curso e a instituição de ensino superior pública ou privada, uma 

vez que os demais são preexistentes. Nesse caso, é importante destacar que o processo de 

obtenção de autorização para oferta de cursos superiores, ou para a prestação de ensino 

superior, contempla dois procedimentos que, embora distintos, convergem para um único 

objetivo.  

O processo de autorização, denominado regulatório, consiste na autorização para 

oferta de curso superior e no credenciamento da instituição de ensino superior que irá 

ministrar o curso autorizado. Importante destacar que os dois procedimentos – 

credenciamento e autorização de curso – deságua na expedição de um único ato de 

autorização que contemplará as duas autorizações stricto sensu de funcionamento. Na 

verdade, a instituição de ensino superior só passa a ter existência legal após o seu 

credenciamento, de forma que a partir de então será a titular da prerrogativa de pedir ao poder 

público regulador a autorização para a oferta de novos cursos. 

 

1.4.1 Delineamentos jurídicos da entidade mantida  

 

A oferta de cursos superiores no Brasil, desde a sua condição de colônia de Portugal, 

sempre esteve sob o controle e responsabilidade do Estado. A oferta de cursos superiores por 

intermédio de estabelecimentos isolados oficiais denominados faculdades ocorreu até o 

governo do Presidente Epitácio Pessoa, quando, precisamente em 1920, foi instituída a 

primeira universidade pública do Brasil, que foi a Universidade do Rio de Janeiro. De 

qualquer forma, foi no governo de Getúlio Vargas que foi editado o Estatuto das 
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Universidades Brasileiras117, instrumento segundo o qual a oferta de ensino superior deveria, 

a partir de então, ocorrer, preferencialmente, por meio de universidades.  

O reduzido número de cursos superiores ofertados com exclusividade pelas faculdades 

oficiais no Brasil imperial restringia o acesso de grande parte da população que poderia ter 

ingresso nesses estabelecimentos. Nesse contexto foi aprovada a reforma educacional Leôncio 

de Carvalho conhecida como Lei do Ensino Livre representada pelo Decreto 7.247/1879. No 

que toca à oferta de cursos superiores podem-se destacar: a) autorização para associação de 

particulares para o ensino de disciplinas ministradas nos cursos superiores oficiais, e b) a 

possibilidade de as faculdades livres mantidas pelas associações de particulares, após sete 

anos obter os mesmos privilégios das faculdades oficiais.  

Já no governo de Wenceslau Braz foi editado o Decreto 11.530, de 18 de março de 

1915118, que tinha como objetivo reorganizar o ensino secundário e superior na República. 

Aquele diploma normativo estabelecia a possibilidade de as chamadas academias – 

instituições de ensino não oficiais – serem equiparadas às instituições oficiais, caso quisessem 

ter seus diplomas com a mesma validade daqueles emitidos pelas escolas oficiais de ensino 

secundário e/ou superior119. Constata-se, portanto, que o Estado mantinha para si todas as 

etapas da formação educacional dos brasileiros, entretanto, a figura do professor catedrático 

ainda detinha a atribuição de formular as propostas de conteúdo das disciplinas que seriam 

aplicadas, ainda que tivessem de ser aprovadas pela respectiva congregação da instituição à 

qual estava vinculado.  

Por ocasião do já referido Estatuto das Universidades Brasileiras editado na era 

Vargas, vê-se a menção a duas situações distintas quando da institucionalização de uma 

universidade federal, quais sejam: criação e mantença120. Quanto às particulares, classificadas 

como “universidades livres”, sua criação dar-se-ia por intermédio de fundações ou 

associações, as quais poderiam ser equiparadas às federais após aprovação em processo 

                                                             
117 Conforme Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931. 
118 BRASIL. Decreto 11.530, de 18 de março de 1915. Reorganiza o ensino secundario e o superior na 

Republica. Diário Oficial da União - Seção 1 - 20/3/1915, Página 3028. Rio de Janeiro, DF, 1915 
119 Art. 11 – As academias que pretenderem que os diplomas por ellas conferidos sejam registados nas 

repartições federaes, afim de produzirem os fins previstos em leis vigentes requererão ao Conselho Superior do 

Ensino o deposito da quota de fiscalização na Delegacia Fiscal do Estado em que funccionarem. (BRASIL, op. 

cit.,1915) 
120 Conforme artigo 6º do Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931 “As universidades brasileiras poderão ser 

creadas e mantidas pela União, pelos Estados ou, sob a fórma de fundações ou de associações, por particulares, 

constituindo universidades federaes estaduaes e livres” (ortografia original).(BRASIL, op. cit., 1931). 
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próprio, caso pretendessem ter seus diplomas com as mesmas prerrogativas legais que tinham 

os emitidos pelas universidades federais121.  

Ainda no que toca à criação das universidades no âmbito do Estatuto das 

universidades Brasileiras, e que merece maior destaque para fins deste trabalho, diz respeito à 

atribuição de personalidade jurídica e de autonomia didática, administrativa e disciplinar às 

instituições universitárias122. Como se pode observar do referido instrumento legal, a 

personalidade jurídica das universidades era calibrada de acordo com o respectivo decreto e 

com as disposições de seu estatuto. A personalidade jurídica das universidades que lhe era 

peculiar, não guardava as mesmas prerrogativas de direito da personalidade jurídica prevista 

no vigente no Código Civil de 1916. 

Percebem-se então os primeiros contornos jurídicos que levariam à existência de uma 

instituição de ensino superior, sujeita de direitos e deveres no âmbito de uma personalidade 

jurídica sui generis e limitada a seus fins, e ainda portadora de autonomia didática, 

administrativa, financeira e disciplinar. O que se pode inferir é que o exercício da autonomia 

universitária necessária à consecução de seus fins exige que o ente universitário possa, em 

nome próprio, ser sujeito de direitos e deveres que tenham pertinência à sua essência 

educacional.  

Com o advento da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

4.024/1961, os estabelecimentos de ensino superior privados devidamente autorizados a 

funcionar não mais guardavam qualquer diferença em relação aos estabelecimentos públicos. 

A primeira LDB proclamava que o direito à educação estava assegurado pela oferta 

obrigatória do poder público, e pela liberdade de a iniciativa particular ministrar ensino em 

qualquer nível escolar, desde que observada a legislação de regência.  

Por fim, com a reforma universitária de 1968 e posterior promulgação da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/1996, a autonomia universitária é pedra de toque 

das estruturas de oferta de ensino superior, de forma que a atual LDB textualmente prevê a 

                                                             
121 Art. 12. As universidades estaduaes ou livres poderão ser equiparadas às universidades federaes para os 

effeitos da concessão de titulos, dignidades e outros privilegios universitarios, mediante inspecção prévia pelo 

Departamento Nacional do Ensino e ouvido o Conselho Nacional de Educação (ortografia original). (Idem – 
Ibidem) 
122 Art. 9º As universidades gosarão de personalidade juridica e de autonomia administrativa, didactica e 

disciplinar, nos limites estabelecidos pelo presente decreto, sem prejuizo da personalidade juridica que tenha ou 

possa ser atribuida pelos estatutos universitarios a cada um dos institutos componentes da 

universidade. Paragrapho unico. Nas universidades officiaes, federaes ou estaduaes, quaesquer modificações 

que interessem fundamentalmente á organizacção administrativa ou didactica dos institutos universitarios, só 

poderão ser effectivadas mediante sancção dos respectivos governos, ouvido o Conselho Nacional de Educação 

(ortografia original). (Idem – Ibidem). 
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figura da instituição de ensino superior como entidade distinta da sua mantenedora, seja ela 

pública ou privada.  

Portanto, ao final de toda a evolução legislativa sobre o tema, consolidou-se que a 

instituição de ensino superior é uma entidade que surge juntamente com o deferimento do 

pedido de autorização para a oferta de curso superior por uma instituição de ensino pública ou 

privada. Ou seja, ao mesmo tempo que o poder público defere a autorização dos primeiros 

cursos superiores para oferta pública, também, e concomitantemente, credencia a instituição 

de ensino que irá ministrar os tais cursos. É a entidade mantenedora quem providencia esse 

primeiro pedido, após a existência da instituição de ensino por intermédio do credenciamento, 

esta passa a ostentar a prerrogativa legal de pedir novos cursos superiores123.  

Embora a instituição de ensino superior não tenha personalidade jurídica nos moldes 

previstos na legislação civil pertinente à constituição das pessoas jurídicas124, a entidade que 

surge com a aprovação do seu estatuto junto ao órgão regulador da atividade passa a reunir 

em sua esfera jurídica de atuação direitos e deveres. Isto quer dizer que o credenciamento pelo 

poder público atribui à instituição de ensino superior uma personalidade jurídica sui generis.  

Há que se destacar que o credenciamento de instituição de ensino superior compõe o 

processo de outorga de autorização lato sensu, que decorre da aprovação do estatuto 

universitário ou do regulamento de faculdade apesentados ao poder público. O 

credenciamento como figura jurídica consiste na “[...] habilitação para o desempenho de 

atividade material ou técnica, não jurídica, mas meramente instrumental ou de colaboração 

com a Administração Pública”125. Adilson Dallari, por sua vez, o conceitua da seguinte forma: 

 

Credenciamento é o ato ou contrato formal pelo qual a Administração 

Pública confere a um particular, pessoa física ou jurídica, a prerrogativa de 
exercer certas atividades materiais ou técnicas, em caráter instrumental ou de 

colaboração com o Poder Público, a título oneroso, remuneradas diretamente 

pelos interessados, sendo que o resultado dos trabalhos executados desfruta 
de especial credibilidade, tendo o outorgante o poder/dever de exercer a 

fiscalização, podendo até mesmo extinguir a outorga, assegurados os direitos 

e interesses patrimoniais do outorgado inocente e de boa-fé.126 

 

                                                             
123 Convém esclarecer que as instituições de ensino superior do tipo universidade têm autonomia para autorizar a 

oferta de cursos sem se submeterem à autoridade do órgão regulador, exceto os cursos de: direito, medicina, 

odontologia, enfermagem e psicologia, conforme artigo 41 do Decreto 9.235/2017, que regula as disposições 

relativas à educação superior na atual LDB. No entanto, submetem-se aos atos confirmatórios posteriores à 

autorização, como o reconhecimento de curso e a renovação de reconhecimento de curso.  
124 Artigo 45 do atual Código Civil. 
125 DALLARI, Adilson Abreu. Credenciamento. Revista eletrônica de direito do Estado, Salvador, n. 5, p. 14, 

janeiro/fevereiro/março 2006. Disponível em: <http://www.anpevi.org.br/pareceres/ PARECER_ ADILSON 

_DALLARI_CREDENCIAMENTO.pdf>. Acessado em: 10 nov. 2018. 
126 Idem - Ibidem, p. 15.  
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A instituição de ensino superior, após credenciamento, passa a ter a competência legal 

para ministrar os cursos, requerer autorização para a oferta de novos cursos superiores, 

protocolar pedidos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, de aumento 

ou diminuição de vagas, de extinção de cursos; aprimorar os projetos pedagógicos de cursos e 

respectivos currículos nos limites das diretrizes curriculares nacionais; e expedir diplomas e 

demais atos de gestão acadêmica necessários a cumprir os objetivos delineados em seus 

documentos de constituição, além de se submeter às ações de controle de qualidade e 

normativa pelo poder público regulador. Logo, necessária a personalidade jurídica sui generis.  

Como já referido, as instituições de ensino superior são classificadas em duas 

diferentes categorias administrativas: públicas e privadas. Ou seja, categorias administrativas 

que correspondem a um critério subjetivo equivalente à natureza jurídica da sua mantenedora.  

Isto quer dizer que não há qualquer distinção em relação às instituições de ensino 

superior. A distinção está na natureza jurídica de sua mantenedora. Logo, é possível afirmar 

categoricamente que toda e qualquer instituição de ensino superior, independentemente de ser 

mantida por pessoa jurídica pública ou privada, é de interesse público, logo, são inteiramente 

públicas no sentido republicano da palavra.  

Essa afirmação pode ser corroborada pelo enunciado constitucional que fixa os valores 

que devem ser perseguidos com a educação e que são levados à sociedade pelas instituições 

de ensino, independentemente da natureza jurídica de sua mantenedora: o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho, conforme artigo 205. 

A partir desses delineamentos sobre a natureza jurídica das instituições de ensino 

superior é possível concluir que elas estão submetidas ao regime jurídico de direito público, 

em especial quando da relação com o poder público regulador nos âmbitos da: a) regulação, 

no que toca aos pedidos de novos cursos e aos pedidos de reconhecimento e renovação de 

cursos, além de pedidos de aumento e diminuição de vagas, e extinção de cursos; b) 

avaliação, pertinente à verificação do cumprimento de indicadores de qualidade na oferta de 

cursos superiores, e c) supervisão, referente à aplicação de sanções, ou medidas de 

saneamento em face de deficiência e irregularidades que admitem correções.  

 

1.4.1.1 A universidade como modelo ordinário de instituições de ensino superior  

 

A instituição de ensino superior é, por excelência, a universidade. Embrionariamente, 

as universidades têm suas raízes na Idade Média, quando foi marcada pela gestão e pela 
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significativa influência das congregações religiosas e da própria autoridade máxima da igreja 

católica, assim como ocorrera em todas as áreas daquela sociedade. John Henry Newman 

descreve as universidades como derivativas das escolas de conhecimento medievais que 

operavam no medievo ainda sem influência da Igreja. 

 

Se me pedissem uma descrição breve e popular do que seja Universidade, 

derivaria minha resposta da antiga designação, a de Studium Generale, ou 

“Escola de Conhecimentos Universais”. Esta descrição supõe a reunião de 
estrangeiros de todas as procedências em um lugar; – de todas as 

procedências; do contrário como se encontrariam professores e estudantes 

para todos os departamentos do saber? E num lugar: senão, como poderia 

haver realmente uma escola? Consoante, em sua forma simples e rudimentar, 
é uma escola de tôda sorte de saber, contando com professores e mestres de 

todos os quadrantes.127  

 

A partir dessa concepção conceitual pode-se extrair que a universidade exige um lócus 

no qual seja possível reunir professores e alunos de todos os lugares, descrição que dá a exata 

dimensão do sentido de pluralidades de ideais e tradições culturais carregadas por cada 

membro dessa comunidade universitária. John Henry Newman adverte que a universidade não 

é um repositório de saberes isolados dispostos de forma a propiciar aos seus membros a 

apreensão de um pouco de tudo. 

 

Uma universidade não é um Enciclopedismo. Não é o local onde se aprende 
um pouco de tudo, onde cada dia se somam aos programas novas matérias. 

Não. Mas tendo professores e faculdades para todas as matérias, não 

pretende ensinar tudo, mas comunicar os pontos de partida, de modo a que 
uma sabedoria domine as particularidades de cada matéria ou de cada 

ciência. Aprender as ciências é possível nos livros. Captar a alma da ciência 

só é possível no intercâmbio de professores e aluno.128  

 

Sob essa perspectiva, a expressão “universidade” vai muito mais além que o sentido 

etimológico de conjunto de coisas, ou mais precisamente de uma reunião de professores, 

alunos e saberes. A diversidade que caracteriza os elementos desse conjunto de coisas é a 

pedra fundamental da instituição universitária, pois é baseada em diferentes visões de mundo 

que cada membro dessa comunidade carrega, que é possível a renovação constante do 

conhecimento, em um movimento infinito de interações interpessoais, e destas com o mundo.  

Esse modelo de universidade expressa o desenvolvimento de um conhecimento 

científico desinteressado, não intencionalmente direcionado a resolver questões preexistentes 

                                                             
127 NEWMAN, John Henry. Origem e progresso das universidades. Trad. Roberto Saboia de Medeiros S. J. São 

Paulo, 1951, p. 9. 
128  NEWMAN, op. cit., 1951. Introdução, p. XIII. 
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na sociedade. Debruçar-se sobre a ciência não tem como objetivo solucionar um problema 

que aflige de alguma forma a sociedade. Não há a preocupação de que a solução encontrada 

para um problema de pesquisa definido no âmbito acadêmico venha a ser utilizado pela 

sociedade. Boaventura de Souza Santos denomina esse modelo de “conhecimento 

universitário” em contraponto ao modelo que ele denomina de “conhecimento 

pluriversitário”. 

 

A universidade produz conhecimento que a sociedade aplica ou não, uma 
alternativa que, por mais relevante socialmente, é indiferente ou irrelevante 

para o conhecimento produzido. A organização universitária e o ethos 

universitário forma moldados por este modelo de conhecimento. Acontece 

que, ao longo da última década, se deram alterações que desestabilizaram 
este modelo de conhecimento e apontaram para a emergência de um outro 

modelo. Designo esta transição por passagem do conhecimento universitário 

para o conhecimento pluriversitário.129  

 

O prof. Boaventura de Souza Santos critica o conhecimento pluriversitário em razão 

de ser um instrumento de imposição aos pesquisadores de que devem direcionar seus 

trabalhos de forma a atender demandas específicas advindas da sociedade, mais propriamente 

do mercado. “O conhecimento pluriversitário tem tido a sua concretização mais consistente 

nas parcerias universidade-indústria e, portanto, sob a forma de conhecimento mercantil.”130 

De qualquer modo, a instituição universitária também tem a função de formar quadros 

para o preenchimento de ocupações profissionais que exigem conhecimento em nível 

superior. A sua função escolar, ou de instrução consiste em sistematizar saberes de forma a 

preparar seu egresso a lidar com questões específicas de determinadas áreas da ciência ou da 

técnica vinculadas a determinadas profissões. Nessa linha a universidade é: 

 

[...] instituição cultural ou escola de grau superior que compreende ou aspira 
a compreender a totalidade das ramas do conhecimento humano, a 

universalidade das classes de especialização do saber e das formas de 

preparação científica e técnica superior para o exercício das distintas 
profissões intelectuais.131  

 

A universidade, além da pesquisa e da instrução, assume outra função institucional de 

grande importância para a sociedade, que consiste em levar para fora de seus muros parte do 

                                                             
129 SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e 

emancipatória da universidade. 3. São Paulo: Cortez, 2011, p. 41-42. 
130 SANTOS, op. cit., 2011,  p. 43. 
131 MONDOLFO, Rodolfo. Origens das universidades. In: OURIQUES, Nildo; RAMPINELLI, Waldir José 

(Org.). Crítica à razão acadêmica: reflexão sobre a universidade contemporânea. Florianópolis: Insular, 2017, v. 

2, p. 17.  
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conhecimento ali gerado. A extensão universitária é a expressão da função social da 

universidade e do conhecimento que ali é produzido, o qual retorna para a sociedade em 

forma de ações que visam a modificar a realidade experimentada pela comunidade externa à 

universidade.   

É que, em todos os tempos, não é a universidade apenas um organismo 

voltado à formação profissional de ensino superior. Se esta é sua missão 
imediata – porque dela depende basicamente o acesso a um estádio superior 

da sociedade (mormente quando ambicionamos a plenitude de domínio 

tecnológico como etapa da sociedade industrial ou pós-industrial) – não pode 

ser obscurecido o papel das elites universitárias na difusão e revisão de 
valores culturais, como de parâmetros institucionais.132 

 

As funções assumidas pela universidade pertinentes a ensino, pesquisa e extensão, 

exigem liberdade para a sua execução, principalmente quando se considera que a construção 

do conhecimento é uma expressão do espírito humano, e como tal não coaduna com 

limitações de qualquer natureza. Essa liberdade como exigência necessária para os trabalhos 

de investigação e de transmissão de conhecimento também se faz indispensável à própria 

universidade enquanto instituição responsável em organizar e proporcionar o ambiente para a 

experiência investigativa autônoma.  

A ideia de autonomia universitária traduz-se no poder de autodeterminar-se nos 

aspectos didáticos e pedagógicos, como também nas questões administrativo-financeiras sem 

as quais não seria possível os primeiros, contudo, há que se destacar que a autonomia não é 

um fim em si mesma, ao contrário, é um meio necessário para permitir que a universidade 

cumpra a função que justifica sua existência.  

 
Mas, se a universidade é algo mais do que isso, se está a serviço de pura 

investigação da verdade, se visa à realização dos valores fundamentais do 

espirito que integram o acervo da cultura humana, então possui uma 
dimensão de universalidade que faz transcender os imediatismos utilitários, e 

uma missão cultural que exige necessariamente a liberdade.133 

 

A autonomia universitária deve ser lida como uma garantia de liberdade contra as 

interferências ideológicas de quem a universidade é dependente financeiramente, de forma 

que o ambiente universitário mantenha a sua diversidade e a necessária pluralidade de ideias. 

Logo, a autonomia não deve ser entendida como uma forma de oposição política em face das 

                                                             
132 TÁCITO, Caio. Ensino superior – Fundação – Autarquia especial. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 144, p. 202-211, jan. 1981. ISSN 2238-5177. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43383>. Acesso em: 11 nov. 2018. DOI: 

http://dx.doi.org/10.12660/rda.v144.1981.43383.  
133 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Conselho Federal de Educação. Amplitude e limites da autonomia 

universitária. Parecer nº 76/62. Documenta 4, p. 45. Relator Newton Sucupira. 
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ações de regulação estatal que deve, acima de tudo, resguardar o interesse público na 

atividade universitária.  

Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal134, a autonomia universitária foi 

tratada como espaço de discricionariedade, deixado constitucionalmente à atuação normativa 

infralegal de cada universidade porquanto necessária à consecução das suas funções. A 

universidade, portanto, é entendida como espaço democrático de liberdade e libertação 

pessoal e política.  

 

A autonomia é o espaço de discricionariedade deixado constitucionalmente à 

atuação normativa infralegal de cada universidade para o excelente 
desempenho de suas funções constitucionais. Reitere-se: universidades são 

espaços de liberdade e de libertação pessoal e política. Seu título indica a 

pluralidade e o respeito às diferenças, às divergências para se formarem 

consensos, legítimos apenas quando decorrentes de manifestações livres. 
Discordâncias são próprias das liberdades individuais. As pessoas divergem, 

não se tornam por isso inimigas. As pessoas criticam. Não se tornam por isso 

não gratas. Democracia não é unanimidade. Consenso não é imposição. Daí 
ali ser expressamente assegurado pela Constituição da República a liberdade 

de aprender e de ensinar e de divulgar livremente o pensamento, porque sem 

a manifestação garantida o pensamento é ideia engaiolada. Também o 
pluralismo de ideias está na base da autonomia universitária como extensão 

do princípio fundante da democracia brasileira, que é exposta no inc. V do 

art. 1o. da Constituição do Brasil. Pensamento único é para ditadores. 

Verdade absoluta é para tiranos. A democracia é plural em sua essência. E é 
esse princípio que assegura a igualdade de direitos individuais na 

diversidade dos indivíduos.135 

  

A decisão do STF acima transcrita foi motivada por decisões judiciais advindas da 

justiça eleitoral que pretendia evitar a realização de debates, eventos ou manifestações em 

universidades que tivessem como objeto a discussão política sobre a campanha presidencial 

do ano de 2018, sob a justificativa de que, naquele momento, não era possível qualquer tipo 

de propaganda política partidária. Ao fim, foi determinada a suspensão dos 

 

[...] efeitos de atos judiciais ou administrativos, emanados de autoridade 

pública que possibilite, determine ou promova o ingresso de agentes 

públicos em universidades públicas e privadas, o recolhimento de 

documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e 
discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta 

irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre 

de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários ou em 

                                                             
134 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na APDF 548-DF. Direito Administrativo e outras 

matérias de Direito Público. Relatora: Ministra Cármem Lúcia. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Deferimento de 

Liminar: 27/10/2018. 
135 Decisão proferida em medida cautelar que suspendeu todas as decisões. Medida Cautelar na APDF 548-DF. 

(BRASIL, 2018). 
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equipamentos sob a administração de universidades públicas e privadas e 

serventes a seus fins e desempenhos. 

 

Como se pode perceber, a autonomia universitária é elemento de grande importância 

para a existência e a manutenção das atividades desenvolvidas nas instituições de ensino 

superior, sem a qual não haveria a liberdade necessária para o espirito humano criar e intervir 

no meio em que vive, ou até mesmo ser objeto de intervenção cultural da coletividade de que 

faz parte. Em um ambiente de diversidade de ideias a autonomia para concordar e/ou 

discordar é primordial para o aperfeiçoamento ou a procriação de novas ideias. 

A questão que se impõe circunscreve-se na hipótese de como a universidade pode 

manter autonomia didática e científica sem a interferência de quem financia suas atividades 

acadêmicas. Seja na universidade pública ou privada, o financiamento das funções 

universitárias tem sua fonte no Estado, ou na iniciativa privada respectivamente.  

Logo, a garantia de uma autonomia didática e científica da universidade deve vir 

acompanhada de outra autonomia, qual seja, a da sua gestão: administrativa e financeira. 

Desse modo, a universidade deve ter existência própria e diversa da pessoa que financia suas 

atividades. Surge, portanto, a instituição de ensino superior, criada a partir do ato de 

credenciamento expedido pelo poder público correspondente à aprovação de seu estatuto. 

O estatuto da universidade é o ato constitutivo que, após aprovação pelo Estado, é o 

que dá vida à instituição de ensino superior e consequente personalidade jurídica sui generis. 

O documento estatutário é marcado pela impessoalidade e deve expressar toda sua estrutura 

organizacional administrativa e acadêmica. Naquela são indicados os órgãos de gestão 

superior, executivo e operacional com todas as suas atribuições, bem como a forma de acesso 

aos respectivos cargos e, em especial, os limites de atuação da entidade mantenedora. No que 

diz respeito às atividades acadêmicas, são reguladas todas as rotinas docentes e discentes 

relativas às atividades que lhes são próprias, a exemplo de: formas de acesso ao ensino 

superior, matrícula, avaliações, diplomação, regime disciplinar, transferência, e tantas outras 

rotinas. 

Assim, é por intermédio de seus estatutos que as universidades exercem, em sua 

plenitude, a autonomia didática e científica, administrativa e financeira. A entidade 

mantenedora, por sua vez, deve ter sua atuação restrita às suas funções descritas no estatuto da 

mantida, as quais, e em grande parte, se resumem a aprovar decisões dos órgãos superiores de 

gestão da mantida pertinentes a questões financeiras.  
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O atual modelo legal de oferta de ensino superior prevê não só a universidade como 

instituição de ensino superior apta a prestar serviços de ensino, mas dois outros tipos de 

instituições que apresentam variações no espectro administrativo e no grau de prerrogativas 

acadêmicas, são elas: faculdades e centros universitários. 

O que se verifica é que as faculdades e os centros universitários são instituições de 

ensino superior que priorizam a atividade de ensino superior em nível de graduação, ao 

contrário das universidades que, como já referido, apresentam funções que vão além da 

atividade de ensino, abrangendo também as funções investigativas institucionalizadas por 

intermédio de programas de pós-graduação stricto sensu e de extensão.  

Assim, as faculdades atuam apenas na área do ensino superior, enquanto os centros 

universitários atuam no ensino superior, na extensão e devem desenvolver programas de 

iniciação científica em nível de graduação. A autonomia universitária nos termos atribuídos às 

universidades também é concedida em dado grau aos centros universitários. 

Convém advertir que a autonomia universitária como garantia à liberdade de 

pensamento e de gestão das universidades deve estar positivada na ordem jurídica vigente. 

Desse modo, a atual carta política prevê em seu artigo 207 a autonomia universitária em seus 

aspectos didático-científico, administrativo e de gestão financeira, patrimonial e disciplinar. A 

Lei 9.394/1996, em seu artigo 53136, por sua vez, especifica quais atos de gestão e acadêmicos 

se encontram no âmbito da autonomia universitária, a qual é estendida aos centros 

universitários. 

Note-se, porém, que alguns dos atos de gestão e acadêmicos delineados no âmbito da 

autonomia universitário, conforme artigo 53 da LDB, são necessários à regular gestão de 

qualquer tipo de instituição superior, inclusive as faculdades. Logo, não se pode afirmar de 

forma categórica que as faculdades não ostentam certo grau de autonomia universitária, em 

                                                             
136 Art. 53 – No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as 

seguintes atribuições: I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 

previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; 

II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; III – estabelecer 

planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; IV – fixar o 

número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; V – elaborar e reformar 
os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; VI – conferir graus, diplomas e 

outros títulos; VII – firmar contratos, acordos e convênios; VIII – aprovar e executar planos, programas e 

projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos 

conforme dispositivos institucionais; IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de 

constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; X – receber subvenções, doações, heranças, legados e 

cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. § 1º Para garantir a autonomia 

didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos 

recursos orçamentários disponíveis, sobre: I – criação, expansão, modificação e extinção de cursos; II – 

ampliação e diminuição de vagas; III – elaboração da programação dos cursos; IV – programação das pesquisas 

e das atividades de extensão; V – contratação e dispensa de professores; VI – planos de carreira docente. 
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especial na gestão de seus cursos e na oferta de curso de pós-graduação lato sensu e na 

expedição de certificados e de diplomas. 

A autonomia universitária, definida como liberdade de pensamento e de gestão 

administrativa e acadêmica, também abarca as liberdades constitucionais de ensinar, de 

aprender, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber137, as quais não estão restritas 

apenas às universidades, mas estão franqueadas a qualquer instituição de ensino de nível 

básico ou superior. 

As liberdades de ensinar, de aprender, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber são garantias constitucionais enclausuradas em um dos princípios que norteiam a 

atividade de ensino em todos os níveis de instrução. Essas liberdades são garantidas não 

apenas às instituições de ensino, mas também aos professores, aos alunos e aos pesquisadores. 

Os conteúdos dessas liberdades são inderrogáveis e são necessárias a toda e qualquer 

atividade do gênio humano, e sobre as quais não pode haver qualquer tipo de restrição por 

parte do Estado.  

 

 

 

1.4.2 Delineamentos jurídicos da entidade mantenedora  

 

A instituição de ensino superior, portanto, é a entidade que efetivamente presta o 

serviço de ensino superior por intermédio da oferta de cursos superiores devidamente 

autorizados pelo poder público. Há que se destacar que sua existência decorre de ato de 

credenciamento expedido concomitantemente ao ato de autorização para a oferta de curso 

superior, de forma que os dois atos compõem o processo de pedido de autorização para a 

prestação de serviço de ensino superior. 

Nas linhas anteriores ficou patente que a instituição de ensino superior é o instrumento 

pelo qual o conhecimento científico e técnico-profissional, os saberes diversos e a arte são 

transmitidos de forma previamente organizada pelo poder que a credenciou para tanto. 

Também é função da instituição de ensino superior a investigação científica, além da função 

de intervenção na realidade externa ao ambiente institucional.  

Essas funções, de uma forma geral, exigem liberdades de manifestações de 

pensamento e de expressão por parte daqueles que compõem a comunidade acadêmica em 

                                                             
137 Art. 206 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] II – liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
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razão da pluralidade de ideias que caracteriza esse ambiente. Por via de consequência, a 

instituição de ensino superior que alberga essa comunidade acadêmica deve ter garantida a si, 

a autonomia necessária àquelas liberdades intelectuais. Nesse desiderato, a Carta de 1988 

previu a autonomia universitária pertinente à gestão didático-científica, administrativo-

financeira e disciplinar. 

Ocorre, porém, que toda a estrutura necessária para o desenvolvimento daquelas 

funções acadêmicas deve ser financiada por outra entidade, uma vez que por si a instituição 

de ensino superior não é geradora de receita alguma. Surge então a entidade mantenedora, que 

tem a função de prover os recursos materiais e humanos para que a instituição de ensino 

superior, a entidade mantida, possa desenvolver suas funções institucionais. 

Logo, o quarto elemento da estrutura de oferta de ensino superior é a entidade 

mantenedora, cuja natureza jurídica varia entre pessoas jurídicas de direito público e pessoas 

jurídicas de direito privado. Na primeira categoria estão as fundações públicas de direito 

privado e as autarquias especiais; na segunda categoria elas podem apresentar objetivos 

lucrativos ou não lucrativos.  

Essas pessoas jurídicas impulsionam o processo de pedido de autorização para a oferta 

de ensino superior junto ao poder público, de forma que havendo o deferimento surge 

concomitantemente a instituição de ensino superior e o curso, ou cursos que serão ali 

ministrados. A natureza jurídica da pessoa requerente é o que vai atribuir à instituição de 

ensino superior o qualificativo de instituição pública ou instituição privada.  

Há que se enfatizar que a dualidade de entidades presentes na prestação de serviço 

ensino superior é justificada pela necessidade de preservar as liberdades intelectuais e de 

manifestação de pensamento sem as quais não haveria possibilidade das ações universitárias. 

Assim, uma das entidades – a instituição de ensino superior – desenvolve de forma autônoma 

as funções acadêmicas, enquanto a outra entidade disponibiliza à primeira os recursos 

necessários aos trabalhos intelectuais. 

 

1.4.3 As mantenedoras públicas  

 

No âmbito da oferta pública de ensino superior, sua prestação não ocorre de forma 

direta pelo poder público como ocorre com as escolas públicas estaduais e municipais que 

compõem a Administração Pública direta daqueles entes federados. A dualidade de entidades 

na oferta pública de ensino superior visa, como já referido, a salvaguardar o desenvolvimento 
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das funções acadêmicas de possíveis interferências políticas e/ou ideológicas de quem esteja 

no exercício do poder estatal. 

Tendo em vista os quatro elementos da estrutura de oferta de ensino superior: a) poder 

público regulador; b) curso; c) instituição de ensino superior; e d) mantenedora – a 

Administração Pública deve encontrar mecanismos legais para que sejam aplicados recursos 

públicos na manutenção da instituição pública de ensino superior que ministrará cursos 

superiores sem custo algum para seus usuários. A questão que se impõe à Administração 

Pública é: Qual a formatação jurídica a ser utilizada para as funções de uma mantenedora de 

uma instituição pública de ensino superior, sem a possibilidade de interferência na autonomia 

universitária necessária ao desenvolvimento das funções acadêmicas?  

A resposta a essa indagação está na estratégia utilizada pela Administração Pública 

que consiste em descentralizar de algumas atividades prestacionais de interesse público e que 

não exige a sua presença. Na verdade, a presença do Estado nessas atividades descentralizadas 

é indireta, ou seja, por intermédio de pessoas jurídicas criadas para tal fim e financiadas por 

recursos públicos.   

No caso da Administração Pública Federal o Decreto-Lei 200138, de 25 de fevereiro de 

1967, estabelece que a administração indireta é composta por quatro categorias de entidades 

de personalidade jurídica própria: a) autarquias; b) empresas públicas; c) sociedades de 

economia mista; e d) fundações públicas. Todas elas mantêm uma relação de vinculação com 

algum dos ministérios, cuja área de competência estiver enquadrada na principal atividade da 

entidade. 

As pessoas que compõem a administração indireta do Estado mantêm com o poder 

central uma relação de vinculação e não de subordinação. Isso quer dizer que a pessoa 

descentralizada tem sua missão institucional definida para executar as atividades para a qual 

foi criada, submetendo-se apenas às regras de gestão e controle postas na lei de sua 

constituição. A relação de vinculação, contudo, consiste no controle exercido pela 

administração direta da pessoa política com a qual a entidade descentralizada está vinculada. 

O controle, por sua vez, define-se na ação de fiscalização e de fazer com que a entidade 

descentralizada não se afaste dos objetivos para a qual foi criada. 

A relação de vinculação, portanto, diferencia-se da relação de subordinação que é 

própria aos órgãos da Administração Pública direta, e implica uma estrutura hierarquizada. 

                                                             
138 BRASIL. Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sôbre a organização da Administração Federal, 

estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 

- Suplemento - 27/2/1967, Página 4. Brasília, DF, 1967. 
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José dos Santos Carvalho Filho139 afirma que o princípio de controle, também denominado de 

tutela administrativa, distribui-se sobre quatro aspectos:  

a) controle político, pelo qual são os dirigentes das entidades da Administração 

Indireta escolhidos e nomeados pela autoridade competente da Administração 

Direta, razão por que exercem eles função de confiança (relação intuitu personae); 

b) controle institucional, que obriga a entidade caminhar sempre no sentido dos fins 

para os quais foi criada; 

c) controle administrativo, que permite a fiscalização dos agentes e das rotinas 

administrativas da entidade; e 

d) controle financeiro, pelo qual são fiscalizados os setores financeiros e contábil da 

entidade.  

Sob esse aspecto a estratégia de utilizar uma entidade descentralizada para assumir a 

missão de prover os recursos necessários ao desenvolvimento das funções acadêmicas da 

instituição pública de ensino superior faz sentido, em razão de que essa entidade não manterá 

relação de subordinação com a administração da pessoa política à qual estará vinculada, no 

caso em análise, ao Poder Executivo federal.  

A relação será tão somente de vinculação, ou de submissão aos controles da 

administração central, o que efetivamente é salutar se entendidos tais mecanismos sob os 

aspectos pontuados por José dos Santos Carvalho Filho. Contudo, o controle político, que 

consiste na prerrogativa de a administração central escolher e nomear os dirigentes da 

entidade descentralizada certamente tem o condão de interferir na sua autonomia, e por via de 

consequência na autonomia universitária da instituição pública de ensino superior.  

Ocorre, porém, que no modelo de oferta pública federal de ensino superior os 

dirigentes executivos da entidade descentralizada serão escolhidos pelos conselhos superiores 

que formam a instituição pública de ensino superior, e posteriormente nomeados pelo chefe 

do Poder Executivo. No caso das universidades federais, os reitores e o vice-reitores são 

indicados em lista tríplice ao Presidente da República que nomeará um deles para os 

respectivos cargos. Assim, assumem a gestão executiva da universidade federal ao mesmo 

tempo que também assumem a gestão executiva da entidade mantenedora140. 

Logo, a autonomia universitária das universidades federais é preservada pela 

possibilidade legal de seus reitores e vice-reitores serem indicados entre professores de 

                                                             
139 CARVALHO FILHO, op. cit., 2016, p. 494. 
140 Conforme Lei 9.192, de 21 dezembro de 1995, e seu regulamento pelo Decreto 1.916, de 23 de maio de 1996. 
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carreira para nomeação pelo Presidente da República. Esses gestores também assumem os 

cargos executivos da entidade mantenedora, afastando qualquer possibilidade de interferência 

da mantenedora na mantida.  

Ponto que merece atenção refere-se a qual tipo de entidade descentralizada seria a 

mais recomendada para a constituição de mantenedoras de universidades federais. Embora, e 

em certa medida, tal questão já tenha sido superada pelo atual estágio das rotinas legais de 

criação de universidades federais, a opção adotada, em sua maioria, é a fundação pública, 

conforme previsão no citado Decreto-Lei 200/1967, que a define como 

 

[...] entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o 

desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou 
entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio 

próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento 

custeado por recursos da União e de outras fontes.141  

 

Ocorre que a opção pela fundação pública nem sempre foi a utilizada, uma vez que 

desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961142 a indicação era a 

autarquia. Por conta da reforma universitária de 1968, a indicação para criação de 

universidades federais passou a ser por autarquias de regime especial ou fundações de direito 

público. A dúvida entre os dois tipos de entidades administrativas sempre foi latente, de forma 

que na década de 1980 foi formulada consulta ministerial ao Conselho Federal de Educação 

que, sob a relatoria do conselheiro Caio Tácito, foi expedido parecer no qual foram alinhadas 

as vantagens e desvantagens da utilização de uma ou de outra entidade. De qualquer sorte, 

pode-se verificar que o parecer se inclinou pela utilização da fundação pública em razão da 

inexistência de lei que regrasse a forma da autarquia de regime especial. 

Apesar das vantagens da utilização da figura jurídica da fundação pública para criar as 

entidades descentralizadas que farão surgir as universidades federais, ainda é possível 

verificar o surgimento de novas universidades federais formatadas sob o modelo autárquico a 

exemplo das universidades federais de Jataí143, do Delta do Parnaíba e do Agreste de 

Pernambuco144. As três novas entidades descentralizadas criadas para dar existência às 

                                                             
141 BRASIL, op. cit., 1967. 
142 Conforme artigo 81 da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 
143 Lei 13.635, de 20 de março de 2018. Art. 1o Fica criada a Universidade Federal de Jataí (UFJ), por 

desmembramento da Universidade Federal de Goiás (UFG), criada pela Lei nº 3.834-C, de 14 de dezembro de 

1960. Parágrafo único.  A UFJ, com natureza jurídica de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, terá 

sede e foro no Município de Jataí, Estado de Goiás. 
144 Ambas na forma da Lei 13.651, de 11 de abril de 2018. 
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respectivas universidades federais decorreram de operações de desmembramento de 

universidades já existentes, o que faz conservar grande parte dos recursos patrimoniais e 

humanos anteriormente utilizados pelas universidades desmembradas.  

No que tange ao processo de credenciamento das instituições púbicas de ensino 

superior, há que se destacar que após a edição do Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 

2017145, as instituições federais de ensino superior não precisarão se submeter ao 

procedimento de credenciamento de universidade federal. De agora em diante a lei que cria a 

autarquia ou a fundação pública também deve credenciar a universidade pública para a oferta 

dos respectivos cursos superiores, exigindo-se, porém, o recredenciamento após cinco anos 

contados da data da oferta do primeiro curso. 

No âmbito da oferta federal de ensino superior ainda há os institutos federais de 

educação, ciência e tecnologia, que são criados sob a natureza jurídica de autarquia, 

detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, e para os efeitos de submissão à regulação do poder público são equiparados às 

universidades federais, conforme Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008146.  

Por fim, outro ponto que merece destaque é a possibilidade prevista 

constitucionalmente de algumas mantenedoras públicas, logo, estabelecimento oficial, 

cobrarem mensalidades dos alunos. Essa possibilidade é excepcionada em favor das 

instituições de ensino de qualquer nível de ensino criadas pelas administrações públicas 

estaduais e municipais antes da promulgação da atual Constituição, e que seus recursos totais, 

ou preponderantes, tenham origem no recebimento de mensalidades cobradas de seus alunos. 

Ou seja, a instituição de ensino só pode cobrar mensalidade se não depender de recursos 

públicos para o desenvolvimento de seus objetivos147. 

 

1.4.4 As mantenedoras privadas 

A oferta de educação superior no Brasil é dever constitucionalmente atribuído ao 

Estado, mas é livre à iniciativa privada mediante expedição de ato de autorização estatal. A 

                                                             
145 BRASIL. Decreto 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 
supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-

graduação no sistema federal de ensino. Diário Oficial da União - Seção 1 - 18/12/2017, Página 2. Brasília, DF, 

2017. 
146 BRASIL. Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008.  Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

Diário Oficial da União - Seção 1 - 30/12/2008, Página 1. Brasília, DF, 2008. 
147 Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual 

ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou 

preponderantemente mantidas com recursos públicos. (BRASIL, Constituição, op. cit.,1988). 
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figura jurídica da autorização é a porta de entrada dos agentes privados no segmento de ensino 

superior. Como a área da saúde, a prestação de serviço de ensino superior, em sua faceta 

privada, congrega a participação de pessoas jurídicas sem fins econômicos, conhecidas como 

sem fins de lucro, e pessoas jurídicas com fins econômicos que seriam, além das sociedades 

simples, as sociedades empresárias. 

Convém apenas rememorar que a possibilidade de agentes do segundo e terceiro setor 

econômico da sociedade atuarem no segmento de ensino superior no Brasil só foi possível a 

partir do ano de 1997, conforme delineado em linhas anteriores. Mesmo antes de 1997, com a 

participação apenas de agentes do terceiro setor, o segmento de ensino superior já era bastante 

competitivo em razão, principalmente, da falta de capacidade de o Estado atender a demanda 

por esse tipo de serviço. 

Outro ponto característico desse segmento, até a edição da atual LDB era que a 

concorrência entre esses agentes do terceiro setor era restrita aos Estados federados quando 

suas mantidas recebiam autorização para ofertar cursos superiores. O ato de autorização para 

funcionamento de mantidas e consequente oferta de cursos superiores restringia o local de 

funcionamento e o número de vagas que podiam ser ofertadas. Ou seja, a área de atuação e o 

seu estoque de vagas determinava o potencial do negócio dessas mantenedoras e a sua força 

concorrencial. 

Com o advento da educação a distância, permitida pela atual LDB, cada instituição de 

ensino credenciada para tal modalidade de ensino ampliou sua área de atuação para poder 

ofertar cursos de graduação em qualquer município da Federação. De forma que, em razão do 

aparato tecnológico utilizado para a oferta desses cursos foi possível aumentar o número de 

vagas necessário a atender uma grande demanda reprimida nos mais distantes rincões do país. 

A educação a distância possibilita a redução de custos no processo de oferta dos cursos de 

graduação em razão da produção em escala dos serviços de ensino, implicando diretamente na 

precificação das mensalidades cobradas dos alunos. 

Em consulta realizada no sítio do Ministério de Educação, conhecido como e-mec148, 

que disponibiliza ao público em geral informações oficiais sobre as instituições de ensino 

superior e seus cursos de graduação, foi possível extrair daquele banco de dados que a 

iniciativa privada é responsável pela mantença de 2.750 instituições de ensino superior, sendo 

1.108 dessas instituições mantidas por pessoa jurídicas sem fins de lucro, e 1.642 IES 

mantidas por pessoas jurídicas com fins de lucro.  

                                                             
148 Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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Entre as mantenedoras sem fins de lucro estão as associações e as fundações privadas, 

com predominância das primeiras com cerca de 75% ; já em relação às com fins de lucro 

nota-se a predominância da sociedades limitadas com cerca de 74%, seguidas das sociedades 

anônimas com 17%, e das sociedades simples, com 6%, e curiosamente ainda é possível 

encontrar as sociedades civis com cerca de 3% 149. As sociedades civis são pessoas jurídicas 

regidas pelo Código Civil de 1916, cujos atos constitutivos já deveriam ter sido adaptados às 

regras do atual Código Civil de 2002, conforme artigo 2.031150. Nesse caso, a figura jurídica 

correspondente no atual Código Civil seria a sociedade simples disciplinada nos artigos 997 a 

1.038.  

No contexto da legislação educacional infere-se da Lei 9.394/1996, mais 

especificamente de seu artigo 20, as tipologias de pessoas jurídicas que mantêm as 

denominadas instituições particulares de ensino superior: 

a) comunitárias, criadas, em regra, por determinada comunidade para atender seus 

membros, podendo, inclusive, assumirem a forma de cooperativa, o que indica 

uma atitude altruísta não compreendida no âmbito da atividade empresarial151; 

b) confessionais, criadas por grupos que professam determinadas orientações 

confessionais e ideológicas visando a atender seus pares e à comunidade em geral 

sem qualquer característica empresarial; 

c) filantrópicas são instituições como as comunitárias e confessionais, que ostentam a 

qualificação de filantrópicas em razão de atenderem a requisitos legais para 

recepcionar benefícios fiscais não extensivos àquelas. Obrigatoriamente não 

devem apresentar características empresariais, em especial a atribuição de frações 

de seu patrimônio a seus membros; 

d) particulares em sentido estrito que não apresentam as características das anteriores, 

que seriam as sem fins de lucro não comunitária, não confessional e não 

filantrópica, e as com fins de lucro. 

 

                                                             
149 Percentuais retirados do sítio do e-mec.  
150 Art. 2.031 – As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, bem como os 

empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos. (BRASIL, 2002). 
151 Expressão aqui considerada nos termos do artigo 982 do Código Civil: Art. 982. Salvo as exceções expressas, 

considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a 

registro (art. 967); e, simples, as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se 

empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa. 
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Embora todas as categorias estejam contidas na categoria “particulares”, elas podem 

ser mais precisamente classificadas em: a) mantenedoras não empresárias152, e b) 

mantenedoras empresárias153. Naquelas estão as associações, fundações e as organizações 

religiosas, todas sem qualquer característica empresarial no sentido de ser vedada a 

distribuição de superávit e patrimônio entre os membros que a constituíram, bem como os 

respectivos diretores estatutários. As mantenedoras empresárias são todas aquelas que 

buscam, por intermédio da prestação de serviço fornecida pela mantida, a retribuição 

financeira dos recursos aplicados na atividade de ensino superior pelo empresário e/ou pelo 

investidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
152 São aquelas elencadas nos incisos I, III e IV no artigo 42 do Código Civil, assim entendidas aquelas que não 

tem por objeto a atividade de empresário, nos moldes do artigo 982 do Código Civil. Na literatura especializada 

é comum a referência de: instituições sem fins de lucro.   
153 Estas são aquelas definidas pelo artigo 982 do Código Civil. Pode ser também utilizada a referência de que 

nesta há a perseguição do lucro.  
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2 A POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO E SEUS PROGRAMAS DE INCENTIVO 

AO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

  

A ordem jurídica constitucional desde o Brasil Império154 sempre tratou a atividade 

educacional155 como uma prestação a ser fornecida pelo Estado, em razão da necessária 

preservação dos valores culturais e nacionais, em regra, transmitidos pela instituição escolar, 

embora, e como não poderia deixar de ser, respeitando a transmissão de valores e tradições 

pela entidade familiar. 

Como referenciado no capítulo anterior, a educação, tida com um bem público 

cultural, foi lapidada pela ordem jurídica de forma a manter-se sob o controle e o comando da 

autoridade do Estado, seja em face de sua dimensão material, quando o poder público faz as 

vezes de guardião dos valores culturais nacionais e do conhecimento e saberes que devem ser 

comunicados e transmitidos pela escola; seja em face da dimensão instrumental, quando o 

ente estatal assume em seu próprio nome a prerrogativa de, por intermédio da instituição 

pública escolar, comunicar e transmitir os conteúdos educacionais politicamente organizados 

e coordenados pelo poder público156.  

É nessa linha de importância que o trato dispensado à educação pela ordem jurídica 

constitucional vigente concedeu ao indivíduo o direito de ser educado pelo Estado, tornando-o 

um direito fundamental de dimensão social. A atividade prestacional, referente à educação em 

todos os níveis de ensino assumida pelo Estado, é mais um de outros direitos fundamentais de 

dimensão social que caracteriza a faceta do Estado do bem-estar social. São ações positivas 

que exigem do Estado uma nova postura prestacional e que passa a exigir maiores esforços da 

administração pública em termos de recursos financeiros e estruturas de gestão e logística sem 

as quais não é possível a sua oferta universal. 

É justamente na questão da universalidade da prestação educacional que a ordem 

constitucional não se descuidou de indicar os instrumentos financeiros e organizacionais 

necessários à oferta de educação básica,   especialmente no que toca à educação fundamental, 

ou mais tecnicamente dito, ao Ensino Fundamental que deve ser obrigatório e universal157. 

                                                             
154 BRASIL IMPÉRIO. Constituição Politica do Imperio do Brazil, elaborada por um Conselho de Estado e 

outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em  25.03.1824. Carta de Lei de 25 de março de 1824. Manda observar a 

Constituição Politica do Imperio, offerecida e jurada por Sua Magestade o Imperador. Registrada na Secretaria 

de Estado dos Negocios do Imperio do Brazil a fls. 17 do Liv. 4º de Leis, Alvarás e Cartas Imperiaes. Rio de 

Janeiro em 22 de Abril de 1824. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1824, Página 7 Vol. 1. 
155 Artigo 179, incisos XXXII e XXXIII  da Constituição de 25.03.1824.. 
156 Conforme artigo 210 do atual Texto Constitucional. 
157 Conforme artigos 211, 212 e 213 da Carta Política de 1988.  
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No que diz respeito ao ensino superior, a ordem constitucional, além dos princípios 

aplicados indistintamente a todos os níveis de ensino, destinou um artigo que tem como 

fundamento garantir a autonomia universitária como instrumento indispensável à liberdade de 

criação, à construção e à disseminação dos sabres, do conhecimento, das ciências e das artes. 

Alie-se à autonomia universitária um dos princípios158 que deve reger a atividade de 

ensino, qual seja, a liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber. Esses instrumentos de cunho jurídico, em um primeiro momento, têm como função 

preservar a identidade cultural e a livre construção do conhecimento nas escolas superiores, 

bem como servem de barreiras à interferência do poder econômico e político de ocasião nas 

atividades próprias à genialidade humana tão cara ao ambiente acadêmico. 

A educação, como gênero da atividade instrucional e de irradiação do pensamento sob 

todos os seus aspectos, não se restringe apenas a um sentido individual de liberdade do sujeito 

cultural histórico de escolher os caminhos que quer caminhar e os destinos em que pretende 

chegar, mas, também, e especialmente, expressa um sentido de coletividade oriundo do 

somatório dos vários benefícios educacionais auferidos por cada indivíduo. Ou seja, quanto 

mais indivíduos educados maior e melhor o nível político e econômico de uma sociedade, o 

que certamente influenciará positivamente nas decisões políticas individuais, no 

desenvolvimento econômico e tecnológico e, consequentemente, na redução das 

desigualdades e da pobreza. 

Os benefícios sociais, políticos e econômicos da educação, em face de uma sociedade 

política e juridicamente organizada, são indiscutíveis sob a ótica de uma cultura construída e 

fomentada a partir de pilares axiológicos que têm em suas bases percepções e vivências que 

induzem a essa conclusão. O que se pretende dizer é que tais benefícios podem não ser 

percebidos por culturas que não têm, ou não tiveram, a oportunidade de experimentá-los, fato 

que não lhes possibilitaria tomar decisões políticas que os levassem a utilizar a educação 

como um instrumento de transformação social; ou, por outro lado, conscientemente seriam 

tomadas decisões políticas justamente para manter um contexto de “não educação” 

conveniente aos interesses do grupo político que em dado momento histórico detém o poder 

de comandar essa sociedade.  

O que se percebe é que a educação como instrumento de transformação social, política 

e econômica está adstrita a uma tomada de decisão que tenha como objetivo implementar 

fórmulas políticas permitindo a execução da prestação educacional com o fim 

                                                             
158 Princípios dispostos no artigo 206 da Constituição Federal. (BRASIL, Constituição, op. cit., 1988). 
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transformatório. A referida tomada de decisão deve partir daqueles que detêm o poder 

soberano de decidir sobre os destinos da coletividade em dado momento histórico. Logo, 

nesses termos, a tomada de decisão configurar-se-ia uma política de Estado, de forma que o 

governo que o sucede não poderia deixar de cumprir aquela decisão, restando-lhe, entretanto, 

a discricionariedade sobre a forma como seria executada. 

Isso significa que é no momento do exercício do poder constituinte de formatação de 

uma ordem jurídica constitucional que serão desenhados os contornos do Estado esperados 

pelos nacionais. Assim, é da organização política que dali emerge que surgirão todas as 

decisões políticas que nortearão as mais variadas políticas públicas necessárias a atender os 

princípios, objetivos e metas referentes aos reclamos sociais insertos na carta política 

resultante do exercício do poder constituinte. 

No caso específico da educação, e no caso brasileiro, a prestação educacional é 

qualificada na Lei Maior como direito fundamental de dimensão social, o que impõe ao 

Estado o dever de educar seus nacionais com vistas a proporcionar “[...] o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho[...]”159, conforme enuncia o artigo 205. 

A Constituição Federal, portanto, pode ser vista como uma matriz de políticas públicas 

decorrente das decisões tomadas quando da sua construção pelo poder constituinte. A Carta 

de 1988, batizada como Constituição Cidadã, caracterizou-se pela série de direitos 

fundamentais sociais e outras normas programáticas de cunho ordenador de ações políticas a 

serem executadas pelos órgãos constituídos para o desempenho das respectivas funções de 

gestão e legiferante. Desse modo, a cada direito social ali inserido há uma correlata estrutura 

normativa que visa a viabilizar a respectiva prestação pelo poder público. Nessa linha de 

pensamento, João Trindade Cavalcante Filho adverte que 

 

[...] dificilmente haverá em nosso sistema constitucional uma política 

pública que não tangencie – para dizer o mínimo – direitos 

constitucionalmente assegurados, deveres estatais constitucionalmente 
impostos ou objetivos traçados para a atuação do poder público. Neste 

sentido, pode-se assumir como verdadeira a afirmação de que a Constituição 

Federal (CF) de 1988 é uma verdadeira matriz para as políticas públicas no 
ordenamento brasileiro.160  

 

                                                             
159 BRASIL, Constituição, op. cit., 1988. 
160 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. A constituição e 1988 como matriz de políticas públicas: direitos, 

deveres e objetivos no campo dos direitos sociais. In: MENDES, Gilmar; PAIVA, Paulo (Org.). Políticas 

públicas no Brasil: uma abordagem institucional. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 33-47. 
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Sob esta perspectiva o Texto Constitucional carrega em seu bojo um intrincado 

sistema de normas e princípios que visam a direcionar o Estado ao cometimento de ações de 

políticas sociais que foram previamente julgadas necessárias a partir de uma pauta de valores 

e interesses que estavam presentes na respectiva assembleia constituinte de 1986-1988. A 

prefalada Constituição Cidadã foi resultado de um momento histórico no qual surgia a 

oportunidade de cravar o regime democrático após duas décadas de um regime autoritário 

militar.  

Via-se, portanto, o momento de escrever no documento constituinte uma série de 

liberdades desejadas e não experimentadas pelas gerações filhas da ditadura, mas que, embora 

não experimentadas, eram conhecidas em outras nações democráticas que se filiavam às mais 

modernas teorias constitucionais de cunho social. Ou seja, o momento era aquele, mesmo 

porque no início da década de 1980 movimentos neoliberais, principalmente na Inglaterra, 

defendiam a necessidade de reduzir, ou simplesmente excluir os gastos públicos na 

consecução de direitos sociais assumidos pelo Estado desde o pós-guerra, em face das crises 

econômicas que muitos países democráticos enfrentavam. 

Após 30 anos da promulgação da Carta Política de 1988, o país se encontra envolto em 

grandes ataques à democracia por intermédio de fabulosas estratégias de saques ao erário com 

fins à manutenção dos privilégios de grande parte dos grupos, de todos os espectros 

ideológicos, que foram decisivos na construção do atual Texto Constitucional. As atividades 

criminosas cometidas por esses grupos não só colocaram a Nação sob um estado de 

desconfiança generalizada nas reais intenções das decisões políticas tomadas pelos grupos que 

estão no poder, mas, e acima de tudo, contribuíram para o descumprimento das diretivas 

constitucionais tidas como fundamentais à República brasileira, a exemplo de construir uma 

sociedade livre, justa e solidária.  

As consequências foram, e continuam sendo, sentidas pelas mazelas sociais causadas 

pelas crises na segurança pública, na assistência universal de saúde pública, na prestação de 

educação, especialmente no ensino básico. Entretanto, é a parcela mais carente da sociedade 

que se vê prejudicada em razão da precária prestação de serviços básicos fornecidos pelos 

governos, o que acentua as desigualdades sociais já tão severa. 

As soluções para atenuar e dirimir todas essas mazelas são conjugadas com as linhas 

de pensamento neoliberal, que corresponde a um afastamento do Estado de grande parte das 

atividades assistenciais decorrentes dos conteúdos dos direitos sociais. Nesse contexto, 

sobressaltam os argumentos de que é preciso melhorar o ambiente econômico para que 

ocorra, por via de consequência, o bem-estar social. Foi nessa toada que foi aprovada a 
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recente reforma trabalhista161 que, sem alterar ou excluir direitos sociais do trabalhador 

garantidos constitucionalmente, lei ordinária, reduziu a extensão e o alcance normativo de 

direitos trabalhistas em voga, caracterizando-se, a nova norma reformadora, como um 

processo de flexibilização dos direitos trabalhistas.  

É possível ainda destacar a implantação do teto de gastos públicos162 como forma de 

impor limites aos investimentos públicos na proporção de suas receitas, sem, contudo, reduzir 

os gastos com a Previdência, onde são mantidos os maiores privilégios à classe dos agentes 

públicos, de forma que, para o respectivo custeio, são retiradas consideráveis parcelas do 

orçamento público para honrar o pagamento daquelas aposentadorias. Desse modo, as 

prestações sociais são reduzidas em razão do comprometimento da receita para com a 

Previdência. 

Retomando a questão referente à Constituição dirigente ou diretiva, assim qualificada 

em razão dos planos e programas contidos no Texto Constitucional que direcionam a 

organização política dali surgida a cumprir determinados valores, os quais podem ser 

identificados desde o seu preâmbulo, que se constitui na real missão da República Federativa 

do Brasil: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL163. 

 

Nessa linha programática, a Carta de 1988 estabeleceu os princípios e os valores 

fundamentais que deverão nortear a existência do Estado que ela faz surgir, bem como 

estabelece as diretrizes e os instrumentos por meio dos quais poderão assegurar o 

cumprimento dos compromissos sociais consignados em seu texto. Assim, para cada direito 

social ali previsto há, em regra, a previsão de uma estrutura de gestão e financeira que 

permitirá a respectiva consecução daqueles direitos, tanto assim o é que o Texto 

                                                             
161 BRASIL. Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. 

Diário Oficial da União - Seção 1 - 14/7/2017, Página 1, Brasília, DF, 2017. 
162 BRASIL. [Constituição (1988)]. Emenda Constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016. (Teto dos Gastos 

Públicos). Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá 

outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 16/12/2016, Página 2. Brasília, 2016.  
163 BRASIL, Constituição, op. cit., 1988. 
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Constitucional traz em suas linhas um título pertinente à ordem social, que tem como base o 

primado do trabalho, e como objetivos o bem-estar e a justiça sociais.  

Estabelecidas a missão, os valores e princípios e os objetivos a serem alcançados pelo 

Estado brasileiro por meio das normas constitucionais, resta ao legislador infraconstitucional 

e ao Poder Executivo a discricionariedade sobre as formas e as fórmulas a serem utilizadas 

para concreção daqueles componentes políticos direcionadores da vontade dos que 

compuseram o grupo de constituição do Estado, especificamente no que se refere aos direitos 

sociais. Estar-se-ia, portanto, diante de uma Constituição dirigente. Dirigente dos destinos da 

Nação construídos a partir das vivências e impressões disponíveis naquele momento histórico 

de refundação do estado brasileiro, no entanto, críticas das mais variadas vertentes, já naquela 

época, marcavam posição no sentido de afirmar que aquela Carta Política tornaria o Estado 

ingovernável, em face do grande número de direitos que eram concedidos164. 

Sob a ótica neoliberal, os custos para fazer cumprir os compromissos constitucionais 

inviabilizariam o atendimento de outros interesses, de forma que os movimentos políticos dos 

que seguiam essa linha política foram no sentido de descontextualizar a denominada 

Constituição dirigente por intermédio de alterações à Constituição, ou por meio de leis 

infraconstitucionais que pudessem encolher a extensão dos conteúdos dos direitos sociais 

inicialmente previstos. Nessa linha política de desconstrução da Constituição dirigente, 

Gilberto Bercovici denuncia o surgimento de uma Constituição dirigente invertida:  

 

Por outras palavras: a constituição dirigente das políticas públicas e dos 

direitos sociais é entendida como prejudicial aos interesses do país, 
causadora última das crises econômicas, do déficit público e da 

“ingovernabilidade”; a constituição dirigente invertida, isto é, a constituição 

dirigente das políticas neoliberais de ajuste fiscal é vista como algo positivo 
para a credibilidade e a confiança do país junto ao sistema financeiro 

internacional. Esta, a constituição dirigente invertida, é a verdadeira 

constituição dirigente, que vincula toda a política do Estado brasileiro à 

tutela estatal da renda financeira do capital à garantia da acumulação de 
riqueza privada.165 

 

O debate que se estabelece nessa linha de desconstrução do modelo dirigente traduz-se 

no embate dos interesses públicos plurais das mais variadas ordens ideológicas enclausuradas 

no seio social e em constante mutação, em contraponto com a satisfação dos interesses 

                                                             
164 ROSILHO, André. A Constituição de 1988 e suas políticas em quatro capítulos. In: SAUNDFELD, Carlos 

Ari, ROSILHO, André (Org.). Direito e regulação e políticas públicas. Malheiros: São Paulo, 2014, p. 17-44. 
165 BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a blindagem da 

constituição financeira e a agonia da constituição económica. Boletim de ciências económicas, Coimbra, v. 

XLIX, p. 55-77, 2006. Disponível em: <URI:http://hdl.handle.net/10316.2/24845>. Acesso em: 2 dez. 2018. 
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individualizados provenientes das teses neoliberais em favor da acumulação de riquezas. Não 

se pode deixar de destacar, porém, que tal embate ocorre no campo da política no qual são 

instituídos os instrumentos legais que permitirão ao Estado seguir o caminho para o qual foi 

criado ou, em linha oposta, mudar aqueles caminhos em direção aos interesses neoliberais que 

naquele momento de constituição da atual ordem constitucional não tiveram força para refrear 

a concessão de significativos direitos sociais.  

Contudo, a margem de negociação política para a implementação de mudanças das 

diretrizes axiológicas e dos objetivos contidos no Texto Constitucional é inicialmente 

delimitada pela própria ordem jurídica constitucional, que prevê mecanismos de autoproteção 

em face de interesses de ocasião que põem em risco a missão política ali definida, os 

princípios e valores, e os objetivos que conformaram a criação do Estado em que tudo ocorre, 

ou seja, são as cláusulas pétreas. A partir daí, os interesses em disputa serão marcados pelas 

relações de poder representativas das mais variadas forças políticas que transitam na 

sociedade, que, para Konrad Hesse166, as questões constitucionais deixam de ser jurídicas para 

serem eminentemente políticas.  

Não obstante o posicionamento de Hesse, não se pode desprezar a forte carga 

axiológica aplicada à Carta de 1988, que certamente influi na sua interpretação política na 

condição de instrumento necessário ao convencimento de mudanças que atendam interesses 

opostos ao conjunto de princípios esparramados no texto constitucional.  

 

Finalmente, cumpre trazer à baila mentalidade no sentido de que a defesa de 

um Constitucionalismo Dirigente, repleto de balizas principiológicas e 
considerações valorativas e que não renuncia à força transformadora da 

realidade (algo que se impõe como algo marcante no bom apreço à ciência 

do Direito), também se sustenta como obstáculo hercúleo contra as vontades 
voláteis dos governantes de ocasião. A Constituição não pode ser 

despedaçada por interesses que nem sempre coincidem com benefícios ao 

povo. A Constituição Dirigente não deixa desprotegido o ideal de 

estabilidade constitucional e, nesta medida, dá ao ordenamento jurídico, 
além de legalidade, augusta legitimidade.167 

 

O que se percebe é que, seja qual for a direção a ser tomada pelo órgão de função 

legislativa e executiva para fazer cumprir as diretrizes e direitos sociais fixados no Texto 

Constitucional, ou para não os atender, o instrumento a ser utilizado sempre será o jurídico, 

ou seja, por intermédio de criação de leis, ou pela edição de atos infralegais. Denota-se, 

                                                             
166 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 9.  

167 SILVA, João Fernando Vieira da. O resgate da ideia de constituição dirigente no constitucionalismo pátrio. 

In: Busca Legis. (18/05/2006)  Disponível: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 2 dez. 2018. 

http://www.mundojuridico.adv.br/
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portanto, uma nova modelagem funcional da ordem jurídico-constitucional na qual a função 

legiferante passa a ser uma forma de intervir na realidade social, política e econômica. 

As ações estatais promovidas e executadas para cumprir os compromissos 

constitucionais se traduzem em políticas públicas, ou seja, é o governo em ato. As várias 

formas de intervenção do Estado na sociedade acontecem por intermédio do direito como 

instrumento de implementação de políticas públicas. Para Eros Grau, a expressão “políticas 

públicas” “[...] designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção 

do poder público na vida social [...]”168, inclusive, o Direito, ele próprio, também é uma 

política pública. Nessa linha e ainda na lição de Eros Grau, o fenômeno jurídico passa a ter 

nova faceta em face da implementação das políticas públicas.  

 

A utilização do direito como instrumento de implementação de políticas 
públicas coloca em pauta outro fenômeno, o da profusa produção de normas 

jurídicas pela Administração, que Carnelutti referiu com “inflação 

normativa”. O direito, agora, não mais ordena exclusivamente situações 

estruturais: a regulação de situações conjunturais, o que impõem sejam as 
normas dotadas de flexibilidade e estejam sujeitas a continua revisibilidade, 

nos coloca novamente diante dos conceitos de norma jurídica e dos traços 

que a caracterizam.169 

 

O que se verifica é que as estruturas de governo constituídas para a concretização dos 

objetivos e diretrizes informados na Carta Política deve, na esfera do poder discricionário 

concedido aos titulares das funções executivas, implementar as melhores e mais eficientes 

formas de alinhar suas ações àqueles elementos de direcionamento das políticas 

governamentais. Desse modo, o instrumento que será utilizado para o referido alinhamento 

dos programas de ação previstos no Texto Constitucional é o jurídico, tornando-se o modo 

pelo qual aquelas estruturas de concreção passam a se manifestar. 

Por isso, a manifestação de Eros Grau ao afirmar que a expressão “políticas públicas” 

“[...] designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do poder 

público na vida social”170. Efetivamente, qualquer manifestação da Administração pública que 

possa gerar efeitos externos ao seu ambiente é uma intervenção governamental, e na linha de 

entendimento de Eros Grau se trata de uma política pública, objetivada por intermédio de 

instrumentos jurídicos.  

                                                             
168 GRAU, op. cit., 1996, p. 22. 
169  Idem - Ibidem, p. 23. 
170 Idem - Ibidem, p. 22. 
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Nessa mesma linha também é o pensamento de Carlos Ari Sundfeld, que vê no direito 

uma série de fatores que o torna fundamental para as políticas públicas, “[...] fazendo-se 

presente desde sua concepção até sua implantação, controle e revisão”171. Em seu trabalho o 

autor entende que grande parte da ineficiência das políticas públicas pode ser justificada pela 

falta de compreensão do fenômeno e das nuances jurídicas que envolvem a edificação de um 

diploma normativo qualquer, essencialmente quanto às consequências jurídicas para além 

daquele momento de criação do respectivo instrumento normativo, uma vez que, quem as faz, 

em regra, não tem a noção de que “[...] qualquer norma, ainda que aparência inofensiva, pode 

adquirir vida própria”172. Sim, certamente adquire vida própria, a qual sujeitar-se-á a vários 

testes hermenêuticos, cujos resultados poderão levar essa lei a produzir consequências 

jurídicas não imaginadas e, talvez, não desejadas, como adverte o próprio autor: 

 

As políticas públicas, quando saem do papel e ganham vida, acabam se 

sujeitando a todas as controvérsias e divergências decorrentes da sua 
execução, que ocorrem, normalmente, em território jurídico. E seu conteúdo 

– ou na forma pela qual ele é estruturado – pode produzir efeitos ou 

impactos colaterais não desejados ou imaginados por quem os idealizou. Isso 

é normal.173 

 

Os efeitos ou impactos colaterais não imaginados e não desejados são submetidos a 

novas intervenções estatais com o intuito de corrigi-los, o que ocorre pela produção de novas 

manifestações legislativas inflando a estrutura jurídica correlata àquela política pública, ou, 

ainda, por intermédio de decisões judiciais que, enquanto não houver a criação de uma nova 

lei para corrigir alguns daqueles efeitos colaterais inconvenientes, caberá ao Poder Judiciário 

fazê-lo. Ocorre, contudo, que, em regra, as manifestações judiciais decorrem por impulso de 

ações individuais daqueles que são alcançados pelo efeito colateral inconveniente de 

determinada política pública.  

Nesta órbita de acontecimentos, o que vem a lume é o aspecto jurídico da política 

pública que, como instrumento de sua objetivação, passa a exigir melhor qualidade no que 

tange à construção dos diplomas legais que irão concretizar uma dada diretriz ou plano de 

ação previsto no texto constitucional. Ou seja, pode-se dizer que há uma política pública ou, 

mais precisamente, uma política legislativa prevista nas disposições constitucionais que 

                                                             
171 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito e políticas públicas: dois mundos?. In: SAUNDFELD, Carlos Ari; 

ROSILHO, André (Org.). Direito e regulação e políticas públicas. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 45-79. 
172 Idem - Ibidem 
173 Idem - Ibidem, p. 45-79. 



87 

 

impõe aspectos formais e materiais para a criação de um comando legislativo, que abrange 

desde uma emenda à Constituição a um decreto do Executivo.  

Para cada diretriz política e/ou plano de ação previsto no documento político-

constitucional há um correspondente conjunto de balizas normativas de origem constitucional, 

legal e infralegal que visam a dar concretude ao respectivo ditame constitucional. O conjunto 

dessas regras e princípios irá dar forma e sentido hermenêutico para que o intérprete, executor 

da política pública, possa pôr em prática, controlar, avaliar e, se for o caso, redirecionar os 

resultados projetados na ordenação constitucional correlata àquela política pública.  

Nessa linha de entendimento pertinente a conceber as políticas públicas como uma 

estrutura racionalmente organizada para atendimento de objetivos e diretrizes constitucionais, 

juristas nacionais, a exemplo174 de Clarice Seixas Duarte e Maria Paula Bucci, entendem que 

o conjunto de elementos jurídicos concatenados sob uma mesma base axiológica política e 

constitucional permite dar-lhe um sentido próprio, sem o qual não seria possível objetivar o 

planejamento e a implementação de qualquer política pública.  

 

A conexão estruturada entre os elementos jurídicos e políticos do programa 
de ação permite integrar a visão das normas e procedimentos aos seus 

componentes políticos e sociais vitais, quebrando o isolamento metodológico 

que foi imposto ao direito com a consagração do positivismo jurídico.175 

 

Para Bucci, esse conjunto de elementos jurídicos devidamente harmonizados resulta 

de um ambiente de estabilização de aplicação do direito que, por sua vez, permite-lhe uma 

abordagem institucional176 em face dos vários processos e procedimentos de implementação 

de uma política pública, ao que a autora qualifica de abordagem “jurídico-institucional”. A 

expressão “institucional”, na forma utilizada pela referida autora significa um conjunto de 

estruturas jurídicas, políticas e sociais que possibilita a reiteração de comportamentos no 

ambiente onde se instala. 

                                                             
174 As duas juristas compõem o Grupo de Pesquisa “Direitos Sociais e Políticas Públicas” vinculado ao Programa 

de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, devidamente 

certificado pelo CNPq. Os entendimentos ali informados podem ser encontrados em seus vários trabalhos de 
pesquisa, dos quais podem ser citados: DUARTE, Clarice Seixas. Para além da judicialização: a necessidade de 

uma nova forma de abordagem das políticas públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTONI, Patricia 

Tuma Martins; BRASIL, Patricia, Cristina (Org.). O direito na fronteira das políticas públicas. São Paulo: 

Páginas & Letras, 2015, p. 13-18; e, BUCCI, Maria Paula Dallari. Quadro de referência de uma política pública: 

primeiras linhas de uma visão jurídico-institucional. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTONI, Patrícia Tuma 

Martins; BRASIL, Patrícia, Cristina (Org.). O direito na fronteira das políticas públicas. São Paulo: Páginas & 

Letras, 2015, p. 7-11. 
175 BUCCI, op. cit., 2015, p. 7-11. 
176 A abordagem institucional proposta por Bucci é fundada no institucionalíssimo jurídico de Santi Romano e 

Maurice Hauriou.  
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O adjetivo institucional refere-se ao conjunto de estruturas jurídicas, 

políticas e sociais que o tornam um objeto definido, distinto do ambiente que 

o cerca, a partir de certa ordenação e unidade funcional sedimentada, que 
reproduz a reiteração de determinados comportamentos.177 

 

Partindo do conceito de políticas públicas formulado por Bucci, Gianpaolo Smanio178 

explicita que, para a referida autora, as políticas públicas não são categorias instituídas pelo 

direito, mas arranjos complexos típicos das atividades político-administrativas, os quais 

devem submeter-se à ciência do Direito para serem descritos, compreendidos e analisados, 

permitindo integrar à atividade política os valores e métodos próprios do universo jurídico. 

Ou seja, são arranjos institucionais, definidos pela autora como “[...] locução que conota o 

agregado de disposições, medidas e iniciativas em torno da ação governamental, em sua 

expressão exterior, com um sentido sistêmico”179.  

Prossegue Smanio que as políticas públicas se referem a institutos diversos oriundos 

de várias áreas do conhecimento e da atuação humana, não podendo ser exauridas por uma 

única via ou sistema180. Nessa linha, o professor Smanio destaca, ainda, a doutrina de Ronald 

Dworkin, que retrata a política pública como mais uma das categorias da norma, ao lado das 

regras e princípios jurídicos181.  

Na concepção de Dworkin, políticas públicas é um objetivo a ser alcançado em 

benefício da comunidade, geralmente consiste em uma melhora no âmbito econômico, 

político ou social. O autor diferencia princípios de políticas públicas com base na carga moral 

que o primeiro carrega ao afirmar que a regra de conduta, segundo a qual ninguém pode se 

beneficiar de sua própria torpeza, é um princípio, enquanto as políticas públicas se traduzem 

em benefício social em que se estabelece uma melhoria em algum campo da sociedade, a 

exemplo de leis que se propõem a diminuir a quantidade de acidentes no trânsito182.  

Ainda para Dworkin, uma mesma política pública pode ser interpretada sob as duas 

perspectivas que correspondem às duas categorias normativas: princípio e políticas públicas. 

E assim o faz ao diferenciar os argumentos de princípio, dos argumentos de política. Nessa 

linha o autor trabalha com um exemplo que se refere à concessão de subsídios à indústria 

aeronáutica motivada pela necessidade de proteção à defesa nacional, neste caso, estar-se-ia a 
                                                             
177 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 236.  
178 SMANIO, Gianpaolo. Legitimidade jurídica das políticas públicas: a efetivação da cidadania. In: ___; 

BERTONI, Patrícia Tuma Martins. O direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 3-15.  
179  Idem - Ibidem, p. 236. 
180 Idem – Ibidem. 
181 Idem – Ibidem. 
182 DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1997, p. 72-73.   
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tratar de argumentos de política. Ou seja, são argumentos que têm em seu bojo necessidades 

ou imperativos coletivos ou difusos a serem atendidos. De outro modo, as leis que visam a 

eliminar condutas discriminatórias têm o caráter de atendimento individual ou de grupos 

específicos, o que empresta a estas leis o tratamento pela via dos argumentos de princípio.183 

Em quaisquer das políticas públicas referidas por Dworkin, o que se destaca é que, ambas 

devem estar em consonância com as diretrizes e objetivos insculpidos no texto constitucional.  

Esses fundamentos teóricos tratados por Dworkin estão no âmbito de suas teses 

pertinentes aos chamados casos difíceis, onde em certa medida se discute a competência dos 

juízes para tomar decisões que, a priori, seria do Legislativo, mas, incontroverso é o 

argumento de que as políticas públicas como instrumento, ou processo de concretização de 

diretrizes e objetivos previstos no Texto Constitucional, estão sujeitas à ação das três funções 

dos poderes estatais, não se podendo excluir a função jurisdicional sob a alegação de que não 

cabe ao Judiciário imiscuir-se na função legislativa. 

A diferenciação concebida por Dworkin entre argumento de princípio e argumento de 

política como forma de dirimir caso difíceis pode ser contextualizada com recente julgamento 

do Supremo Tribunal Federal ocorrido em setembro de 2018, por conta do recurso 

extraordinário 888.815184, com repercussão geral tombado sob o Tema 822185, onde 20 

estados186 apresentaram-se como amicus curiae.  

A discussão, em apertada síntese, consistia na possibilidade de a família proceder à 

educação formal dos seus filhos de forma que esses estudos fossem equiparados legalmente 

aos estudos realizados na rede oficial de ensino. Entre os argumentos levados ao STF pelo 

                                                             
183 DWORKIN,  op. cit., p. 148-149. 
184BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Leading Case – RE 888.815. Possibilidade de o ensino domiciliar 

(homeschooling), ministrado pela família, ser considerado meio lícito do dever de educação, previsto no artigo 

205 da Constituição Federal. Relator: Ministro Roberto Barroso. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Data do 

julgamento: 12/09/2018. Julgamento suspenso. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/ portal/ jurisprudencia 

Repercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4774632&numeroProcesso=888815&classeProcesso= 

RE&numeroTema=822>. Acesso em: 16 dez. 2018. 
185 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 822 - Possibilidade do ensino domiciliar (homeschooling), 

ministrado pela família, ser considerado meio lícito de cumprimento do dever de educação, previsto no artigo 

205 da Constituição Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/ 

verAndamentoProcesso.asp?incidente=4774632&numeroProcesso=888815&classeProcesso=RE&numeroTema
=822>. Acesso em: 16 dez. 2018. 
186 [...] 5. Diante do exposto, defiro o ingresso no processo, na qualidade de amici curiae, das seguintes 

entidades: (i) União; (ii) Estados do Acre, de Alagoas, do Amazonas, do Goiás, do Espírito Santo, do Maranhão, 

de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, do Pernambuco, do Piauí, do Rio de 

Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe e o Distrito Federal; 

(iii) Estado do Rio Grande do Sul; e (iv) Associação Nacional de Educação Domiciliar – ANED.  Publique-se.  

Brasília, 01 de agosto de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+8888 

15%2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/mnbmxn9>. 

Acesso em: 16 dez. 2018. 

http://www.stf.jus.br/%20portal/%20jurisprudencia%20Repercussao/
http://www.stf.jus.br/%20portal/%20jurisprudencia%20Repercussao/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/
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recorrente, a justificar a pretensão de uma educação domiciliar para sua filha, destaca-se uma 

questão religiosa centrada na discussão entre o criacionismo versus a teoria evolucionista 

ensinada na escola.  

O Supremo Tribunal Federal, portanto, depara-se com “argumentos de princípios” 

formulados pelo genitor da criança educanda que, a partir da base de princípios pertinentes à 

educação nacional, extrai normas que visam à aplicação individual daqueles princípios em 

favor de sua pretensão. Conforme se depreende da síntese contida na decisão monocrática que 

reconheceu a repercussão geral ao caso:  

 

Sustenta, em síntese, que “Restringir o significado da palavra educar 
simplesmente à instrução formal numa instituição convencional de ensino é 

não apenas ignorar as variadas formas de ensino – agora acrescidas de mais 

recursos com a tecnologia – como afrontar um considerável número de 

garantias constitucionais, cujo embasamento se dá, entre outros, pelos 
princípios da liberdade de ensino (art. 206, II, CF) e do pluralismo de ideias 

e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), tendo-se presente a 

autonomia familiar assegurada pela Constituição”.187 

 

O Supremo Tribunal Federal negou provimento188 ao recurso extraordinário sob os 

mais variados argumentos defendidos189 pelos ministros daquela corte. Entretanto, percebe-se 

que o “argumento de política” foi relevante para dirimir o leading case em detrimento ao 

“argumento de princípio”, uma vez que os objetivos e diretrizes educacionais foram postos 

em maior nível de importância, onde o interesse coletivo se sobrepôs ao interesse individual.  

Convém asseverar que o contrário também acontece, especialmente nas decisões, que 

são notórias, envolvendo questões correlatas a tratamento médico e a medicamentos, quando 

o interesse individual se sobrepõe às diretrizes estabelecidas nas políticas públicas desenhadas 

para concretizar o direito constitucional à saúde. 

Entende Fábio Comparato que as argumentações jurídicas de princípio e as 

argumentações jurídicas de política formuladas por Dworkin se traduzem em: no primeiro 

caso tendem a estabelecer direitos individuais; e, no segundo, visam a estabelecer uma meta 

                                                             
187 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Tema 822, op. cit., 2018. 
188 Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 822 da repercussão geral, negou provimento ao recurso 
extraordinário, vencido o Ministro Roberto Barroso (Relator) e, em parte, o Ministro Edson Fachin. Redator para 

o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o 

julgamento a Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 12.9.2018.  Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4774632>. Acesso em: 16 dez. 2018. 
189 Os argumentos dos ministros foram encontrados na página do Supremo Tribunal Federal em razão de o 

acordão ainda não ter sido publicado até a data em que este capítulo foi revisado. BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. STF nega recurso que pedia reconhecimento de direito a ensino domiciliar. In: STF 

Notícias.(12/09/2018). Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389496&caixaBusca=N>. Acesso em: 16 dez. 

2018. 
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ou finalidade coletiva. Para o autor, políticas públicas são “atividades”, ou seja, um “[...] 

conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado190.”  

O importante a assinalar é que, na estrutura do Estado Dirigente, a lei perde 
a sua majestade de expressão por excelência da soberania popular, para se 

tornar mero instrumento de governo. A grande maioria das leis insere-se, 

hoje, no quadro de políticas governamentais e tem por função não mais a 
declaração de direitos e deveres em situações jurídicas permanentes, mas a 

solução de questões de conjuntura (Massnahmegesetze), ou então o 

direcionamento, por meio de incentivos ou desincentivos, das atividades 
privadas, sobretudo no âmbito empresarial (Lenkungsgesetze), ou ainda a 

regulação de procedimentos no campo administrativo (Steuerungsgesetze).191 

 

Independentemente das concepções do que venham a ser políticas públicas, sejam elas 

mais uma categoria das normas jurídicas, arranjos institucionais ou atividade, não há 

controvérsia alguma de que elas se apresentam como um conjunto de atos, decisões, normas e 

processos organizados racionalmente para atender a uma finalidade que tem sua base política, 

econômica, social e jurídica no texto constitucional.  

Observar individualmente cada elemento de uma política pública significa perceber 

naturezas heterogêneas e, consequentemente, regimes jurídicos próprios a cada um desses 

componentes. Logo, é a “finalidade” da política pública o elemento que deve motivar e 

justificar o Legislativo, o Executivo e o Judiciário quando do planejamento, da 

implementação, da execução, da avaliação, do controle e da aplicação de correções quando 

for o caso.  

 

2.1 A ESTRUTURA DA POLÍTICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

Partindo da Carta Política vigente, a política pública da educação nacional deve ter 

como norte o “[...] pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho [...]192, conforme seu artigo 205, ficando a cargo 

do Estado a prestação educacional, o qual deverá, para tanto, desincumbir-se das obrigações 

que lhe foram impostas pelo artigo 208. O Texto Constitucional também estabelece estruturas 

organizacionais que envolvem todos os entes federados, atribuindo-lhes competências 

orgânicas específicas, além de indicar fontes de recursos financeiros apara a execução da 

política pública de educação, segundo artigos 211 a 213.  

                                                             
190 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobe o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista de 

informação legislativa, v. 35, n. 138, p. 39-48, abr./jun. 1998; Interesse público, v. 4, n. 16, p. 49-63, out./dez. 

2002. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/364>. Acesso em: 16 dez. 2018. 
191 Idem Ibidem. 
192 BRASIL, Constituição, op. cit., 1988. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/364
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No que diz respeito à prestação de ensino, a Constituição atribui ao Estado tal múnus, 

o qual deverá, necessariamente, observar os princípios indicados no artigo 206 da Carta 

Política, ficando a cargo da União a edição de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – artigo 22, inciso XXIV, bem como a elaboração, pela via legislativa, de um plano 

nacional de educação com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime 

de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam à(ao): a) erradicação do analfabetismo; b) universalização do 

atendimento escolar; c) melhoria da qualidade do ensino; d) formação para o trabalho; e) 

promoção humanística, científica e tecnológica do país; f) estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto (PIB) – 

artigo 214.  

Nessa linha de encaminhamento constitucional, foram editadas as leis: de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que revogou a 

LDB em vigor quando da promulgação da Carta de 1988, e o Plano Nacional de Educação 

(PNE) com vigência decenal, sendo o primeiro após a Constituição de 1988 editado em 2001 

pela Lei 10.172193, de 10 de janeiro daquele ano, e o segundo, e vigente, editado pela Lei 

13.005194, de 25 de junho de 2014. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o 

Plano Nacional de Educação vigentes são as bases infraconstitucionais sobre as quais a 

política pública da educação nacional deverá ser edificada. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de competência legislativa da União, 

conforme artigo 22, inciso XXIV, do atual Texto Constitucional, trata das duas dimensões de 

sentidos da educação – material e instrumental. Complementando as regras e princípios 

constitucionais, a LDB traz em seu bojo normativo melhor detalhamento a respeito dos 

princípios e valores que devem ser observados e alcançados pela via da educação nacional, 

bem como a organização, as formas e os agentes que atuarão na educação nacional. Ou seja, 

em linhas gerais, a LDB estabelece quem deverá fixar os conteúdos educativos a serem 

ministrados; e de que forma serão ministrados, tendo em vista os aspectos estruturais da 

organização da educação escolar, a qual se desenvolverá por intermédio de instituições 

regulares de ensino em todos os seus níveis – básico e superior.  

                                                             
193 BRASIL. Lei 10.172 de 10 de janeiro de 2001. (Lei do PNE). Aprova o Plano Nacional de Educação e dá 

outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 10/1/2001, Página 1. Brasília, DF, 2001. 
194 BRASIL. Lei 13.005  de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 

providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - Edição Extra - 26/6/2014, Página 1. Brasília, DF, 2014.  
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No que toca à oferta de ensino, mais especificamente o nível superior, ambas as leis - a 

LDB e o PNE - fornecem as balizas da respectiva prestação de ensino superior. Da LDB, de 

uma maneira geral, é possível extrair a estrutura orgânica quadrimensional necessária para 

oferta da educação superior. Quanto ao PNE, que se caracteriza pela vigência decenal195, 

aponta as diretrizes e metas que essa estrutura quadrimensional deve atender no período da 

respectiva vigência.  

Desse modo, é possível desde já perceber as balizas constitucionais que se expressam 

como linhas norteadoras e delimitadoras do desenho da política pública para a educação 

nacional a ser planejada, implementada, executada e avaliada pelos poderes estatais – 

Legislativo, Executivo e Judiciário. Assim, resta evidente que, definidas as referidas balizas 

constitucionais, ações políticas, no âmbito da discricionariedade, criar-se-ão as alternativas e 

peculiaridades da formulação das políticas públicas para a educação nacional. O nível de 

institucionalização e legitimidade dessa alternativas e peculiaridades caracterizadoras da 

formulação de determinada política pública permite qualificá-la como política de governo ou 

política de estado. 

A institucionalização de uma política pública consiste no fator jurídico-institucionais 

referente ao conjunto ordenado de leis que lhe dá estabilidade no sentido de previsibilidade e 

permanência até que sofra alterações pela mesma via em que foi criada. Já a legitimação 

consiste no aspecto de permanência da política pública independentemente da ideologia 

partidária de quem esteja no poder, uma vez que a perenidade está relacionada às diretrizes 

constitucionais impostas a determinada ação de governo, como também à integração social 

ocorrida após execução de determinada política pública196. Assim, quanto maior a 

legitimidade da política pública, esta caracterizar-se-á como política de estado.  

Desse modo, sob os aspectos de institucionalização e legitimidade, as políticas 

públicas para a educação nacional podem ser consideradas como políticas de estado em razão 

das diretrizes e princípios estabelecidos no texto constitucional que, em certa medida, já 

informam aos governos quais os objetivos sociais, políticos e econômicos que devem 

alcançar, independentemente das opções políticas a serem utilizadas por quem irá atender os 

referidos ditames constitucionais.  

 Há que se destacar, todavia, a notória instabilidade que afeta o aspecto de 

institucionalização de determinados elementos normativos e processuais da política pública da 

                                                             
195 Originalmente o Texto Constitucional determinava que o PNE deveria ser plurianual sem determinar o 

período de vigência. A partir da Emenda Constitucional 59, de 11 de novembro de 2009, foi inserido no artigo 

214 o período de duração de 10 anos. 
196 BUCCI, op. cit., 2013, p. 242.  
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educação nacional, já que as ações de governo dirigidas à sua implementação são 

influenciadas pelos interesses e ideologias dos grupos que compõem o governo em dado 

momento histórico.  

No arcabouço jurídico vigente que compõe a política pública da educação nacional é 

possível perceber a delegação atribuída ao ministro da Educação para fazer as vezes de poder 

público federal197 em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional 

de educação. Vale ainda destacar o Decreto 9.005, de 14 de março de 2017198, que trata da 

estrutura orgânica do Ministério da Educação, no qual em seu Anexo I verificam-se as áreas 

de competências do ministro da Educação: a) Política Nacional de Educação; b) Educação 

Infantil; c) educação em geral, compreendendo Ensino Fundamental, Ensino Médio, ensino 

superior, Educação de Jovens e Adultos, educação profissional, educação especial e educação 

a distância, exceto ensino militar; d) avaliação, informação e pesquisa educacional; e) 

pesquisa e extensão universitária; f) magistério; e g) assistência financeira a famílias carentes 

para a escolarização de seus filhos ou dependentes. Ou seja, a cada novo ministro de 

Educação novas ações de governo serão implantadas, em especial no ensino superior. 

Além dessas atribuições de competências delegadas de forma genérica, a Lei 

10.861/2004199 que institui o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior 

(SINAES), também atribui competência ao ministro da Educação para regulamentar os 

procedimentos de avaliação do SINAES. Descendo alguns níveis na organização do 

ministério da Educação, nos moldes do Decreto 9.005/2017, é possível constatar a existência 

de duas secretarias que têm como função cuidar do ensino superior, são elas: Secretaria de 

Educação Superior (SESu) e a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

(SERES), com funções e competências distintas e complementares. 

No que toca às competências da Secretaria de Educação Superior (SESu), é possível 

destacar200, para os fins deste trabalho: a) as ações de coordenação do desenvolvimento e 

fortalecimento das instituições de ensino superior; b) proposição de políticas de expansão da 

                                                             
197 Conforme artigo 6º da Lei 4.024/1961, incluído pela Lei 9.131/1995: Art. 6º O Ministério da Educação e do 

Desporto exerce as atribuições do poder público federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar 
a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o 

regem.(BRASIL, 1961). 
198 BRASIL. Decreto 9.005, de 14 de março de 2017. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo 

dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Educação, remaneja cargos em comissão 

e substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções 

Comissionadas do Poder Executivo – FCPE. Diário Oficial da União - Seção 1 - 15/3/2017, Página 1. Brasília, 

DF, 2017. 
199 BRASIL. Lei 10.861 de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 15/4/2004, Página 3. Brasília, DF, 2004.   
200 Conforme artigo 19 do Decreto 9.005/2017 (BRASIL, op. cit.,2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm#art6
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educação superior em consonância com o PNE; c) proposição de ações de concepções e 

atualização dos referenciais e das diretrizes curriculares nacionais dos cursos superiores de 

graduação; d) formulação,  juntamente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), de políticas de oferta de financiamento e de apoio ao estudante do ensino 

superior gratuito e não gratuito, e e) formulação de políticas e execução de programas 

voltados para o acesso e a permanência dos estudantes na educação superior.  

Já quanto à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), é 

possível extrair do mesmo Decreto 9.005/2017 as seguintes competências201: a) planejar e 

coordenar o processo de formulação de políticas para a regulação e a supervisão da educação 

superior, em consonância com as metas do PNE; b) coordenar a política de certificação de 

entidades beneficentes de assistência social com a atuação na área de educação; c) ações de 

regulação pertinente a credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino superior 

para oferta de ensino superior sob a modalidade presencial e a distância, e a autorização, 

reconhecimento e renovação de cursos superiores de graduação e sequenciais, presenciais e a 

distância; d) supervisionar e aplicar penalidades às instituições de ensino superior por si 

credenciadas em face do descumprimento da legislação educacional e da oferta deficiente de 

cursos superiores, com vistas a induzir melhorias no padrão de qualidade da oferta do ensino 

superior, e e) estabelecer diretrizes para a elaboração dos instrumentos de avaliação de 

instituições e cursos de educação superior. 

As competências atribuídas às duas secretarias de ensino superior em sua completude 

são vastas e ainda se desdobram e se especificam entre suas diretorias, contudo, todas essas 

competências têm um único norte, qual seja, atender às metas estabelecidas para o ensino 

superior previstas no Plano Nacional de Educação (PNE). Do atual PNE, editado pela Lei 

13.005, de 25 de junho de 2014, segundo o anexo da referida lei, destacam-se:  

 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público.202 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 

total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

                                                             
201 Conforme artigo 28 do Decreto 9.005/2017 (Idem – Ibidem). 
202 BRASIL, Lei 13.005/2014, op. cit., 2014. 
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Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.203 

 

Para o atendimento de cada meta estabelecida pelo PNE há um rol de estratégias que 

informam aos governos a forma de sua concretização. Em linhas gerais, as estratégias 

pertinentes à meta 12 dizem respeito a ações e investimentos públicos que assegurem maior 

capacidade de atendimento das universidades públicas, bem como estabelece instrumentos de 

acessibilidade de alunos que apresentem dificuldades econômicas e históricas marcadas por 

questões ético-raciais, a exemplo do Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). 

As estratégias que visam a concretizar a meta 13 estão relacionadas à qualidade da 

oferta do ensino superior, e estabelecem melhorias nos processos de avaliação, regulação e 

supervisão e, ainda,  

 

[...] elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais nas universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por 

cento) e, nas instituições privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, 
e fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 

(cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos estudantes 

apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por 
cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e, no 

último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos 

estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% (setenta 

e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação profissional.204 

 

As estratégias relativas à meta 14 tratam das ações de governo que permitam a 

expansão da oferta dos programas de pós-graduação stricto sensu, com vistas a formar 

pesquisadores de maneira a atingir a proporção de  quatro  doutores por mil habitantes; 

estimular a pesquisa aplicada no âmbito das IES e dos ICTs com o intuito de incrementar 

inovação e a produção e registro de patentes e expandir o financiamento estudantil para os 

programas de pós-graduação stricto sensu.205  

Em termos gerais, os pontos destacados das regras de competência, das estratégias e 

das metas pertinentes ao ensino superior afetam diretamente o segmento de oferta privado de 

ensino superior de educação, e neste intento poderiam ser agrupados em duas vertentes: a) de 

regulação: as ações de regulação, avaliação e supervisão; e b) de incentivos: incentivos de 

                                                             
203BRASIL, Lei 13.005/2014, op. cit., 2014. 
204 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino. Plano Nacional de 

Educação 2014-2024. Brasília: MEC, 2014. 
205 Idem – Ibidem  
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acessibilidade ao ensino superior relativos aos programas: Programa Universidade para Todos 

(Prouni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)206. 

 

2.2 VERTENTES DA REGULAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: REGULAÇÃO, 

AVALIAÇÃO E SUPERVISÃO 

 

Regulação provém do ato de regular que, por sua vez, implica padrões de fatos e 

coisas que se repetem no espaço e no tempo gerando previsibilidade. Essa é a ideia que 

permeia o sentido de regulação enquanto atividade estatal de intervenção em determinada área 

da vida social com o objetivo de fazer retornar ao que é regular, ou instituir situações que 

merecem ou exigem ser reguladas, onde a ordem não é observada ou ainda não há ordem. Sob 

essa perspectiva, Eros Grau, ao explicar o sentido da expressão “ordem econômica”, destaca o 

vocábulo “ordem” para denotar uma realidade adequadamente ordenada, normatizada e, 

portanto, regulada207, para concluir que o sentido explicado denota uma economia regulada. 

De qualquer modo, não se pode olvidar que o sentido de regulação, como atividade 

administrativa normativa extroversa208, apresenta-se sob as mais variadas formas de relação 

do Estado com o particular, manifestando-se desde um contrato firmado entre a 

Administração pública e um particular, até a edição de uma lei. Nessa linha importante 

destacar a diferença entre regulação e regulamentação, onde esta é uma espécie daquela. A 

regulamentação, portanto, é uma posição comissiva da Administração pública que se verifica 

toda a vez que se faz necessário interpretar uma lei com o intuito de explicar e disciplinar o 

seu alcance quando da sua efetiva aplicação.  

Desse modo, as autoridades públicas, que têm a função de aplicar determinado 

comando normativo, guardam também a competência para editar comandos menores e 

sequenciais que visam a criar condições orgânicas e matérias para concretizar a respectiva 

regra. Assim, no âmbito do Poder Executivo é previsto constitucionalmente o decreto209, 

instrumento infralegal expedido pelo chefe do Executivo que tem como objetivo proporcionar 

as condições necessárias para o fiel cumprimento das leis, cuja competência de aplicação lhe 

foram atribuídas.  

                                                             
206 BRASIL. PNE, op. cit., 2014. 
207 GRAU, op. cit., 2003, p. 58. 
208 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório: a alternativa participativa e flexível para a 

administração pública de relações setoriais complexas no estado democrático. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 

178-179. 
209 Conforme inciso IV, do artigo 84, da atual Constituição Federal.  
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Expedido o decreto, na sequência são editados novos comandos pelas autoridades 

públicas que, diretamente, irão operacionalizar e/ou aplicar as regras provenientes das leis e 

dos respectivos decretos regulamentadores, a exemplo das portarias, resoluções, instruções 

normativas, notas técnicas, pareceres técnicos e demais atos administrativos de cunho 

normativo que visem a explicar e/ou regrar situações previstas em normas legais.  

Essa intensa produção de normas que não provêm diretamente do Poder Legislativo, 

traduz-se em atos administrativos de cunho normativo proveniente de interpretações de 

normas hierarquicamente e imediatamente anterior, com vistas à aplicação da norma legal 

e/ou constitucional de regência da matéria regulamentada. Esse fenômeno de produção de 

normas não legais é tratado por Diogo de Figueiredo Moreira Neto sob a denominação de 

“deslegalização”, que decorre da competência regulatória da autoridade pública que irá 

aplicar determinada norma legal se define  

 

[...] no elemento de hipóteses de aplicação a partir do âmbito de 

deslegalização de matéria operado pelo legislador, envolvendo 

fundamentalmente as funções híbridas a serem executadas: de criar a norma 
reguladora, de aplicá-las administrativamente os conflitos por elas 

suscitados.210  

 

A regulamentação, nesse ponto, como parte da atividade administrativa estatal 

reguladora, e a partir da mutação do Estado do bem-estar para o Estado pós-social, recebe 

novos contornos como forma de se adaptar à nova realidade de desestatizações e privatizações 

justificadas pela proclamada necessidade de diminuição do Estado. Assim, a partir da entrega 

dos serviços públicos até então prestados diretamente pelo poder público para a iniciativa 

privada, o novo perfil de Estado viu-se na obrigação de fazer com que o prestador de serviço 

privado fornecesse a respectiva utilidade de forma universal e com nível de qualidade 

adequado. Para isso era, como ainda é, necessário criar atrativos para que os detentores 

privados do capital pudessem atender seus interesses financeiros ao mesmo tempo que 

prestassem os serviços até então fornecidos pela Administração Pública211. 

Esse novo cenário afeta frontalmente as relações jurídico-administrativas até então 

entabuladas entre a Administração Pública e o particular, em que a prevalência do interesse 

público, embalada pelo princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do 

interesse público, são interpretados de forma unilateral, inclusive, por intermédio dos atos 

                                                             
210 MOREIRA NETO, op. cit., 2003, p. 169-171. 
211 COUTINHO, Diogo Rosenthal. Privatização, regulação e o desafio da universalização do serviço público no 

Brasil. In: FARIA, José Eduardo (Org.). Regulação, direito e democracia. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 

2002, p. 67-94. 
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administrativos normativos de regulamentação. Interpretação unilateral significa dizer que as 

produções normativas de nível infralegal ocorrem sob o único olhar da Administração Pública 

com alicerce em seu próprio juízo de valor sobre preservação do interesse público. Ou seja, 

são regras produzidas a partir das percepções e concepções do interesse público, por técnicos 

que estão no interior dos órgãos públicos para induzir comportamentos e/ou limitar 

propriedades privadas.  

Como já referido em páginas anteriores212, e na dicção de Marçal Justem Filho213, não 

se pode mais conceber um sentido unívoco de interesse público, traduzido pelo somatório de 

interesses individuais, ou pelo aspecto utilitário do interesse a ser atendido pelo poder 

público. No interior da sociedade estão dispostos interesses coletivos múltiplos e muitas vezes 

antagônicos e que apresentam os mesmos pesos nos critérios de satisfação pela administração 

pública. Daí surge a necessidade de harmonização dos múltiplos interesses públicos em 

discussão quando da necessidade de tomada de decisão por parte da administração pública 

para atendimento das demandas sociais214. 

Essa vertente conciliatória de múltiplos interesses, quando da tomada de decisão por 

parte da Administração Pública para a promoção das respectivas políticas públicas, se dá pela 

técnica procedimental. É nessa linha procedimental que a função administrativa de regulação 

passa a expressar como principal característica a harmonização dos interesses multilaterais, 

quais sejam: políticos, dos agentes econômicos e prestadores de serviços, e dos usuários215. 

O grande desafio na relação jurídico-administrativa estabelecida entre Estado e o 

particular é preservar a supremacia do interesse público em sua dimensão processual, o que 

será alcançado, neste ponto, a partir da convergência dos respectivos interesses envolvidos 

nessa relação jurídica, sem que, com isso, implique concessões em favor da iniciativa privada 

em detrimento do interesse comunitário. A convergência, portanto, só é possível a partir da 

prevalência do interesse social constitucionalmente protegido, já que é na carta política onde 

se encontram as bases e diretrizes norteadoras da atividade estatal.  

Nessa seara, a opção pelo trespasse da execução de serviços públicos para a iniciativa 

privada exige uma regulação estatal que possibilite uma prestação privada de forma universal 

e financiado pelo capital privado. Desse modo, estabelece-se uma relação jurídico-

administrativa multilateral formada pelo Estado, pelo prestador privado de serviço, pelo 

                                                             
212 Conforme foi tratado no item 1.3.1. sobre a prestação privada de ensino superior e a noção de serviço público. 
213 JUSTEN FILHO, op. cit., 2005, p. 42-43. 
214 MOREIRA NETO, op. cit., 2003, p. 180-181. 
215 MOREIRA, João Batista Gomes. Limites à regulação, conforme o Poder Judiciário. A &C Revista de Direito 

Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 10, n. 42, out./dez. 2010. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70464>. Acesso em: 26 dez. 2018. 
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usuário-consumidor, e, na maioria das vezes, quando na hipótese de serviços de infraestrutura, 

terceiros afetados pela prestação dos serviços privatizados.  

 

Já se disse que a relação jurídica que se estabelece entre órgão regulador, 

prestador de serviço público e usuário do serviço trata-se de uma relação 
multipolar, típica da ação administrativa moderna. A partir desta (e sobre 

esta) se formam atos administrativos com "eficácia em relação a terceiros". 

Exemplo típico destes atos administrativos, lembra Badura, são as decisões 
como as de "construção de uma central atômica, ou de um aeroporto". Isto 

porque, para estas decisões, se exige a "ponderação e equilíbrio das 

pretensões do empresário, dos interesses públicos envolvidos, dos interesses 
juridicamente protegidos dos terceiros afetados, através do projeto e das 

consequências previsíveis".216 

 

A regulação, portanto, representada por um conjunto de decisões que exige a 

ponderação e equilíbrio das pretensões das várias partes da citada relação jurídico-

administrativa multilateral se desenvolve sob a técnica de procedimento. 

 

A importância do procedimento como técnica operativa no campo da 

regulação de prestação de serviços públicos mostra-se evidente nos dias 
atuais. Não se trata apenas de permitir um exercício fiscalizatório aos 

envolvidos na relação, esgotando-se o procedimento em sua função clássica 

"garantística", mas de admitir que as novas funções (organizativa e de 

eficiência da produção administrativa) que o procedimento tem assumido no 
Estado pós-social hão de implicar uma gestão mais eficiente e vantajosa à 

Administração. Isso conduzirá a uma integração entre os atores da relação, 

produzindo decisões consensuais e mais eficazes.217 

 

Produzir decisões processuais que impliquem consenso importa   trazer ao debate, que 

antecede à tomada de decisão, a aferição e a ponderação dos interesses das partes envolvidas 

na relação jurídico-administrativa multilateral; contudo, não implica deduzir que haverá 

ingerência alheia à Administração Pública no conteúdo da regulação, vez que este é 

manifestado exclusivamente pela autoridade pública competente. A participação de todas as 

partes da relação regulatória no procedimento para a tomada de decisões pela Administração 

Pública tem como objetivo permitir que se conheçam as reais necessidades coletivas a partir 

da oitiva dos usuários, assim como conhecer os aspectos pragmáticos e técnicos da execução 

                                                             
216 GUIMARÃES, Fernando Vemalha. Procedimento e função regulatória de serviços públicos no estado pós-

social. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 3, n. 14, out.-dez. 2003. 

Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=12644>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
217 Idem - Ibidem. 
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dos serviços que, em grande parte das vezes, apresentam elementos que são de exclusivo 

conhecimento do executor particular218.  

Efetivamente, uma concepção procedimental de regulação afeta o regime jurídico-

administrativo, que, por sua vez, passa a exigir mudanças dogmáticas diante de seu objeto de 

estudos; contudo, os trabalhos que se apresentam tendem a focar a regulação em duas 

dimensões: econômica e social.  

Em certa medida, a regulação econômica absorve maior esforço da doutrina, a qual se 

debruça com maior foco nas formas de intervenção estatal na economia, bem como no modo 

de regulação dos serviços públicos privatizados. A regulação social, por sua vez, abarca, de 

certa forma, uma posição residual, qual seja, expressa-se a partir das falhas de mercado não 

solucionadas, ou conjuntamente com a regulação econômica para atenuar os danos sociais dali 

advindos, ou, ainda, para corrigir ou conformar mazelas sociais detectadas como problema219. 

De qualquer modo, não se pode deixar de observar que a regulação não tem seu 

sentido de existência em si mesma, ou seja, não é pela produção de regras reguladoras que o 

ente regulador irá solucionar problemas detectados que mereçam atenção da Administração 

Pública. A regulação é uma etapa de uma política pública necessária à sua implantação. Os 

comandos normativos produzidos por quem tem a competência regulatória comporá, na 

dicção de Maria Paula Bucci220, o mencionado arranjo institucional que tornará objetiva a 

política pública a ser implementada. A regulação é a faceta propriamente jurídica das políticas 

públicas. 

Assim, seja a regulação econômica ou social, sua função inicial é exatamente permitir 

a implementação de políticas públicas correlatas aos respectivos temas. Sintetizando os ciclos 

de políticas públicas pela tríade “formulação, implementação e avaliação”, a regulação se 

concretiza na implementação e nas ações corretivas pós-avaliação, quando necessárias. O que 

não se pode perder de vista é que as políticas públicas não são formuladas apenas quando da 

constatação de um problema que merece ser resolvido, mas, e acima de tudo, devem observar 

os objetivos e diretrizes contidos em uma Constituição dirigente que aponta os caminhos que 

os governos devem trilhar para atender à vontade soberana ali consignada.  

Assim, a regulação tira seu fundamento de legitimidade da Constituição dirigente, pois 

vem em apoio à implementação das políticas públicas desenhadas para atender aos ditames 

                                                             
218 GUIMARÃES, op. cit., 2003.   
219 WINDHOLZ, Eric; HODGE, Graeme A. Conceituando regulação social e econômica: implicações para 

agentes reguladores e para atividade regulatória atual. RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

v. 264, set./dez. 2013. 
220 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 236. 
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constitucionais respectivos. A regulação econômica tem como objetivo atender às políticas 

públicas fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que têm como fim 

assegurar a todos existência digna conforme ditames da justiça social221. E a regulação 

social, por sua vez, visa a implementar políticas públicas de atendimento aos direitos sociais 

consignados na carta política.  

 

2.2.1 Regulação da educação superior 

 

A regulação da educação superior decorre da regulação da educação nacional que, 

tendo como base os ditames constitucionais previstos para a educação nacional, regula-se em 

nível infraconstitucional a partir de leis ordinárias que organizam e atribuem competências no 

interior de um sistema normativo que contempla regulamentações das mais variadas ordens 

hierárquicas e fontes heterogêneas. 

Desde o Brasil imperial, a regulação da educação superior   foi marcada pela produção 

de leis que mantinham a hegemonia da elaboração e da oferta da educação superior com o 

Estado. A formulação e a formatação da educação superior ainda permanecem sob o controle 

do poder público, contudo, as regulamentações que se sucederam após a reforma Leôncio de 

Carvalho, referentes à atividade de oferta de ensino superior, passaram a permitir 

paulatinamente a participação da iniciativa privada.  

Como referido no capítulo anterior, a primeira regulamentação especificamente 

elaborada para regular a educação superior ocorreu em 11 de abril de 1931, por intermédio do 

Decreto 19.851. O referido comando normativo institui o sistema universitário no Brasil, ou 

seja, as instituições de ensino superior, a partir de então deveria, preferencialmente, organizar-

se como universidades, as quais teriam como objetivos: a) elevar o nível da cultura geral, 

estimular a investigação científica em qualquer domínio do conhecimento humano; b) 

habilitar ao exercício de atividades que requeiram preparo técnico e científico superior; c) 

proporcionar a educação do indivíduo e da coletividade voltada à harmonia de objetivos entre 

professores e alunos com o objetivo de promover a grandeza da nação e o aperfeiçoamento da 

humanidade222.  

O alcance desses objetivos deveria ocorrer por intermédio das universidades federais e 

a partir da autonomia administrativa, didática e disciplinar concedida nos termos 

estabelecidos no próprio Decreto 19.851/1831, no entanto, as universidades não federais, 

                                                             
221 Conforme artigo 170 da Constituição Federal de 1988. 
222 BRASIL, Decreto 19.851, op. cit., 1931. 
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todas aquelas organizadas pelos Estados e pela iniciativa privada, denominadas livres, 

poderiam ser equiparadas às universidades federais para fins de concessão de títulos 

universitários, após inspeção do Departamento Nacional do Ensino e ouvido o Conselho 

Nacional de Educação, uma vez que apenas os diplomas referentes a cursos profissionais 

superiores emitidos pelas universidades federais poderiam habilitar ao exercício legal da 

respectiva profissão, logo, há a necessidade da equiparação dos estudos realizados em 

instituições não federais.  

Em termos gerais é possível constatar do texto normativo do Decreto 19.851/1931 que 

as suas linhas mestras foram replicadas nas regulamentações que se seguiram, inclusive 

quanto às práticas e regulamentos atuais, especialmente quanto às disposições que tratam da 

organização das universidades. Das mudanças que marcaram o rompimento com aquelas 

linhas mestras podem-se destacar as formulações de novas regras que tiveram como objetivo 

regular o ingresso da iniciativa privada na atividade de oferta de ensino superior que, em um 

primeiro momento, era apenas franqueada às instituições tidas como não comerciais, para 

depois serem liberadas para novos atores provenientes do mercado. 

A regulação da educação superior ainda permanece em grande parte produzida de 

dentro para fora dos gabinetes da Administração Pública de forma não procedimental e linear, 

inobstante a heterogeneidade de atores que compõem o segmento de oferta de ensino superior. 

Atualmente, em termos de competência regulatória da educação nacional, e, 

consequentemente, em face da educação superior, o marco regulatório vigente estabelece que 

cabe ao “[...] Ministério da Educação exercer as atribuições do poder público em matéria de 

educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, e zelar pela 

qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem”223. Nessa mesma linha, e 

ainda no nível de norma legal, cabe ao ministro da Educação regulamentar os procedimentos 

de avaliação pertinentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES)224. 

Embora o marco regulatório da educação superior seja formado por um conjunto de 

leis, decretos e demais atos normativos infralegais expedidos por diversos órgãos da 

Administração direta e indireta, os decretos que foram expedidos com o objetivo de 

regulamentar as disposições225 sobre a educação superior contidas na atual LDB, Lei 

                                                             
223 Conforme artigo 6º da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, alterada pela Lei 9.131, de 24 de novembro de 

1995. 
224 Nesse ponto a atribuição de competência coube ao titular do Ministério da Educação, e não ao órgão. 

Conforme artigo 14, da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. 
225 Artigos 43 a 57 da Lei 9.394/1996. 
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9.394/1996, constou em seu preâmbulo o seguinte: “Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e ‘avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 

superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino”226. Ou seja, o 

decreto tem o objetivo de “regulamentar” a atividade de oferta de cursos superiores de 

graduação e pós-graduação por instituições de ensino vinculadas ao sistema de federal de 

ensino, laboradas pelo Ministério da Educação em suas funções de regulação, supervisão e 

avaliação.  

O que chama a atenção é a função denominada de “regulação” informada pelo 

indigitado regulamento. Entretanto, buscando subsídio no próprio texto normativo infralegal 

vigente, Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, é possível trazer à discussão alguns 

esclarecimentos: 

 

A regulação será realizada por meio de atos autorizativos de funcionamento 

de IES e de oferta de cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato 
sensu no sistema federal de ensino, a fim de promover a igualdade de 

condições de acesso, de garantir o padrão de qualidade das instituições e dos 

cursos e de estimular o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 227 

 

A disposição normativa em comento trata dos atos administrativos expedidos com o 

fim de permitir o funcionamento das instituições de ensino para que possam ofertar cursos 

superiores de graduação e pós-graduação lato sensu. A expressão “regulação” contida no 

referido Decreto, portanto, deve ser entendida como tornar a regular a oferta de cursos 

superiores de graduação e pós-graduação lato sensu. Mais ainda, sem a obtenção da 

autorização expedida pelo poder público para a oferta de cursos superiores de graduação e 

pós-graduação lato sensu, estes serão tidos como irregulares. 

Assim, o ato de credenciamento para ingresso e permanência no segmento de oferta de 

cursos superiores de graduação e pós-graduação lato sensu é quem instaura a relação jurídico-

administrativa pertinente à regulação da oferta de ensino superior. Nessa linha, compreende-

se as funções seguintes indicadas pelo decreto regulamentador: 

 

Art. 1º [...] 

§ 2º - A supervisão será realizada por meio de ações preventivas ou 

corretivas, com vistas ao cumprimento das normas gerais da educação 
superior, a fim de zelar pela regularidade e pela qualidade da oferta dos 

cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu e das IES que os ofertam.  

                                                             
226 Atualmente vige o Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 
227 Conforme § 1º do artigo 1º o Decreto 9.235/2018. 
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§ 3º - A avaliação será realizada por meio do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – Sinaes, com caráter formativo, e constituirá o 
referencial básico para os processos de regulação e de supervisão da 

educação superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade.228 

 

Desse modo, credenciada a instituição de ensino a ministrar cursos superiores de 

graduação e pós-graduação lato sensu, o poder público passa a acompanhar e avaliar as 

escolas e cursos com vistas a garantir a qualidade e o cumprimento da lei de regência desse 

nível de ensino. Essas funções importam em ações governamentais próprias de políticas 

públicas em suas fases de controle de entrada e saída, acompanhamento e avaliação. Contudo, 

a operacionalização dessas funções se dá por intermédio da produção de regulamentos, 

portarias, resoluções, notas técnicas e pareceres expedidos pelos mais variados órgãos 

oriundos da desconcentração da Administração pública, em especial da organização do 

ministério da Educação. 

A produção dos atos administrativos normativos, pelo poder público responsável pela 

regulação da educação superior, é realizada tendo em vista o comando normativo 

imediatamente anterior de maior hierarquia. Seus conteúdos são formulados de forma linear a 

partir de interpretações laboradas pelos técnicos dos órgãos que têm a atribuição de 

desenvolver as respectivas funções regulatórias. Entretanto, os impactos dessas produções 

normativas afetam não só as escolas de ensino superior, mas também as suas mantenedoras, 

os seus alunos, os seus professores, e igualmente os conselhos profissionais; a identidade 

cultural regional e do país; o nível de educação básica; pesquisa, tecnologia e inovação; o 

desenvolvimento regional e nacional; e, individualmente, no que diz respeito à formação e 

desenvolvimento do egresso como pessoa e para o mundo do trabalho e vida cidadã.  

Esses impactos gerados pela regulação da educação superior deixam patente a lógica 

das diretrizes constitucionais que a política pública de educação, neste específico, educação 

superior, deve proporcionar ao indivíduo e à sociedade. Desse modo, a produção de regras 

regulatórias para a educação superior deve ter o cunho procedimental, permitindo maior nível 

de participação nas decisões a serem tomadas pelo poder público anteriores à formulação das 

políticas públicas pertinentes, e a consequente produção de normas regulatórias. 

Contudo, o modelo atual de formulação e implementação da política pública de 

educação superior operacionado pelo poder público revela a formação de uma relação 

jurídico-administrativa bilateral, onde de um lado estão os vários atores que compõem poder 

público, que determinam as regras que devem ser observadas pelas ofertantes de ensino 

                                                             
228 BRASIL. Decreto 9.235, op. cit.,/2018. 
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superior; e do outro lado estão as instituições de ensino com as mais diversificadas 

características acadêmicas e administrativas, que devem buscar os meios para atender àquelas 

regras como forma de se manterem na atividade.  

A forma relacional jurídico-administrativa entre poder público e escolas superiores é 

continuamente reiterada no interior da estrutura229 organizacional do ministério da Educação, 

especialmente no que toca às instituições de ensino superior mantidas pela iniciativa privada, 

uma vez que as instituições federais compõem a estrutura organizacional do próprio 

Ministério da Educação e, por consequência, são financiadas pelo orçamento público, de 

forma que qualquer movimento regulatório que tende a encarecer a estrutura de oferta federal 

naturalmente irá impactar no orçamento da União.  

Tais afirmações permitem deduzir que as regras regulatórias são produzidas a começar 

da realidade das universidades federais, tanto assim o é que os instrumentais utilizados nos 

processos de avaliação de cursos e de instituições são uniformes e lineares, de forma que, ao 

final, todas as instituições são dispostas em um único ranque, independentemente da sua 

localidade, do seu porte financeiro, da quantidade e perfil de alunos matriculados e egresso, 

do quantitativo de professores e respectivas qualificações, e da natureza jurídica de suas 

mantenedoras. Obviamente, que em algumas dessas dimensões os instrumentais atribuem 

pesos diferenciados, a exemplo da qualificação de professores, estrutura física das escolas, 

projetos pedagógicos de cursos, entre outros.  

Na divulgação230 feita em 2018 relativa aos processos de avaliação elaborados em 

2017231 em relação ao IGC232 (índice geral de cursos), apenas 34 das 2.083 instituições de 

ensino superior avaliadas receberam a nota máxima –  cinco. Entre elas constam: 14 

universidades federais; duas universidades estaduais; 18 faculdades particulares, sendo: 14 

sem fins de lucro e quatro com fins de lucro.  

                                                             
229 Está sendo  considerada as atuações e produções regulatórias procedidas desde o ministro da educação e as 

demais secretarias e diretorias internas do ministério da educação, bem como as pessoas que compõem a 

Administração indireta vinculada ao MEC, em especial o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES).  
230BRASIL. Resultado IGC-2017, op. cit.,  2017.  
231 Conforme nota técnica 38/2019/CGCQES/DAES. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao 

_superior/enade/notas_tecnicas/2018/nota_tecnica_38.2018-CGCQES-DAES_prob_aplicacao_2017.pdf> 
Acesso em: 18 dez. 2018. 
232 Conforme definição descrita na página do Inep: “O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é 

um indicador de qualidade que avalia as Instituições de Educação Superior. Seu cálculo é realizado anualmente e 

leva em conta os seguintes aspectos: média dos CPCs do último triênio, relativos aos cursos avaliados da 

instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados; média dos conceitos de 

avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal 

disponível, convertida para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos 

programas de pós-graduação correspondentes; distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, 

graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do item II para as instituições que não 

oferecerem pós-graduação stricto sensu.” 
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Do outro lado da ponta 278 instituições de ensino superior obtiveram notas um e dois, 

abaixo na nota mínima exigida. No mais, das 1.363 das instituições avaliadas, 65% formam o 

grupo que alcançou a nota necessária para se manter no segmento sem a instauração de 

processos de supervisão, qual seja, três. 

No cômputo geral, 1.788 das 2.083 instituições de ensino avaliadas no ano de 2017, 

um pouco mais de 85% estão aptas a ofertar ensino superior, conforme indicação do poder 

público. Entretanto, como é notório no segmento, a aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) vem apresentando ao longo dos anos resultados 

insatisfatórios, o que influencia negativamente nas avaliações de grande parte dos cursos 

ofertados pelas escolas superiores. Outro componente que contrasta com os resultados 

avaliativos satisfatórios dos cursos, em especial em relação ao curso de direito, são os 

persistentes resultados negativos dos exames de admissão para a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). 

Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União (TCU), por provocação da Câmara dos 

Deputados233, e tendo em vista o baixo índice de aprovações no exame para ingresso na 

Ordem dos Advogados do Brasil, realizou no período de maio a outubro de 2017 auditoria em 

face dos procedimentos de regulação e supervisão do ensino superior sob a incumbência do 

ministério da Educação. A esse objeto da auditoria foram acrescidas verificações a respeito 

dos controles por parte do MEC em relação à atividade de registro de diplomas de graduação, 

em face das instaurações de comissões parlamentares de inquérito234 nas Assembleias 

Legislativas de alguns Estados para apuração de possíveis fraudes nos registros de diplomas.  

Quanto à auditoria referente aos procedimentos de regulação e avaliação dos cursos de 

graduação, o acórdão 1.175/2018235 do TCU indicou inconsistências de metodologias no 

modelo utilizado pelo MEC/INEP para atribuições de conceitos aos cursos, de forma que os 

                                                             
233 Conforme proposta de fiscalização e controle da comissão de defesa do consumidor da Câmara dos 

Deputados 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=41341687D109B044285FDD32182

ECADB.proposicoesWebExterno1?codteor=1409445&filename=PFC+64/2015 
234 A Assembleia Legislativa de Pernambuco no final do ano de 2015 instaurou uma CPI para investigar 
esquemas fraudulentos de expedição e registros de diplomas. O relatório final foi publicado no Diário Oficial do 

Estado de Pernambuco em 15 de junho de 2016.  
235 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 1175/ 2018. Relatora: Ana Arraes. Órgão julgador: Pleno. 
Processo 010.471/2017-0.Relatório de auditoria que avaliou a atuação da Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior do Ministério da Educação (Seres/MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nos processos de regulação, supervisão e avaliação dos cursos superiores de 

graduação no País.  Sessão de 23/05/2018. Ata 18/2-18. Disponível em: < https://contas.tcu.gov.br/ 

pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1175%2520ANO ACORDAO 

%253ª 2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false > 

Acesso em:18 dez. 2018  

https://contas.tcu.gov.br/%20pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1175%2520ANO ACORDAO %253ª 2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/%20pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1175%2520ANO ACORDAO %253ª 2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/%20pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1175%2520ANO ACORDAO %253ª 2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
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vários indicadores utilizados para aferir a qualidade/excelência dos cursos não se prestam a tal 

finalidade. Do citado acórdão é possível, a título de ilustração, destacar o seguinte: 

 

Do exposto, percebe-se que a padronização dos componentes das NCPC, 

tem como contrapartida a perda de referência em termos de 
qualidade/excelência, além da perda de transparência, uma vez que não é 

capaz de retratar fidedignamente a realidade dos cursos e do desempenho 

dos estudantes. fls. 18 [...]. Isto é, quando um interessado se depara com a 
informação de que determinado curso tem conceito 3, embora haja definição 

normativa de que este curso possui qualidade satisfatória, não se sabe de fato 

o que este conceito representa em termos de conhecimento ou proficiência 
gerada aos profissionais dele egressos segundo um determinado critério. A 

impressão gerada pelo conceito igual ou maior que 3 é de que o curso possui 

qualidade satisfatória chancelada pelo MEC. Por meio de entrevistas com 

gestores da SERES/MEC e do INEP, bem como em respostas a 
questionamentos realizados por meio de ofícios de requisição da equipe de 

auditoria, estes gestores mencionaram que a forma utilizada para cálculo do 

CPC, de fato, não é capaz de refletir a qualidade/excelência dos cursos, mas 
apenas estabelece uma classificação entre eles. (fls. 31-32).236 

 

No que toca aos procedimentos de controle pelo poder público em face da atividade de 

registros de diplomas realizados pelas universidades, o acórdão 1.175/2018 constatou a total 

falta de controle sobre essa atividade de forma que: 

 

Além disso, nem o MEC, nem o CNE possuem informações específicas da 

situação que permita dimensionar o problema e os riscos envolvidos. Como 

foi visto, os dados do censo não são suficientes para ajudar a mapear os 
fluxos de diplomas dos últimos anos. Algumas questões precisam ser 

respondidas para que se possa aumentar o controle e a qualidade do processo 

de maneira efetiva, mas sem criar um gargalo que torne o processo de 

registro inviável. Quais universidades registram diplomas de quais IES? 
Qual o volume de registros em cada universidade? Qual o perfil dessas 

universidades? Qual a localidade? Qual o tempo médio de registro em cada 

caso? (fl. 52). 

 

O problema dos diplomas, analisado pelo indigitado acórdão 1.175/208 – TCU, foi 

inicialmente levantado no Estado de Pernambuco após a instauração de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) que teve como objeto investigar a existência de um esquema 

fraudulento naquele Estado que consistia na prática de oferta de cursos irregulares. Após a 

conclusão dos trabalhos verificou-se que o referido esquema fraudulento acontecia em pelo 

menos 15 Estados da Federação envolvendo diversas faculdades.  

Em síntese bastante apertada, a fraude decorria da oferta de cursos de extensão por 

escolas não credenciadas que ministravam currículos idênticos aos cursos de graduação 

                                                             
236 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 1175/ 2018. 
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(serviço social, pedagogia, licenciaturas e outros). Ao final do curso de extensão, as 

respectivas disciplinas cursadas eram aproveitadas em cursos regulares de instituições de 

ensino superior de outras localidades, permitindo a partir daí a expedição de diplomas pela 

faculdade receptora daquele aluno que concluiu seu curso em escola irregular. O passo 

seguinte era registrar o diploma em alguma universidade para que obtivesse validade 

nacional.  

Ou seja, os estudos que inicialmente eram tidos como irregulares eram convalidados 

pela migração do respectivo histórico de extensão para cursos devidamente reconhecidos e 

ofertados por faculdade credenciada pelo poder público. Supria-se, portanto, a condição legal 

necessária para a expedição do diploma, qual seja, curso reconhecido pelo MEC. Com o 

diploma de curso reconhecido, o passo seguinte seria o registro do título em alguma 

universidade que, após conferir os documentos acadêmicos referentes ao diplomado, ao curso 

e à faculdade, realizava o registro do diploma para lhe conceder validade nacional. 

Partindo das regras regulatórias que tratam dos processos de registros de diplomas, 

bem como do aparato burocrático de controle de entrada e saída de alunos no sistema federal 

de ensino, é possível afirmar que não existe qualquer tipo de controle que garanta segurança 

quanto a certeza da regularidade de expedição e registro de diplomas no país.  

Retomando a questão dos impactos provenientes das regulações que dão forma às 

políticas públicas pertinentes à educação superior, bem como quanto à bilateralidade da 

relação jurídico-administrativa imposta pelas respectivas regras regulatórias, é possível 

afirmar que as duas questões tratadas pelo TCU são exemplos de impactos que atingem 

frontalmente o usuário do sistema de educação superior, bem como a sociedade e o mercado. 

No que toca à sociedade, a falta de informação precisa advinda das avaliações do 

segmento impacta na formulação/correção de ações de atendimento com qualidade e expansão 

da oferta de ensino superior, especialmente na alocação de recursos públicos nas 

universidades públicas, e nos programas de incentivo ao acesso ao ensino superior. Quanto ao 

mercado, a oferta não regular de serviços de ensino superior impõe ao segmento concorrência 

desleal em razão da conduta ilegal de ofertar ensino superior por escola não credenciada, ou, 

mesmo que credenciada, oferta cursos não autorizados ou vagas além do permitido pelos atos 

autorizativos.  
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2.2.2 Vertentes de incentivo 

 

Retomando a Meta 12 do Plano Nacional de Educação vigente, deve o poder público 

implementar ações para elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a 

taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, e que pelo menos 40% das novas 

matrículas sejam efetivadas no segmento público. As ações e programas governamentais que 

devem servir de instrumentos para alcançar a Meta 12 são, em sua grande maioria, as mesmas 

que foram formuladas e implantadas para atender às metas do plano nacional de educação que 

expirou em 2011237, obviamente que alguns daqueles programas não mais vigoram, e outros 

foram relegados, reduzidos, ou ajustados após assunção do Poder Executivo pelo ex-

Presidente Michel Temer.  

Os referidos programas implementados no decênio do plano nacional de educação 

anterior podem ser conhecidos a partir do relatório elaborado pela Secretaria de Ensino 

Superior do Ministério da Educação, intitulado A democratização e expansão da educação 

superior no país: 2003-2014238, o qual permite identificar as ações governamentais que, 

naquele período foram implementadas para criar condições e oportunidades de acesso e 

permanência na educação superior, especialmente pela ampliação de vagas nas instituições 

públicas, bem como pela aquisição e financiamento de vagas na instituições privadas com o 

intuito de oportunizar o acesso daqueles alunos que não lograram êxito em obter o acesso às 

instituições públicas, cujas condições econômicas não permitiam arcar com os encargos 

educacionais de uma escola particular.  

a) Expansão universitária 

Ampliação da rede de universidades federais 

b) Inclusão, acesso e permanência 

Programa Universidade Para Todos (PROUNI) 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)  

Sistema de Seleção Unificada (SISU) 

Programa de Bolsa Permanência (PBP) 

Acessibilidade na Educação Superior (Programa Incluir)  

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

                                                             
237  Conforme Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001. 
238 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior.  A democratização e expansão da 

educação superior no país: 2003-2014. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman &view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-

2003-2014&Itemid=30192>. Acesso em: 10 out. 2017. 
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Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de Ensino Superior 

Públicas Estaduais (PNAEST) 

Programa Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES) 

Lei de Cotas 

c) Internacionalização da Educação Superior 

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-GGG)  

Idiomas sem Fronteiras 

Educação superior no Mercosul  

Universidades com vocação internacional 

d) Educação em Saúde 

Programa Mais Médicos 

Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas das Instituições Federais de 

Ensino Superior 

Residências em Saúde 

Projeto Mais Médicos para o Brasil 

e) Programas especiais 

Programa de Apoio à Extensão Universitária (PROEXT)  

Programa de Educação Tutorial (PET) 

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino 

Superior (PROIES)239. 

Esse rol de programas de governos formulados e implementados na vigência do Plano 

Nacional de Educação anterior reforça os argumentos que compõem o diagnóstico sobre a 

educação superior consignado naquele documento. Em linhas gerais, a política pública de 

educação superior foi desenhada para ter como protagonista as universidades federais, 

deixando para o segmento privado e para as universidades estaduais o papel de coadjuvantes.  

Neste contexto, a União assume efetivamente o papel que lhe foi conferido pela 

Constituição Federal, especialmente ao enfatizar a vocação das universidades federais para a 

pesquisa básica, inovação e tecnologia tão necessárias para o desenvolvimento do país. 

Interessante argumento ali construído é o que teve como objetivo rebater a comparação de 

custos por aluno entre as federais e as particulares, assevera o documento que não se pode 

fazer esse tipo de comparação em razão de que as federais investem em pesquisa, o que não 

                                                             
239 O Proies foi criado pela Lei 12.688, de 18 de julho de 2012, e teve como foco as instituições de ensino 

particular que, em 31.12.2012, estivessem em grave situação econômico-financeira. As IESs que se 

enquadrassem nas condições da lei deveriam elaborar um plano de recuperação tributária para, em síntese, 

permutar os créditos tributários por bolsas de estudos.   
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acontece com as privadas, e quando acontece não o fazem na mesma intensidade. 

O que se percebe é que o desenho dos dois planos nacionais de educação, o atual e o 

anterior, não contemplam o segmento privado como uma possibilidade de atender à demanda 

por educação superior na mesma condição de protagonista como acontece com as 

universidades federais. De um dado ponto de vista, a decisão é compreensível em razão de 

que a iniciativa privada tem a faculdade de ingressar na atividade de oferta de ensino superior 

de acordo com o interesse financeiro que lhe pode proporcionar. Obviamente, que os atores 

sem fins de lucro são direcionados por questões não financeiras, sendo fortemente marcados, 

em regra, pelo interesse assistencial ou confessional.  

Inobstante a este cenário, as metas estabelecidas nos dois planos referentes ao aumento 

das taxas bruta e líquida de matrículas, foi estabelecido que 40% desses novos alunos 

deveriam estar no setor público. Deixando, portanto, 60% novas matrículas para ingresso nas 

instituições mantidas pela iniciativa privada, o que demonstra uma clara aposta no contínuo 

crescimento orgânico do setor privado, sem qualquer ação de governo diretamente 

implementada para atrair esses agentes econômicos para a prestação do serviço de ensino 

superior.  

Entretanto, daquele rol de programas formulados para atender incialmente as metas 

estabelecidas no primeiro Plano Nacional de Educação, três deles impactaram de forma 

positiva no segmento privado, ao ponto de atrair a atenção de outros players para o mercado. 

O primeiro, já exaurido, foi o Proies, que teve como objetivo permitir que as mantenedoras 

privadas pudessem trocar dívidas fiscais por bolsas de estudos. Os dois seguintes, ainda em 

vigor, e considerado primordial para a permanecia de grande parte dos agentes privados na 

atividade de oferta de ensino superior: a) fundo de financiamento ao estudante de ensino 

superior (FIES); b) Programa Universidade para Todos (Prouni). 

Estes últimos foram inseridos nas metas do atual Programa Nacional de Educação de 

forma que ambos têm sua importância como estratégia a permitir maior inclusão e assistência 

aos alunos carentes em instituições privadas de ensino superior. Assim, uma das estratégias 

fixadas para atingimento da meta 12 é a ampliação dos respectivos programas no decênio do 

atual PNE.  

 

2.2.3 Programa de financiamento ao estudante do ensino superior  

 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) foi criado com o 

objetivo de conceder financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos 
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superiores não gratuitos, ofertados por instituições de ensino superior mantidas pela iniciativa 

privada, avaliadas positivamente pelo MEC, e aderentes ao programa. O FIES sucedeu o 

programa de crédito educativo para estudantes carentes (CREDUC) de 1992, oriundo do 

programa de crédito educativo de 1975. O FIES foi instituído pela Lei 10.260240, de 12 de 

julho de 2001, proveniente da conversão da Medida Provisória 1.827, de 27 de maio de 1999, 

após 28 reedições241.  

Segundo a lei de regência do FIES, os recursos que compõem sua receita são: a) 

dotações orçamentárias consignadas ao MEC; b) 30% da renda líquida dos concursos de 

prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federal, bem como a totalidade dos 

recursos de premiação não procurados pelos contemplados dentro do prazo de prescrição; c) 

encargos e sanções contratualmente cobrados oriundos do FIES; d) multas decorrentes de 

sanções aplicadas por descumprimento dos preceitos da lei de regência do FIES desta Lei e 

demais normas que regulamentam; e) encargos e sanções contratualmente cobrados nos 

financiamentos concedidos no âmbito do Programa de Crédito Educativo, de que trata a Lei. 

8.436/1992; f) rendimento de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; e g) receitas 

patrimoniais. 

O FIES é um programa de governo desenhado para proporcionar oportunidades de 

acesso ao ensino superior para estudantes que não obtiveram êxito nos processos seletivos de 

ingresso às universidades públicas, e que não reúne condições financeiras para arcar com as 

despesas de mensalidades cobradas por escolas superiores mantidas pela iniciativa privada. 

Desse modo, o objetivo é inserir esses alunos no sistema de ensino superior de forma a 

atender a “meta 12” do atual plano nacional de educação, que consiste em aumentar o nível de 

matrículas nos cursos superiores. 

Na sua fase inicial, o programa não despertou muito interesse, de forma que o relatório 

de gestão referente ao exercício do ano 2000242, datado de janeiro de 2001, o FIES tinha 

beneficiado 102.501 alunos, com adesão de 602 instituições de ensino, as quais receberam 

pela prestação de serviços valores correspondentes a R$ 415.023,24 (quatrocentos e quinze 

mil, vinte três reais e vinte e quatro centavos).  

                                                             
240 BRASIL. Lei 10.260 de 12 de julho de 2001. (Lei do Financiamento Estudantil). Dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 

Eletrônico - 13/7/2001, Página 2. Brasília, DF, 2001. 
241 BRASIL. Palácio do Planalto. Disponível em: <http://planalto.gov.br/CCIVIL03/MPV/Quadro/ 

QuadroANT.htm> Acesso em: 16 dez. 2018. 
242 BRASIL. Caixa Econômica Federal. Diretoria de Transferência de Benefícios. Superintendência Nacional de 

Distribuição de Serviço ao Cidadão – SUDEL. Relatório de gestão exercício 2000. Brasília: CEF, 2001, p. 9-10. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17548-fies-

relatorio-de-gestao-2000&category_slug=maio-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 18 jan. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17548-fies-relatorio-de-gestao-2000&category_slug=maio-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17548-fies-relatorio-de-gestao-2000&category_slug=maio-2015-pdf&Itemid=30192
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Em 2010, o governo implantou mudanças no programa243 a fim de fomentar a 

crescente demanda por ensino superior por estudantes de baixa renda. A partir dos referidos 

ajustes no programa as inscrições passaram a ser realizadas em fluxo contínuo durante todo o 

ano, foi também concedido dilatação do prazo de carência de seis para dezoito meses e 

alongamentos do período de quitação do financiamento para três vezes o período financiado 

acrescido de mais doze meses.  

Outro ponto que tornou o FIES mais atrativo desde os ajustes verificados no ano de 

2010 foi a redução da taxa efetiva de juros que até então era de 6,5% a.a. para 3,4% ao a.a. A 

incidência da nova taxa efetiva de juros recaía, obviamente, nos contratos celebrados a partir 

da data da Resolução Bacen 3.842, de 10 de março de 2010244, como também sobre o saldo 

devedor dos contratos já celebrados.  

Convém destacar que a taxa efetiva de juros no início do programa no ano de 1999 foi 

de 9% a.a., e que, no decorrer dos anos, a taxa foi alterada para 6,5% a.a., chegando em 2006 

a 3,5% a.a. para os alunos dos cursos de licenciatura, de pedagogia, do normal superior e os 

matriculados nos cursos de graduação tecnológica elencados no respectivo catálogo de cursos 

elaborados pelo MEC.  

Entretanto, a redução da taxa efetiva de juros para 3,4% a.a. para todos os cursos, na 

reforma do ano de 2010, certamente foi decisivo para o significativo crescimento de 

contratações do financiamento estudantil. Na verdade, tornou-se muito mais vantajoso para 

quem já pagava as mensalidades contratar o financiamento com uma taxa efetiva de juros 

menor que as taxa de investimentos ofertadas no mercado. A rentabilidade da caderneta de 

poupança, no ano de 2010, para contas com vencimento no primeiro dia do mês, situou-se em 

6,9% a.a.245.  

Segundo Rodrigo Burgarelli, a redução da taxa efetiva de juros para 3,4% a.a., 

implementada no ano de 2010, aliado ao alongamento dos períodos para pagamento consistiu 

em um verdadeiro subsídio ao setor privado de ensino superior, haja vista que ao final do 

pagamento do financiamento, a União receberia menos do que concedeu246. O que merece ser 

                                                             
243 As inscrições passaram a ser realizadas em fluxo contínuo com dilatação do prazo de carência de seis para 
dezoito meses e alongamento do período para a quitação do financiamento para três vezes o período financiado 

mais doze meses. E a taxa de juros foi reduzida de 6,5% a.a. para 3,4% a.a. 
244 Conforme a lei de regência do FIES, no seu inciso II, do artigo 5º da Lei 10.260/2001, cabe ao Conselho 

Monetário Nacional (CMN), por intermédio do Banco Central, fixar a taxa efetiva de juros que recairão sobre os 

contratos financiamentos celebrados pelos alunos.   
245 BRASIL. Banco Central do Brasil. Boletim anual III mercado financeiro e de capitais: 2010. Disponível em: 

<https://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2010/rel2010cap3p.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
246 BURGARELLI, Rodrigo. Explosão e implosão do Fies: como o ensino superior privado virou o centro dos 

gastos com educação do governo federal. In: MARINGONI, Gilberto. O negócio da educação: aventuras das 

universidades privadas na terra do capitalismo sem risco. São Paulo: Olho d’água, 2017, p. 37-54.  

https://www.bcb.gov.br/pec/boletim/banual2010/rel2010cap3p.pdf
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pontuado é que o citado subsídio é uma consequência da forma como o programa de 

financiamento estudantil foi desenhado. Entretanto, o beneficiário direto do suposto subsídio 

é do aluno financiado que paga menos do que recebeu, e não a mantenedora que é a 

prestadora dos serviços ofertados ao aluno financiado. 

O subsídio implícito decorre da diferença entre os valores presentes equivalentes: ao 

valor pago pelo aluno referente ao mútuo obtido no programa, e o valor desembolsado pelo 

programa para pagar as mensalidades cobradas ao aluno pela instituição de ensino. Em linhas 

gerais, a taxa de desconto a ser considerada para corroborar a tese do subsídio implícito é 

igual à taxa que o governo usa para pagar seus títulos247. 

Nesse contexto, o relatório de prestação de contas anual do FIES referente ao exercício 

de 2017, elaborado pelo ministério da Educação,248 destaca em seu bojo a existência do 

subsídio implícito, como também consegue quantificá-lo, considerando, além da taxa efetiva 

de juros incidente sobre o montante desembolsado em favor do aluno, o custo operacional do 

programa.  

 

O alto diferencial entre o custo operacional da dívida pública e a taxa de 
juros do Fies (6,5%) gerava um subsídio implícito elevado, que em 2015 foi 

de R$ 6,6 bilhões e que afeta o custo da dívida líquida. As estimativas 

realizadas pelo Ministério da Fazenda, a partir da base de dados dos 

contratos formalizados do Fies, indicam que o subsídio total da carteira 
supera os R$ 77 bilhões ao longo de todo o período de maturação da carteira 

atual249. 

 

O subsídio implícito significa, em termos práticos, que o aluno contratante do 

financiamento público, ao final, reembolsa o programa em valor menor do que efetivamente 

recebeu. Essa diferença representaria uma perda significativa ao programa, uma vez que entre 

as receitas que o compõem estão os valores referentes ao reembolso dos valores recebidos 

pelo aluno.  

Há que se destacar que o objetivo do programa apresenta uma característica 

compensatória no sentido de proporcionar vagas em uma instituição de ensino superior 

mantida pela iniciava privada, haja vista que as vagas ofertadas nas universidades federais são 

                                                             
247 NASCIMENTO, Paulo A. Meyer M.; LONGO, Gustavo Frederico. Qual o custo implícito do FIES para o 

contribuinte brasileiro? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ago. 2016. Disponível em 

<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7067>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
248 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. Prestação de contas ordinárias anual: 

relatório de gestão do exercício 2017. Brasília: 2018, p. 32. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2018-pdf/89241-relatorio-de-gestao-do-exercicio-2017/file>. Acesso 

em: 8 dez. 2018.  
249 Idem – Ibidem. 
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insuficientes para absorver esses alunos financiados. Desse modo, o ângulo de observação 

deve ser invertido, qual seja, o foco deve estar no valor efetivamente pago pelo aluno, e não 

pelo valor não recebido pela União.  

A considerar que esses valores subsidiados ao aluno possam ter uma conotação de 

bolsa de estudos parciais, implicações legais hão de surgir, especialmente quanto à destinação 

desses recursos subsidiados para as mantenedoras com fins de lucro, e as sem fins de lucros 

não beneficentes. O artigo 213 da atual Carta política não permite a destinação de recursos 

públicos para escolas que não estejam qualificadas pela filantropia, ou que não sejam 

comunitárias ou confessionais, além, obviamente das públicas. 

O mesmo relatório de prestação de contas do FIES referente ao exercício 2017250 traz 

outra questão que influencia na performance financeira do programa, que é o índice de 

inadimplência dos alunos financiados. O relatório analisa o risco de crédito, e destaca três 

questões que merecem ser abordadas. A primeira delas diz respeito ao risco moral do 

estudante, que consiste na assimetria de informação sobre as regras e obrigações assumidas 

com o fundo. A segunda, denominada de risco moral das mantenedoras das instituições de 

ensino, retrata a baixa contribuição financeira para minimização dos riscos de inadimplência. 

E a terceira diz respeito à subestimação da inadimplência, até mesmo se considerada a 

primeira questão. Essas questões dariam conta de delinear as causas que devem ser 

trabalhadas para minimizar os riscos de crédito.  

 

O risco moral do estudante, decorria da pouca clareza do estudante 

financiado pelo Fies sobre a natureza do crédito que está recebendo, o qual 
acaba tratando financiamento como uma bolsa. Soma-se a isso, a dificuldade 

do estudante em saber quanto está seu saldo devedor e como este evolui. 

Este fato, atrelado à menor importância desta dívida frente a outras, como a 
imobiliária, a conta de luz ou a do cartão de crédito, devido às consequências 

do não pagamento sobre sua vida, tende a elevar a inadimplência do 

financiamento educacional, impactando relevantemente sobre o risco de 

crédito da operação. Adicionalmente, a falta de informação do estudante 
quanto ao financiamento permite que haja um menor controle sobre os 

reajustes de mensalidades e sobre o desconto a que teria direito na 

universidade. O estudante que seria o maior interessado neste controle acaba 
não o fazendo, por muitas vezes considerar o Fies como um empréstimo a 

fundo perdido. O resultado é que, em algumas instituições, o ticket médio do 

estudante Fies ficava acima do ticket médio do estudante não Fies, o que 
pode ter gerado uma pressão sobre a inflação do setor educacional superior 

no período. 

A concentração de risco na União (Risco Moral das IES) derivada da baixa 

contribuição das mantenedoras das IES para o FGEDUC, já que estas 
contribuem com menos de 10% para garantir o empréstimo Fies, ficando, o 

                                                             
250  BRASIL.   Prestação de contas ordinárias anual MEC, op. cit., 2017. 
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restante, coberto direta ou indiretamente pela União (na condição de única 

cotista do FGEDUC e por meio da assunção de parte do risco pelo Fies). 
A subestimação da inadimplência considerada pelo FGEDUC (10%) é clara, 

assim considerando que o percentual observado (cerca de 30% na carteira 

em fase de amortização) tem baixa probabilidade de recuperação desde 

2010, conforme verificado pela experiência internacional. Cabe mencionar 
que, quando se considera o número de contratos com alguma inadimplência 

frente ao número total de contratos, ambos em fase de amortização, o 

percentual sobe para 46,5% para os contratos a partir de 2010 e para 51,4% 
para todo o estoque, de modo que a perda esperada do programa tende a ficar 

próxima a 50%, em consequência da maturação dos contratos e das 

características do crédito educacional concedido.251 

 

Rodrigo Burgarelli relata outras questões que devem ser consideradas como 

prejudiciais ao programa de financiamento estudantil, que são as estratégias de algumas 

mantenedoras para melhorar seu fluxo de caixa. Retornando às alterações implementadas no 

FIES em 2010, especialmente no que toca à redução da taxa efetiva de juros que incidiam nos 

contratos de financiamento, algumas das grandes empresas educacionais do país utilizaram de 

vários artifícios para que os alunos que já pagavam suas mensalidades migrassem para o Fies. 

Uma série de ações de marketing foram implementadas internamente para convencer ao aluno 

a financiar seu curso pelo Fies, a exemplo da entrega de tablets. Assentados nessas 

estratégias,  verificou-se um significativo crescimento dos gastos públicos para atender às 

solicitações de financiamento estudantil e a estagnação das matrículas na rede particular de 

ensino superior252. 

O resultado dessa estratégia predatória do programa era evidenciado pelo aumento do 

número de alunos financiados de determinada escola comparado com o não crescimento de 

alunos totais da mesma escola no período entre 2010 a 2013. Essa relação demonstrava 

claramente a migração de alunos já pagantes para o programa de financiamento do 

governo253.  

As estratégias ocorriam em razão da falta de controle das contratações do 

financiamento, já que tal atribuição era das comissões internas formadas nas instituições de 

ensino, além do que a concessão exigia apenas que o aluno estivesse matriculado e 

documentalmente comprovasse os demais critérios, em especial quanto a renda per capita 

familiar. Ora, se as próprias escolas incentivavam seus alunos a obterem o financiamento 

público de suas mensalidades, obviamente, que as exigências para sua contratação eram 

atenuadas pelas suas comissões para que ocorresse a obtenção do financiamento. Nesse 

                                                             
251 Idem – Ibidem. 
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253 Idem – Ibidem.  
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contexto, o Fies experimentou um expressivo aumento no número de contratos, que passou de 

pouco menos de 76 mil em 2010 para 2,18 milhões em 2015, com recursos da ordem de R$ 

16,58 bilhões254. 

A concessão ilimitada de financiamento estudantil tornou o mercado mais vigoroso, 

mas lhe causou algumas distorções que culminou no estrangulamento do programa no final de 

2014. Passado o período eleitoral referente às eleições do ano de 2014 para Presidente da 

república, o Portal Brasil veiculou a informação de que a expectativa de renovação das 

contratações do Fies por alunos veteranos para o primeiro semestre do ano de 2015 já 

alcançava a cifra de R$ 15 bilhões para atender 1,9 milhão de estudantes matriculados em 

1.600 instituições privadas de ensino superior255. Assim, além da dificuldade para atender os 

contratos já celebrados antes do ano de 2015, a situação se mostrou mais grave para atender a 

novas contratações a partir daquele ano.  

Diante de tal situação, no início do ano de 2015, o governo federal anunciou 

reduções256 dos gastos públicos na educação superior privada, inclusive no FIES. A notícia 

atingiu diretamente o mercado de ensino superior ocasionando significativa queda do valor 

das ações de todos os grupos educacionais com ações listadas na bolsa. Evidenciou-se a clara 

dependência das mantenedoras de instituições de ensino superior em relação aos recursos 

aportados pelo FIES. A importância dos recursos oriundos do FIES para o mercado de 

ofertantes de ensino superior pode ser ilustrado pela notícia veiculada pelo Jornal Valor, em 

abril de 2015, quando o Grupo Anima Educação desistiu de adquirir a Whitney Brazil 

Investiments, da Whitney University, mantenedora das Universidades Veiga Filho, no Rio de 

Janeiro, e do Centro Universitário Jorge Amado, em Salvador. A operação que estava 

entabulada no valor de R$ 1,1 bilhão foi destratada em razão dos anúncios do governo federal 

que davam conta das dificuldades em manter o FIES nos mesmo nível que vinha sendo 

                                                             
254 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. Prestação de contas ordinária anual: 

relatório de gestão do exercício de 2015. Brasília: 2016, p. 2. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49921-rg-fies-2015-

pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 18 jan. 2019. 
255 PORTAL Brasil reúne informações sobre o fundo de financiamento estudantil. In: Portal Brasil. 18 mar. 

2015, última modificação; 19 mar. 2015. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/03/portal-

brasil-reune-informacoes-sobre-fundo-de-financiamento-estudantil>. Acesso em: 26 maio 2015.  
256 CBESP 2015. Universidades particulares buscam alternativas à redução no Fies. Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior. 14 maio 2015. Disponível em: <http://www.abmes. org.br/ 

noticias/detalhe/id/1312>. Acesso em: 1 jun. 2015. 
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concedido. Pela desistência do negócio a Anima teria pago a Whitney Brazil Investiments uma 

multa contratual na ordem de R$ 46 milhões257. 

Naquele início de ano de 2015 houve uma comoção nacional representada pela 

dificuldade de milhares de estudantes em conseguir, sequer, acessar o sistema do FIES/FNDE 

para solicitar a concessão do financiamento. Era necessário, portanto, reajustar o programa de 

forma a permitir que continuasse a atender os alunos que efetivamente necessitavam do 

financiamento para pagar as mensalidades de seus cursos. Assim, já naquele ano de 2015 

foram implementados os seguintes aprimoramentos:  

 

(i) priorização de cursos, tendo por base (a) os melhores indicadores pelo 

Sinaes, (b) a região em que estavam localizados, priorizando-se as regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e (c) áreas prioritárias (engenharias, 
licenciaturas e área da saúde);  

(ii) realinhamento das condições de financiamento (nova taxa de juros, 

redução do prazo de amortização do contrato e ajuste da parcela trimestral 
referente aos juros que incidem sobre o financiamento durante os prazos de 

utilização e de carência;  

(iii) novo modelo de coparticipação, com a limitação do público-alvo do 

programa para estudantes com renda familiar per capita de até 2,5 salários 
mínimos; e  

(iv) realização de processo seletivo de estudantes para acessarem o 

financiamento pelo Fies, utilizando como critério de seleção a nota do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).258 

   

Com os ajustes realizados em 2015, houve efetiva redução do número de contratos 

com reais influências no mercado de ofertantes de educação superior. Os referidos ajustes 

redirecionaram o programa aos objetivos inicialmente pretendidos, qual seja, proporcionar ao 

aluno com menor renda familiar per capita que não obteve êxito no processo seletivo de uma 

universidade pública ter acesso a uma escola superior privada a partir do financiamento dos 

encargos educacionais. Destaca-se também a priorização das áreas de cursos a serem 

financiados, o que atende à racionalidade do gasto público do programa, uma vez considerado 

como subsídio implícito.  

A partir da edição da Lei 13.530/2017259, foram implementadas três novas 

modalidades de financiamento estudantil. As diferenças entre as modalidades estão 

                                                             
257 KOIKE, Beth. Com mudanças no Fies, Anima cancela aquisição da Wihitney Brasil. Valor econômico. 22 

abril 2015 – 18h47. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/4017506/com-mudancas-no-fies-anima-

cancela-aquisicao-da-whitney-brasil>. Acesso em: 5 jun. 2015. 
258  KOIKE, op. cit., 2015. 
259 BRASIL. Lei 13.530 de  07 de dezembro de 2017. Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, a Lei 

Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009, a Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, a 

Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Lei nº 8.958, de 20 de 
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basicamente na origem dos recursos que serão objeto de mútuo, e a fixação das faixas de 

rendas familiares per capita. Assim, o programa de financiamento estudantil formulado em 

1999 apresenta-se, atualmente, sob a denominação de FIES I, e visa a atender aos alunos que 

comprovem uma renda familiar per capita de até três salários mínimos. Para tanto a taxa 

efetiva de juros para essa primeira fase será igual a zero e mais correção monetária. 

 As duas outras modalidades, FIES II e FIES III, foram reunidas sob a denominação de 

P-FIES. Ambas visam a atender estudantes que comprovem compor um núcleo familiar que 

ostente renda per capita de até cinco salários mínimos. O FIES II atenderá alunos que estejam 

matriculados em cursos ofertados por escolas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, e por tal razão disporão de recursos provenientes dos fundos constitucionais de 

desenvolvimento. O FIES III, por sua vez, tem abrangência nacional e disporá de recursos 

oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Não obstante a nova configuração do FIES e das novas modalidades criadas para 

atender os alunos que necessitam de financiamento para custear os encargos educacionais dos 

cursos que pretendem matrícula, não se pode perder de vista que o programa deve estar 

alinhado às ações para atendimento da “meta 12” do atual Plano Nacional de Educação. A 

meta consiste no aumento da taxa bruta de matrículas de 30,3% computada em 2013, para 

50% em 2024; e da taxa líquida de 20,2% em 2013, para 33% em 2024. E que uma das 

estratégias para alcançar essa meta é a concessão de cerca de 1,4 milhão de novos 

financiamentos com recursos do Fundo de Investimento Estudantil, conforme meta associada 

do plano plurianual 2016-2019260. 

O programa FIES foi formulado no âmbito das políticas públicas de educação em 

atendimento aos objetivos e diretrizes constitucionais que visam a garantir o direito à 

educação. Sob esse escopo, um dos seus objetivos certamente é atender à meta 12 do atual 

PNE que visa ao aumento de matrículas em escolas que assegurem a qualidade da oferta.  

Ocorre, porém, que a meta não pode ser interpretada ou vista apenas sob seu aspecto 

quantitativo, mas, essencialmente, deve ser analisada sob o aspecto qualitativo. É totalmente 

contraproducente atender a meta 12 apenas sob o aspecto quantitativo, pois significaria uma 

                                                                                                                                                                                              
dezembro de 1994, a Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei 

nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, a Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, e a Lei nº 12.871, de 22 de 

outubro de 2013; e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 8/12/2017, Página 1. Brasília, 

DF, 2017.  
260 BRASIL. Câmara do Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Nota técnica nº 

5/2016: adequação das metas constantes do plano plurianual 2016-2019 com as metas do plano nacional de 

educação 2014-2024. Brasília: 2016. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/29699>. 

Acesso em: 5 jan. 2019. 

http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/29699
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afronta aos objetivos e diretrizes constitucionais referentes à educação superior, além de 

representar verdadeiro desperdício de recursos públicos.  

  

2.2.4 Programa Universidade para Todos (PROUNI) 

 

O Programa Universidade para Todos (Prouni) foi instituído pela Lei 11.096/2005, e 

tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais, de 25 ou 50% em 

cursos ofertados por IES privadas. O programa faz parte de um leque de ações implementadas 

pelo poder público como forma de garantir o acesso das camadas sociais mais humildes ao 

ensino superior, ao lado do FIES e da política de cotas nas universidades federais e nos 

Institutos Federais de Ensino Técnico, Lei 12.711/2012261. 

É destinado à parcela da população carente de recursos financeiros, eis que tem como 

um dos requisitos para concessão de bolsa integral é a renda familiar mensal per capita que 

não exceda o valor de até um salário-mínimo e meio e de até três salários-mínimos para 

bolsas parciais. Outro aspecto social relevante é a previsão de concessão de bolsas aos 

estudantes portadores de deficiência, além possuir política afirmativa de acesso à educação de 

negros e indígenas. O programa prevê, excepcionalmente, a possibilidade de acesso ao Prouni 

a categoria dos professores da rede pública de ensino nos cursos superiores pertinentes à 

formação do magistério. O processo seletivo ocorre através das notas do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), sendo observado o perfil socioeconômico do estudante. 

Desse modo, o Prouni é um programa de incentivo ao ensino superior que, do mesmo 

modo que o FIES, visa a atender a meta 12 do atual Plano Nacional de Educação referente ao 

aumento das taxas de matrículas no ensino superior. O cumprimento da meta, neste contexto, 

ocorre pela inserção dos alunos não absorvidos pelas universidades públicas, nas instituições 

de ensino mantidas pela iniciativa privada.  

As referidas bolsas de estudos concedidas aos alunos prounistas se traduzem em 

benefícios fiscais em favor das mantenedoras privadas de instituições de ensino superior com 

ou sem fins econômicos. O programa prevê isenção do Imposto de Renda das pessoas 

jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), tributos incidentes 

sobre o lucro; e sobre o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS), ambos incidentes sobre o faturamento. O 

                                                             
261 BRASIL. Lei 12.711 de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas 

instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providencias. Diário Oficial da União de 

30/08/2012, p. 1, col. 3. Brasília, DF, 2012. 
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lucro e o faturamento mencionados, para fins da isenção concedida pelo programa do Prouni, 

são os decorrentes da realização de atividades de ensino superior, provenientes de cursos de 

graduação ou cursos sequenciais de formação específica. A isenção é calculada na proporção 

da ocupação das bolsas devidas. 

As isenções concedidas às mantenedoras de instituições de ensino superior aderentes 

ao Prouni, com fins econômicos, impactam positiva e significativamente sobre os seus 

resultados financeiros. Isso quer dizer que, se o IRPJ e a CSLL só são devidos por empresas 

que dão lucro, dispensando-se o recolhimento dos referidos tributos em razão da isenção 

tributária concedida pelo Prouni, a consequência é o aumento do lucro. A esses lucros são 

ainda agregados os valores não recolhidos referentes ao PIS e à Cofins.  

 

Quadro 1- Alíquotas dos Tributos Federais por Natureza Jurídica das Mantenedoras 

Tributos 

Com fins lucrativos262 

(Optante pelo Lucro  
Sem fins lucrativos 

Real263) Não beneficentes Beneficentes264 

Atual PROUNI Atual PROUNI Atual PROUNI 

IRPJ 25% x lucro - - - - - 

CSLL 9% x lucro - - - - - 

COFINS 3% x receita - 

7,6% x 

receita de 

atividade não 

própria 

- - - 

PIS 0,65% x receita - 1% x folha - - - 

INSS 

(patronal) 
20% x folha 20% x folha 20% x folha 20% x folha - - 

Fonte: Legislação Federal – elaborada pelo autor 

                                                             
262 As receitas das pessoas jurídicas decorrentes da prestação de serviços de ensino superior, mesmo optantes 

pelo Lucro Real, se submetem ao sistema de incidência cumulativa referente ao PIS e Cofins. Logo, as 

mantenedoras com fins econômicos optantes do Lucro Real, ao invés de se submeterem à incidência das 

alíquotas pelo sistema não cumulativo, como regra, equivalentes a 1,5% para o PIS e 7,6% para a Cofins, 

deverão recolher os respectivos tributos com incidência nas seguintes alíquotas: 0,65 para o PIS e 3% para a 

Cofins. Conforme inciso XIV, do artigo 10 da Lei 10.833/2003. 
263 Todas as mantenedoras que participantes do Prouni devem optar pelo regime de apuração do Lucro Real, 

conforme inciso IV, do artigo 14 da Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998. 
264 As pessoas jurídicas sem fins econômicos qualificadas como beneficentes ou filantrópicas possuem o 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). O Cebas é um instrumento declaratório de 

que a entidade cumpre os requisitos exigidos pela Lei 12.101/2009, e, por consequência, lhe garante o 

reconhecimento da imunidade tributária sobre as contribuições sociais, conforme previsão inserta no artigo 195, 

§ 7º da Constituição Federal. Além do que, por ser necessariamente sem fins econômicos também se beneficia da 

imunidade sobre impostos que têm como fato gerador a titularidade de patrimônio, o recebimento de renda e a 

prestação de serviços, contudo, o benefício restringe-se às atividades de assistência social e educação, conforme 

alínea “c” do inciso VI do artigo 150, da CF.  
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No que toca às pessoas jurídicas sem fins econômicos, a lei que instituiu o Programa 

Universidade para Todos direcionou suas regras para as entidades qualificadas como não 

beneficentes265, permitindo, porém, que as entidades qualificadas como beneficentes, 

facultativamente, pudessem aderir às regras de seleção de bolsistas previstas para os 

prounistas. A adesão às regras do Prouni para seleção de bolsistas pelas entidades 

beneficentes torna mais transparentes os critérios de distribuição de bolsas, uma vez que, em 

regra, o processo de concessão de bolsas utilizado por essas entidades é pessoal e varia de 

uma para outra instituição, além de não ter a mesma amplitude de inserção nas classes que 

efetivamente necessitam do benefício, como ocorre como o sistema do Prouni (SISPROUNI) 

criado para fazer a gestão nacional das vagas disponibilizadas para o programa.  

O direcionamento das regras do Prouni para as mantenedoras sem fins econômicos não 

beneficentes se justifica em razão de que, embora as entidades sem fins econômicos já gozem 

de imunidade sobre o IRPJ e CSLL, são contribuintes do PIS sobre os valores 

correspondentes à falha de salários e a Cofins incidente sobre as receitas oriundas das 

atividades qualificadas como não próprias, a exemplo de prestação e serviços de qualquer 

natureza.  

As pessoas jurídicas sem fins econômicos não beneficentes que exploram a atividade 

educacional já são dispensadas do pagamento do IRPJ e CSLL independentemente da adesão 

ao Prouni. O Texto Constitucional prevê a imunidade tributária266 em face dos impostos 

incidentes sobre a renda, patrimônio e serviços para escolas sem fins econômicos267. E no que 

se refere à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o parágrafo primeiro do artigo 

15 da Lei 9.532/1997 estabelece a isenção das entidades sem fins econômicos. 

Quanto ao Programa de Integração Social (PIS) relativo às entidades sem fins 

econômicos, o fato gerador não seria o faturamento ou a receita como acontece com as 

sociedades com fins econômicos, mas a folha de salários sobre a qual incide a alíquota de 

1%268. No que diz respeito à Cofins, é importante destacar que a isenção incide apenas sobre 

                                                             
265 As pessoas jurídicas de direito privado denominadas de não beneficentes são as que não têm fins econômicos 

e, por opção, ou por algum impedimento, não ostentam a qualificação de beneficentes de assistência social. Estas 
são obrigadas a fornecer parte de sua prestação de serviços de forma gratuita, a exemplo das atividades 

educacionais, cujas entidades beneficentes devem disponibilizar para a coletividade um percentual de bolsas de 

estudos, recebendo em troca a imunidade tributária sobre as contribuições sociais. O que não ocorre com as não 

beneficentes. 
266 Conforme alínea “c”, do inciso VI, do artigo 150, da atual Constituição Federal. 
267 O parágrafo segundo do artigo 12 da Lei 9.532/1997 estabelece os critérios que devem ser atendidos para que 

as entidades sem fins econômicos possam usufruir da imunidade tributária. O artigo 15 da Lei 9.532/1997 

também prevê uma situação de dispensa de IRPJ sob a forma de isenção, nos moldes ali previstos, o que 

certamente beneficia outras atividades além da assistência social e educação.  
268 Conforme inciso IV, do art. 13, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 
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as receitas oriundas das atividades que lhes são próprias269. Nesse intento, consideram-se 

receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas decorrentes de contribuições, 

doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de 

associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e 

ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, conforme parágrafo 2º do artigo 47 da 

Instrução Normativa SRF 247270, de 21 de novembro de 2002. 

A Cofins incidirá sobre as receitas auferidas pelas mantenedoras privadas sem fins 

econômicos e não beneficentes, que não sejam caracterizadas como derivadas da própria 

atividade. Nesse caso, para a apuração da Cofins deverá ser observada a alíquota pertinentes 

ao regime não cumulativo, que é de 7,6%271, conforme orientação inserta na Solução de 

Consulta Disit/SRRF06 6.013/2017272. 

As mantenedoras privadas com fins econômicos, e as sem fins econômicos não 

beneficentes se sentiriam atraídas pelos benefícios fiscais concedidos pelo Prouni, e em 

contrapartida o programa receberia vagas em cursos superiores para serem distribuídos aos 

egressos do Ensino Médio que atendam ao perfil ali traçado.  

 A institucionalização do Programa Universidade para Todos, portanto, cumpre um 

papel dentro das políticas públicas de educação, especialmente quanto aos incentivos ao 

acesso ao ensino superior, que tem como objetivo atender os egressos do Ensino Médio de 

escolas públicas e considerados como carentes pelo critério objetivo da renda familiar. Esses 

egressos que têm o direito subjetivo constitucional de “[...]acesso aos níveis mais elevados do 

ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um [...]”273 são 

excluídos das universidades públicas pela disparidade de condições de concorrer a uma vaga 

nas instituições públicas.  

Desse modo, a expressão segundo a capacidade de cada um deve ser entendida como 

a capacidade educacional obtida por essa categoria de egressos do Ensino Médio ofertado 

pelo poder público, e que compõem núcleos familiares de menor renda. Assim, o Programa 

Universidade para Todos surge com o propósito de realocar esses estudantes em escolas 

                                                             
269 Segundo o art. 14, inciso X, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001. 
270 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa SRF 247, de 21 de novembro de 2002. Diário 

Oficial da União   de 26/11/2002, seção, pg. 47.   
271 Conforme artigo 1º da Lei 10.833/2003. Mesmo porque as receitas decorrentes de atividades não próprias 

fornecidas por entidades educacionais sem fins econômicos, não estão elencadas no artigo 10 da mesma lei, o 

que lhe garantiria o regime de cumulativo e a consequente redução de alíquota.  
272 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Solução de Consulta Disit/SRRF06 6.013, de 31 de março de 2017. 

Publicado no Diário Oficial da União 04 abril 2017, seção 1, pg. 165. Disponível em: 

<file:///C:/Users/wilson/Downloads/SC_SRRF06-Disit_n_6013-2017%20(1).pdf>. Acessado 10 dez. 2018. 
273 Inciso V do artigo 208 da Constituição Federal. 

file:///C:/Users/wilson/Downloads/SC_SRRF06-Disit_n_6013-2017%20(1).pdf
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superiores particulares por intermédio de concessão de bolsas de estudos em cursos superior 

que minimamente apresentem conceito de curso “3”, em uma faixa de três a cinco. 

O critério “capacidade” é medido pela nota obtida no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), estabelecendo-se atualmente um corte a partir de 450 pontos, além de não ter 

zerado a redação. De outro lado, alunos que não alcançam a nota de corte no ENEM são 

descartados, restando-lhes as escolas privadas, onde, até então, e de forma inédita, passarão a 

arcar com os encargos educacionais. 

Entretanto, na Exposição Interministerial 061/2004/MEC/MF274, de 10 de setembro de 

2004, dirigida ao Presidente da República com o fim de apresentar-lhe a proposta do texto da 

medida provisória que iria instituir o Programa Universidade para Todos, encontra-se descrito 

o objetivo base do programa, que é a concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de 

estudo parciais de 50% (meia-bolsa) para cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. Além 

desse objetivo é informado outro que, até a conversão da lei não se identificou, seria regular a 

atuação das entidades beneficentes de assistência social que atuam na oferta do ensino 

superior.  

De qualquer modo, vale destacar da exposição interministerial o argumento de que a 

desoneração fiscal, concedida às mantenedoras privadas de instituições de ensino superior 

aderentes ao programa, iria ocasionar a redução dos custos das mensalidades cobradas pela 

oferta dos cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Logo, o programa teria 

também como objetivo desonerar o bolso do estudante de baixa renda que teria à sua 

disposição mensalidades mais baratas. Assim, estariam atendidos os egressos do Ensino 

Médio ofertado pelo poder público e de menor renda familiar, que não foram “capazes” de 

ingressar em uma universidade pública por não terem conseguido obter a nota mínima de 

corte no ENEM. 

 

11. Por essa razão, a política de acesso democrático ao ensino superior – 

para estudantes de baixa renda e também para minorias étnico-raciais, como 

prevê o presente Artigo 7º, inciso II, deste projeto de Medida Provisória – 

vem associada a medidas tributárias. O tratamento fiscal diferenciado 
conferido às atividades relativas ao ensino superior não visa simplesmente a 

desonerar as mantenedoras de instituições de ensino superior, mas sim e 

precisamente reduzir o custo da mensalidade de cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, ou seja, tem como meta desonerar o 

                                                             
274 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Exposição Interministerial 061/2004/MEC/MF. Brasília: 

2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Exm/EMI-061-MEC-MF-

04.htm>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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bolso do estudante, em especial, do estudante de baixa renda que, de outra 

forma, ficaria privado de formação educacional superior.275 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, a exposição interministerial informa que a renúncia 

fiscal proveniente das isenções tributárias concedidas pelo programa às mantenedoras 

privadas funcionaria como uma maneira de não aumentar os investimentos públicos em 

políticas públicas de educação superior. E que, a compensação ao erário em razão da renúncia 

fiscal condida pelo Prouni dar-se-ia pelo projetado aumento da arrecadação por parte das 

instituições de ensino superior hoje qualificadas como filantrópicas276.  

 

14. Uma última consideração merece ser aqui levantada, qual seja: tudo 

quanto disposto pela presente Medida Provisória não aumenta o aporte de 

recursos públicos destinados ao financiamento do setor privado, atendendo 

ao Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, a renúncia de 
receita representada pelas isenções fiscais concedidas de acordo com o 

Artigo 8º da presente proposta de Medida Provisória será compensada pelo 

projetado aumento de arrecadação por parte das instituições de ensino 
superior hoje qualificadas como filantrópicas.277 

 

A afirmação de que com a adesão ao Prouni, pelas mantenedoras filantrópicas, haveria 

um projetado aumento de arrecadação por parte dessas entidades não restou clara, uma vez 

que a simples adesão nada muda em termos de assunção de novas obrigações, os benefícios 

fiscais permanecem da mesma forma que antes da adesão. O que parece é que os mentores do 

texto da medida provisória apostaram na possibilidade de que as mantenedoras filantrópicas 

iriam alterar sua natureza jurídica para fins econômicos em razão do incentivo referente à 

progressividade para o recolhimento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a 

folha de pagamento que, com a alteração perderiam a imunidade.  

 De qualquer sorte, a atual Lei 11.096/2005, produto da conversão da medida 

provisória elaborada pelos ministros da Educação e da Fazenda, não impõe às mantenedoras 

beneficentes aderirem ao Prouni, apenas abrem a possibilidade de utilizarem as mesmas 

regras de distribuição de bolsas insertas na lei, quando da obrigatória concessão de suas 

bolsas.  

Mas, ao olhar para a planilha de alíquotas de tributos suportados pelas mantenedoras 

de instituições de ensino superior, em linhas acima, não é difícil de perceber que com as 

isenções concedidas pelo Prouni, é mais vantajoso para as mantenedoras não beneficentes 

                                                             
275   BRASIL. Exposição Interministerial 061/2004/MEC/MF, op. cit.,2004. 
276 Idem – Ibidem. 
277  BRASIL. Exposição Interministerial 061/2004/MEC/MF, op. cit.,2004. 
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migrarem para o segmento de sociedades empresárias. Inclusive a alteração de natureza 

jurídica de sem fins para com fins econômicos agrega valor ao negócio, vez que passa a estar 

disponível para operações de fusões e aquisições.  

 Essa conclusão, em tese, não é válida para as beneficentes, já que são entidades que 

são movidas por ideais de solidariedade e/ou religiosos e atuam ao lado do Estado na 

promoção do bem-estar social. E que, certamente, não foi para essas entidades que os 

mentores da medida provisória, convertida na atual lei do Prouni, tiveram a intenção de 

proporcionar o incentivo da progressividade para o pagamento da contribuição patronal 

incidente sobre a folha de salários. 

De qualquer sorte, vale trazer a essa discussão a informação contida no capítulo 

anterior referente a alteração de natureza jurídica das mantenedoras de sem fins, para com fins 

econômicos, ocorrida entre os anos de 2010 a 2018. Foram computadas 66 alterações de 

natureza jurídica de mantenedoras sem fins econômicos, conforme informação da 

Coordenação Geral de Gestão de Informação de Regulação da Educação Superior do 

Ministério da Educação278.  

Embora o órgão regulador só disponha da informação da mudança de natureza 

jurídica279, é possível deduzir as motivações que impulsionaram tal decisão. Caso há que a 

constituição da mantenedora é anterior a 1997, quando só poderia haver ofertas de cursos 

superiores por intermédio de escolas superiores mantidas por pessoas jurídicas de direito 

privado sem fins econômicos, mas que, desde seu início, sempre funcionou como verdadeiras 

empresas sem fins de lucro, ostentando crescimento orgânico e econômico. De modo que, 

com as isenções tributárias proporcionadas pelo Prouni tornou-se muito mais vantajoso 

assumir a condição empresarial. 

O segundo caso, que é certamente o mais decisivo, consiste na tabulação de uma 

operação de aquisição da mantida conjuntamente com a mantenedora, que para ser objeto 

desse tipo de negócio exige que a pessoa jurídica a ser adquirida  seja uma sociedade simples 

ou uma sociedade empresária, o que só ocorre com a alteração de sua natureza jurídica de sem 

fins econômicos para com fins econômicos. 

                                                             
278 Conforme resposta a solicitação de informação dirigida à Diretoria de Políticas de Regulação – MEC, 

encaminha em março de 2018 e convertida no processo SEI nº 23000.007304/2018-3. A Coordenação Geral de 

Diretrizes para Ações de Regulação da educação Superior informou que 66 mantenedoras sem fins de lucro 

alteram sua natureza jurídica para sociedades com fins de lucro no período compreendido entre 2010 e 2018.  

Conforme e-mail resposta de  23 de janeiro de 2019 daquela coordenação. 
279 As alterações que importem em efeitos jurídicos procedidas nas mantenedoras devem ser informadas ao 

MEC, como é o caso da mudança de categoria prevista no artigo 20 da Lei 9.394/1996. 
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Esse contexto provocado pelo Prouni, pelo lado das mantenedoras, ilustra o retorno ao 

cenário de oferta de ensino superior anterior ao ano de 1997, quando todas as ofertantes eram 

sem fins econômicos, naquela ocasião denominadas de sem fins de lucro. E como tal se 

beneficiavam da imunidade de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços. E quando 

beneficentes ou filantrópicas, também não recolhiam contribuições sociais, e eram obrigadas a 

conceder bolsas de estudos como forma de manter a qualificação de filantrópica. 

Não obstante todo esse modelo de oferta de ensino superior e suas idiossincrasias, vale 

destacar a inteligência e perspicácia da recente formatação regulatória referente à oferta de 

cursos de Medicina, instituída pela Lei 12.871/2013, mais conhecida como a lei dos Mais 

Médicos. O programa, de forma inédita, tem seu foco no segmento privado, ou mais 

precisamente, no mercado de ofertantes de ensino superior. As mantenedoras privadas de 

instituições de ensino superior são chamadas a participarem de um certame para instalarem 

faculdades e/ou cursos de Medicina em Municípios previamente definidos. Os quantitativos 

de vagas para os cursos de Medicina também são previamente indicados, e têm como 

parâmetro a estrutura local dos serviços públicos de saúde. 

Essa formatação de oferta apesenta-se racional e eficiente, uma vez que a autorização 

de funcionamento do curso ocorrerá em localidades nas quais, efetivamente, há necessidade 

do profissional que ali será formado. Também, nessa mesma linha, o quantitativo de vagas por 

curso é determinado pela estrutura local de serviços públicos ou privados necessários à 

formação prática do aluno.  

 Nesse caso específico do Curso de Medicina, a expressiva demanda e os altos 

investimentos necessários à implantação e manutenção desse tipo de curso permitem aos 

agentes de mercado cobrar mensalidades em níveis que não se comparam aos demais cursos. 

Desse modo, o interesse das mantenedoras privadas é patente. São cursos, embora de alto 

custo, mas, significativamente rentáveis, além de agregarem valor à empresa que mantém 

faculdades que ofertam esse tipo de curso. 

Ocorre que, desta feita, e diferente do que acontece na formatação tradicional, esse 

modelo de programa anuncia previamente o que dele se deve esperar: 

a) reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica, 

priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante 

e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática 

suficiente e de qualidade para os alunos;  

b) estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no País; e  
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c)  promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na 

área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por 

meio de intercâmbio internacional.280 

Tendo em vista os objetivos anunciados pela lei dos Mais Médicos, os critérios a 

serem exigidos das mantenedoras e mantidas para o funcionamento dos cursos de Medicina 

são: 

a) Projeto Pedagógico de Curso de Graduação em Medicina;  

b) Plano de Formação e Desenvolvimento da Docência em Saúde;  

c) Plano de Infraestrutura da Instituição de Educação Superior;  

d) Plano de Contrapartida à estrutura de serviços, ações e programas de saúde do 

Sistema Único de Saúde do município e/ou da região de saúde do curso de Medicina;  

e) Plano de Implantação de Residência Médica; e  

f) Plano de Oferta de Bolsas para alunos. 

O formato do programa, portanto, apresenta contrapartidas financeiras e sociais a 

cargo das mantenedoras, que deverão, em síntese: a) aplicar recursos financeiros na melhoria 

e ampliação da estrutura que serve à saúde pública do município, e sem a qual a formação dos 

futuros médicos fica comprometida; b) proporcionar investimentos nas estruturas locais para 

melhorias, ampliação ou instalação de programas de residência médica, inclusive com 

pagamento de bolsas para os residentes; e c) a concessão de bolsas de estudos para estudantes 

residentes no Município e de menor renda familiar.281  

Os pontos positivos do programa, além da racionalidade e eficiência projetadas, estão 

nos investimentos privados que certamente tornarão melhor as estruturas públicas de 

atendimento à saúde da população. Entretanto, destacam-se as contrapartidas sociais 

traduzidas em bolsas de estudos para os estudantes residentes no Município sede dos cursos 

de Medicina, pois, desse modo, há uma maior probabilidade que esses futuros Médicos se 

mantenham em suas cidades e regiões circunvizinhas, o que resolve o grande problema da 

interiorização dos serviços de saúde, tão caro ao país.   

 

 

 

                                                             
280 Conforme artigo 2º da Lei Lei 12.871/2013 
281 Lista de critérios retirados do último Edital. Edital Nº 01, de 28 de março de 2018, lançado pela Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=86851-anexo-

1&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192>. Acessado em 28 dez. 2018.   
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3 A RELAÇÃO DO MERCADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENSINO 

SUPERIOR COM OS PROGRAMAS DE GOVERNO DE INCENTIVO AO 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

 

3.1 O MERCADO DE OFERTA DE ENSINO SUPERIOR 

 

O setor de serviços de ensino superior no Brasil é marcado pela presença dos três 

setores da sociedade: o primeiro setor  no qual atua o Estado; o segundo setor caracterizado 

pelo trânsito dos agentes econômicos que buscam ganhos financeiros com as atividades ali 

empreendidas em ambiente de oferta e demanda; e o terceiro setor marcado pela atuação de 

entidades comumente denominadas sem fins de lucro282, em ambiente assistencial movido, em 

regra, pelo espírito de solidariedade e, com uma forte dependência do Estado, no que tange, 

especialmente, a benefícios fiscais. 

Além de o Estado atuar no setor por intermédio de suas fundações públicas e 

autarquias especiais, como entidades mantenedoras das universidades federais, também 

exerce o papel de regulador do ambiente de oferta de ensino superior e dos conteúdos que são 

ministrados nas instituições de ensino.  Destaca-se, ainda, em nível de participação no setor, o 

controle dos benefícios atribuídos pela ordem jurídica às mantenedoras das escolas superiores 

sem fins de lucro beneficentes ou não beneficentes, bem como a implementação, controle e 

avaliação dos programas de incentivo ao acesso de ensino superior, notadamente o programa 

de financiamento estudantil (Fies) e o programa universidade para todos (Prouni) destinados 

aos alunos que têm dificuldades para arcar com os custos de mensalidades escolares.  

A peculiaridade do setor de ensino superior traduz-se na oferta obrigatória desses 

serviços pelo poder público por intermédio de sua administração indireta - fundações públicas 

e autarquias especiais - colocada à disposição da sociedade sem qualquer custo para seu 

usuário, o que implica o uso de recursos financeiros advindos do orçamento público.  Ao lado 

da oferta pública, e de forma facultativa, está a iniciativa privada que, além da existência de 

barreiras de entrada, não há política pública especificamente formulada para atrair agentes 

econômicos do segundo e terceiro setor para a atividade.  Os benefícios fiscais que, 

atualmente, os ofertantes de ensino superior da iniciativa privada gozam ocorre de forma 

                                                             
282 A expressão “sem fins de lucro” é aqui utilizada para retratar a forma comumente utilizada em textos não 

jurídico, ou ainda em alguns textos jurídicos atuais. A expressão consta no texto constitucional ao referir-se a 

esse tipo de pessoa jurídica (art. 150, VI, alínea c), bem como nos textos de direito tributário face ao uso do 

termo na legislação correlata.   



131 

 

reflexa, já que os programas que conduzem às isenções fiscais são formulados e implantados 

para atender ao aluno de menor renda familiar. 

A dinâmica no interior do setor de prestação de serviços de ensino superior dá-se pela 

oferta pública de um curso formatado em um plano pedagógico de curso (PPC) que tem como 

base a respectiva diretriz curricular nacional (DCN) e, necessariamente, autorizado pelo poder 

público. A construção do curso e sua oferta pública deve ocorrer no âmbito de uma instituição 

de ensino superior credenciada também pelo órgão regulador. Assim, o curso será ministrado 

a alunos previamente selecionados por procedimento público que garanta condições 

igualitárias de acesso universal a quem já tenha concluído a educação básica.   

 A oferta, ainda, poderá ser sem ônus no caso de instituições de ensino mantidas pela 

administração pública283, e onerosa, quando prestada por instituições de ensino mantidas pela 

iniciativa privada a preço de mercado, sem qualquer tipo de intervenção estatal284 em relação 

ao quantum do valor da mensalidade. Em regra, os preços são estipulados tendo em vista a 

classe social para a qual a oferta é dirigida, de forma que o setor é segmentado para atender os 

demandantes desse tipo de serviço, a partir do nível da renda das famílias, da modalidade de 

oferta (presencial ou a distância), ou de outra característica que seja comum a um determinado 

grupo de consumidores.  

Conforme alinhado no capítulo 1 deste trabalho, a estrutura de oferta de ensino 

superior apresenta-se de forma quadrimensional, qual seja: a) poder público regulador; b) 

curso autorizado; c) instituição de ensino superior credenciada, denominada mantida; e d) a 

pessoa jurídica de direito público ou privado que tem a função de entregar à instituição de 

ensino superior mantida os recursos materiais e humanos necessários à aplicação do curso, 

mantenedora. 

A dinâmica da oferta de ensino superior, que percorre a respectiva estrutura 

quadrimensional, faz surgir uma relação jurídico-administrativa multilateral cujas partes 

transitam em um ambiente fortemente marcado por normas regulatórias que incidem 

basicamente nos cursos e nas respectivas instituições de ensino que os ministram. Como já 

referido no capítulo anterior, as normas de regulação da educação, especialmente as dirigidas 

para a educação superior, são produzidas sob a lógica do funcionamento das instituições 

federais de ensino. Em certa medida se justifica pelo fato de que o plano nacional de educação 

                                                             
283 Reforçando a informação de que algumas mantenedoras públicas estaduais e municipais constituídas antes da 

Constituição de 1988, e que já cobravam mensalidades aos alunos poderão continuar a fazê-lo, caso não sejam 

mantidas preponderantemente por recursos públicos – artigo 242 da Constituição Federal. 
284 A Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999, no entanto, trata da forma de como as mensalidades devem ser 

calculadas e cobradas, mas não impõe limites ao quantum.  (BRASIL. Lei 9.870, op. cit. 1999).   
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(PNE), ao qual cabe estabelecer as metas e as respectivas estratégias para alcançá-las, foi 

construído tendo como protagonista da execução o próprio poder público.  

É nesse contexto que as ofertantes de ensino superior se relacionam com o Estado, 

alunos, professores, conselhos profissionais, sindicatos e o mercado. É nessa ambiência na 

qual os interessados em educação superior demandam pelos serviços de ensino superior, e os 

ofertantes procuram satisfazer essa demanda. De qualquer modo, há que se destacar que, 

efetivamente, nesse ambiente se apresentam as duas dimensões da prestação desses serviços: 

uma pública e gratuita; e outra privada e onerosa.  

Para muitos, descrever o local em que os atos educativos acontecem como “mercado” 

é tratar a educação como mercadoria. Nesse contexto, o substantivo “mercadoria” é 

compreendido como algo fútil, inútil e superficial. Esse significado conotativo de educação-

mercadoria é utilizado quando a prestação de serviço de ensino é fornecida pela iniciativa 

privada, havendo uma certa gradação da conotação, quando a prestação é realizada por 

entidades sem fins econômicos beneficentes, ou por sociedades empresárias. Nessa linha de 

raciocínio, apenas as universidades públicas poderiam oferta ensino superior, sem que a 

mácula da expressão “mercadoria” afetasse a prestação pública.  

Realmente, seria o melhor dos mundos se o poder público pudesse prover todos os 

bens e serviços essenciais à condição humana do sujeito. Contudo, é premissa incontestável e 

universal que os bens são escassos e as demandas individuais e coletivas são infinitas. Logo, o 

papel do Estado do bem-estar é alocar recursos para que as necessidades e anseios do maior 

número de indivíduos possam ser atendidos. Esse princípio utilitarista encontra seus limites 

quando se depara com a variedade de interesses públicos conflitantes entre si, e que, no 

mérito, todos merecem ser atendidos.  O critério do bem-estar quantitativo não mais se 

coaduna com uma sociedade plural formada por grupos que expressam os mais variados 

interesses e anseios e que, além de demandarem bens e serviços, exigem do Estado serem 

vistos, ouvidos e respeitados. 

Nesse prisma, torna-se improdutivo exigir do Estado que, por um critério quantitativo, 

selecione o interesse a ser atendido. Como já dito em páginas anteriores, os interesses da 

sociedade que devem ser atendidos estão discriminados no Documento Constituinte do 

Estado, inclusive lá estão consignados os princípios, os objetivos e as diretrizes que deverão 

nortear as decisões políticas e de governo quando da consecução daqueles interesses 

objetivados na carta política.  

Outro ponto que deve ser enfatizado é que o Estado não pode ser visto, ou entendido, 

como um provedor de todas as necessidades individuais e coletivas disseminadas em toda a 
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sociedade como acontece, em tese, em uma economia planificada. A sociedade brasileira 

optou, quando da constituição do atual Estado, em ser partícipe das ações estatais que visam 

atender os direitos sociais, especificamente quanto ao dever do Estado em prestar serviços de 

educação, tendo na iniciativa privada a possibilidade da prestação de ensino de forma 

facultativa e complementar à obrigação do poder público285. 

É sobre esse ponto que assenta a lógica de um espaço de demanda e oferta não gratuita 

de serviços de ensino superior, que se pode denominar mercado. A prefalada “mercadoria” 

ofertada pelas escolas mantidas pela iniciativa privada diz respeito ao mesmo serviço que é 

prestado pelo poder público. Como defendido em páginas anteriores, a instituição de ensino 

superior é portadora de personalidade jurídica sui generis independentemente de sua 

mantenedora ser pública ou privada, e se ajusta às regras de regulação que são únicas para 

qualquer escola superior.   

Assim como as instituições de ensino mantidas pelas autarquias e fundações públicas 

precisam de recursos materiais e humanos para funcionarem, as mantidas pela iniciativa 

privada também precisam dos mesmos recursos. A diferença é que as primeiras recebem esses 

recursos do orçamento público, enquanto que as mantidas pela iniciativa privada recebem 

esses recursos diretamente de seus usuários. 

Logo, no mercado de ofertantes de ensino superior circulam e se relacionam alunos, e 

mantenedoras sem fins econômicos e com fins econômicos. Em dado momento demandante e 

ofertante convergem para um mesmo objetivo, qual seja a instituição de ensino superior na 

qual são ofertados cursos que irão formar profissionais de nível superior para o mercado, e, 

consequentemente, para a própria sociedade.  

Daí  constata-se que a prestação de serviço de ensino que tem como objetivo a 

formação cidadã e profissional do aluno é intangível e se caracteriza por ser uma atividade de 

meio, ou seja, o aprendizado e a apreensão dos conteúdos formatados pelo poder público 

exigem a efetiva participação do aprendiz. O grau de internalização dos conteúdos educativos 

é que caracteriza a prestação de serviços de ensino, a expedição do diploma apenas é o meio 

físico de comprovar que o diplomado, em alguma medida minimamente satisfatória, 

internalizou os conteúdos que lhe habilita a alguma profissão ou saber. 

Desse modo, o diploma expedido por uma escola superior mantida pelo poder público 

ou pela iniciativa privada não apresenta diferença alguma, uma vez que os conteúdos 

educativos aplicados na prestação dos serviços de ensino são exatamente os mesmos.  A 

                                                             
285 Conforme artigo 209 da Constituição Federal. (BRASIL, Constituição op. cit., 1988) 
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diferença está na forma de como os conteúdos foram internalizados pelos egressos, esse 

componente dos serviços de ensino é de cunho pedagógico e, em regra, depende do nível de 

investimento aplicado pela mantenedora nas suas mantidas, para a qualificação de professores 

e melhoria dos processos de aprendizagem.  

Em tese, contudo, o grau de internalização dos conteúdos educativos é calibrado pelo 

processo de avaliação e supervisão realizado pelo poder regulador em face dos cursos e das 

respectivas escolas que os ministra, de forma que todas as instituições de ensino superior em 

atividade estariam aptas a fornecer o serviço de ensino superior. Entretanto, o dado mais 

recente divulgado no ano de 2018 pelo poder regulador, entretanto, atesta que no ano de 

2017286 das 2.083 instituições de ensino superior avaliadas, 278 não satisfaziam o grau 

mínimo para oferta de ensino superior. Ou seja, o conjunto de alunos e egressos oriundos 

daquelas escolas não recebeu, de forma adequada e esperada, os conteúdos educativos 

necessários à formação cidadã e profissional. 

  

3.2 CARACTERÍSTICAS E PRÁTICAS QUE ESPECIALIZAM O MERCADO DE 

OFERTA DE ENSINO SUPERIOR 

 

 O mercado de ofertantes de ensino superior apresenta características que lhe são 

próprias e não são encontradas em outros mercados287. Poder-se-ia afirmar que é um mercado 

no qual o Estado atua de forma não concorrencial, em razão da prestação gratuita dos mesmos 

serviços que são oferecidos pela iniciativa privada de forma onerosa. Ou, ao contrário, a 

lógica do funcionamento desse mercado decorre da insuficiência do poder público em atender 

os egressos do ensino médio no nível quantitativo estabelecido na meta 12 do atual Plano 

Nacional de Educação. Isso quer dizer que a oferta de ensino superior, em regime de 

concorrência, ocorre de forma residual por intermédio de agentes econômicos do segundo e 

terceiro setor da sociedade. 

 A atual oferta de serviços de ensino por pessoas jurídicas de direito privado de fins 

econômicos em regime de mercado apresenta-se dentro da normalidade, entretanto, nem 

sempre foi assim, já que até o ano de 1997, época que marcou a abertura do setor para as 

sociedades empresárias, esse tipo de serviço só poderia ser prestado pelas entidades 

conhecidas como “sem fins de lucro”. Desse modo, com a abertura do setor para as 

                                                             
286 BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Resultado IGC-

2017. Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos-igc->. Acessado em: 18 dez. 2018. 
287 O mercado que mais se assemelha ao da educação é o da prestação de saúde, no qual há a convivência entre 

poder público e mercado como atores ofertantes do serviço de saúde.  
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sociedades empresárias muitas daquelas entidades sem fins econômicos providenciaram a 

alteração de seus objetivos para se tornarem sociedades que tinham como objetivo a busca do 

lucro. Segundo informação da SERES/MEC, entre os anos de 2010 a 2018, 66 mantenedoras 

sem fins econômicos transforam–se em sociedades com fins econômicos288.  

 O que ainda desperta a atenção é a possibilidade jurídica da migração dos objetivos 

estatutários das associações civis para objetivos comerciais/empresariais. Essa operação 

jurídica passou a se tornar mais comum no mercado de ensino superior em face das 

associações civis, já que há um certo consenso de que não há mecanismos jurídicos que 

possibilitem alterar a natureza jurídica das fundações para sociedades com fins econômicos, 

conforme razões alinhadas em texto a frente.  

 Algumas outras características desse mercado, além das especificidades de seus 

players, podem ser destacadas, a exemplo da limitação à oferta de vagas e à atuação 

geográfica. A limitação de vagas em cursos a serem ofertadas ao público é consequência da 

regra de que apenas as instituições universitárias têm autonomia para dispor desse 

quantitativo por intermédio de sua gestão superior. Essa autonomia, entretanto, não dispensa 

que os cursos autorizados internamente se submetam aos atos de reconhecimento de curso a 

cargo do poder regulador. Há, porém, alguns cursos que estão fora do alcance da autonomia 

universitária, que dependem de autorização por parte de MEC, são eles: Medicina, 

Enfermagem, Odontologia e Direito.  

A autonomia universitária expressa-se em um diferencial concorrencial em desfavor 

das instituições não universitárias que não conseguem obter autorização de novos cursos, e 

aumentar as vagas dos cursos em funcionamento na mesma velocidade que as instituições 

universitárias. Esse diferencial se traduz em poder de mercado em favor das mantenedoras das 

universidades e dos centros universitários, pois conseguem responder mais rapidamente às 

demandas por cursos do que as faculdades que, em média, aguardam em torno de dois anos 

para obterem a autorização para ofertar o mesmo curso lançado no mercado pelas instituições 

portadoras de autonomia universitária.   

 Outro ponto que se destaca, e que certamente é um diferencial em relação a vários 

outros mercados é a limitação geográfica de atuação das instituições de ensino superior. O 

credenciamento da instituição de ensino delimita a sua atuação em razão do município e do 

respectivo endereço, pois a possibilidade de expansão de funcionamento para outros 

                                                             
288 Conforme resposta a solicitação de informação dirigida à Diretoria de Políticas de Regulação – MEC, 

encaminhada em março de 2018 e convertida no processo SEI nº 23000.007304/2018-3. A resposta foi enviada 

por e-mail em   23 de janeiro de 2019 pela Coordenação Geral de Diretrizes para Ações de Regulação da 

Educação Superior. 
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municípios do mesmo Estado só é possível após autorização do ente regulador, visto que não 

há possibilidade de instituição de ensino superior de abrangência nacional. A exceção da 

limitação de atuação geográfica se dá pela educação a distância, quando a instituição de 

ensino deve estar regularmente credenciada para a oferta de cursos nessa modalidade e em 

qualquer município do país.  

 Tradicionalmente, a limitação geográfica referente ao funcionamento das instituições 

de ensino superior foi responsável   pela concentração da reputação das marcas apenas no 

âmbito do município de atuação, entretanto ocorria um natural transbordamento dessa 

reputação no interior dos limites do respectivo estado da federação. Ocorre, porém, que 

algumas marcas conseguiam um maior reconhecimento territorial para além dos limites do 

seu estado, alcançando, inclusive, uma reputação nacional a exemplo da Universidade do 

Mackenzie em São Paulo e da Estácio de Sá e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de 

Janeiro, do lado das particulares, e da USP, pelas públicas. As Pontífices Universidades 

Católicas, porém, obtinham uma reputação em vários estados da federação em razão da 

capilaridade de suas escolas credenciadas individualmente em outros municípios de outros 

estados.  

 As limitações de oferta de vagas de cursos e de atuação geográfica das instituições 

mantidas representam verdadeiras barreiras para a expansão do mercado de oferta de ensino 

superior. As estratégias disponíveis para superar essa barreira é o crescimento orgânico de 

atuação, qual seja, o credenciamento de novas instituições para outros estados da federação 

requerido por uma única mantenedora, e/ou operações de fusões e aquisição de mantenedoras 

que tenham instituições mantidas no mesmo ou em outros estados da federação. Ambas as 

estratégias proporcionam aumento de vagas e capilaridade regional ou nacional.  

  Convém destacar que as referidas estratégias de expansão de mercado ocorrem por 

intermédio da mantenedora, uma vez que cada instituição mantida criada ou adquirida tem sua 

competência geográfica limitada ao endereço para o qual foi credenciada.  Ou seja, o 

endereço é o menor nível de limitação geográfica, e o respectivo estado da federação o maior, 

de forma que a instituição de ensino universitária pode movimentar-se dentro do estado por 

intermédio de campus fora de sede, devidamente autorizado pelo poder público. Assim, não 

há possibilidade alguma, na legislação atual, de uma instituição de ensino superior atuar além 

das fronteiras do estado da federação onde esteja localizado o município de seu 

credenciamento.   

Desse modo, a atuação além dos limites de um único estado da federação acontece 

pela relação de uma única mantenedora com várias mantidas credenciadas para municípios de 
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estados diferentes. Nesse diapasão, a atuação regional ou nacional é da mantenedora por suas 

filiais, ou grupo de mantenedoras vinculadas entre si por um único comando societário.  

Assim, a criação de uma marca regional ou nacional decorre de um intenso trabalho de 

marketing de forma que, a partir da marca de maior reputação de uma das instituições de 

ensino superior que compõe um grupo de mantidas de uma mesma mantenedora ou grupo 

destas, aquela marca passa a nomear comercialmente as outras escolas que ostentam nomes 

diferentes, induzindo o consumidor/aluno a impressão de que a instituição de ensino instalada 

na sua cidade seria a mesma que apresenta a reputação nacional, a exemplo da Estácio de Sá, 

Unip, Anhanguera e tantas outas. Ou seja, a marca de maior reputação carrega as instituições 

de ensino recém-criadas e as adquiridas com reputação apenas no município de atuação, ou 

sem qualquer reputação.  

Vale enfatizar que essa estratégia de colocar várias instituições de ensino superior de 

uma mesma mantenedora sob o comando de uma marca de maior reputação é muito presente 

na modalidade de educação presencial, uma vez que na modalidade a distância, a instituição 

credenciada para esse tipo de oferta deverá estar física e efetivamente presente em todos os 

municípios onde existir um polo de apoio ao aluno.  

As estratégias utilizadas para superar as limitações regulatórias referentes ao 

quantitativo de vagas e à atuação geoeducacional de cada escola superior são mecanismo não 

tão recentes, a exemplo de algumas instituições confessionais cujas mantenedoras convergem 

para um único centro de decisão, como é o caso das PUCs. O que efetivamente muda no 

cenário do mercado de ofertantes de ensino superior são as operações de fusões e aquisições 

entre mantenedoras responsáveis pela formação de grandes grupos educacionais de atuação 

regional ou nacional, a exemplo da Kroton, Estácio de Sá, Anima e Ser, todas com ações 

listadas na bolsa de valores. 

Em publicação de 2016, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica –

(CADE)289 informou que no período compreendido entre os anos de 2001 a 2015 foram 

julgados e aprovados 61 atos de concentração referentes aos mercados de ensino superior. A 

primeira dessas operações ocorreu no ano de 2001 por ocasião do ingresso do fundo de 

investimento nominado Grupo Apollo, de origem norte-americana, no quadro societário da 

empresa educacional Pitágoras. Este foi o movimento inicial do que viria a ser o atual Grupo 

Kroton. Essa operação, no entanto, foi finalizada em 2006 com a recompra, por parte da 

Pitágoras, da participação societária do Grupo Apollo. Nos anos seguintes, somente a Estácio 

                                                             
289 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesas Comum. Cadernos (CADE). Atos de Concentração no 

Mercado de Prestação de Serviços de Ensino Superior. Maio 2016, p. 58.   
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de Sá notificou ao órgão 11 operações de fusões e aquisições no período entre 2007 e 2008.  

Já a partir de 2011 essas operações se intensificaram, vindo a se destacarem, com a Kroton, a 

Anhanguera, a Estácio, a Laureate, a Anima e a Cruzeiro do Sul.290  

A nova faceta do mercado de ofertantes de nível superior teve seu marco quando da 

abertura do setor à iniciativa privada empresarial no ano de 1997, como delineado no capítulo 

1. Evidenciam-se, entretanto, a velocidade e o arrojo como as operações de fusões e 

aquisições se deram e podem ser justificadas pela atratividade do setor em face do momento 

econômico do país vivenciado nos governos do Partido dos Trabalhadores, quando a classe 

“C” teve sua condição de consumo melhorada291, e os programas de governo de incentivo de 

acesso ao ensino superior dirigidos a alunos de menor renda per capita familiar, ao final, 

representou grande oportunidade de negócio para novos entrantes e de expansão de quem já 

estava no mercado para atender essa nova demanda. 

Esse contexto de mercado atraiu a atenção dos fundos de investimentos denominados 

private equity para o segmento privado de ensino superior. São fundos que se caracterizam 

pela conjugação de interesses comuns de investidores pessoas físicas ou jurídicas que, sob a 

sua gestão, adquirem maior poder de captação e de decisão em face de opções de 

investimentos que garantam o maior retorno financeiro possível. 

Operacionalmente configuram-se como investidores de participação societária em 

empresas que necessitam de recursos para expandirem suas operações, contudo, o ingresso 

nas investidas não se resume apenas ao aporte de capital como se apenas um mútuo fosse. 

Nesse tipo de operação o fundo de investimento recém ingressante nos quadros societários da 

empresa investida condiciona sua entrada a algumas exigências, a exemplo da elaboração de 

um plano de negócio que otimize o gasto dos recursos aportados e a indicação de profissionais 

na gestão da sociedade.  

Assim, a empresa investida deverá executar o referido plano de negócio elaborado 

conjuntamente com o fundo de investimento, o que obrigará a investida a adaptar-se ou 

introduzir novas práticas de gestão financeira, de controle de riscos, de marketing, de 

estratégia e de relacionamento, que permitam obter uma melhor performance e consequente 

maior retorno do capital investido no estágio da colheita292.293 

                                                             
290 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesas Comum. Cadernos (CADE), op. cit., 2016, p. 27.  
291 PITOL, Paula. A ascensão da classe “C” e os investimentos de private equity no Brasil: evidencias da 

relação em negócios no setor da educação superior. 2012 Dissertação (Mestrado em Administração). Fundação 

Getúlio Vargas, São Paulo, SP, 2012.  

292 Estágio de colheita consiste no período em que o fundo irá fazer seu desinvestimento e obter o lucro advindo 

da performance da empresa pelo tempo em que esteve sob sua gestão. 
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Ou seja, considerando que os fundos de investimentos se traduzem em gestores de 

aplicações financeiras de recursos de terceiros, o aporte de capital nas investidas vem 

acompanhado de um elenco de exigências que permitem ao fundo a participação na gestão 

dos rumos da empresa. Desse modo, o fundo auxilia a empresa a implementar ações que 

visam à criação de valor através de participação em conselho, melhoria e profissionalização 

dos processos, governança, etc. São sócios com permanência temporária, pois, em dado 

momento, precisam vender sua participação e devolver o capital e respectivo rendimento para 

os titulares dos recursos investidos. 

Como acima referido, o setor de educação superior no Brasil atraiu a atenção de 

alguns fundos de private equity de várias nacionalidades. O ingresso desses fundos em 

determinadas mantenedoras privadas contribuiu para a formação dos grandes grupos de 

educação superior do país a exemplo da Kroton Educacional S/A com 909.940 alunos no 

ensino superior, conforme relatórios referente ao terceiro trimestre de 2018294; a Estácio 

Participações S/A, que também no terceiro trimestre de 2018 informou que detinha 531 mil 

alunos matriculados em suas instituições mantidas295; e a Ser Educacional S/A que informou 

146 mil alunos da graduação e pós-graduação latu senso no terceiro semestre de 2018296.  

O processo de financeirização do mercado de ofertantes de ensino superior, como 

qualquer outra estratégia de alavancagem, visa - a grosso modo - proporcionar às 

mantenedoras investidas qualificar a oferta de serviços de ensino superior, além de 

profissionalizar a gestão de seus recursos tornando a empresa mais produtiva, eficiente e 

perene, e, consequentemente, mais lucrativas. Em tese, todos esses atributos devem impactar 

positivamente na formação de seus alunos. Nessa linha de argumento, foi a fala do ex-

ministro da educação Paulo Renato que, em 2004, no II Simpósio Nacional de Direito 

Educacional, disse que:  

O grande aspecto positivo da entrada do capital estrangeiro seria uma 

crescente profissionalização do setor, e a consequente melhoria da qualidade 
dos cursos oferecidos, já que o aumento da concorrência obrigaria a todos 

aumentar o nível qualitativo do ensino.297 

                                                                                                                                                                                              
293 Ibid.   
294 RELEASE DE RESULTADOS do 3T18. Kroton Educacional S.A. In: Kroton. Belo Horizonte. 9 nov. 2018. 

Disponível em: < http://ri.kroton.com.br/pt-br/servicos/arquivos/.>. Acessado em 19 jan. 2019. 
295 RELEASE DE RESULTADOS do 1T15. Estácio participações. In: Estácio. Rio de Janeiro. 7 nov. 2018. 

Disponível em: < https://ri.estacio.br/ >. Acessado em 19 jan. 2019.  
296 RELEASE DE RESULTADOS do 3T18. Ser Educacional S/A. In: Ser Educacional Recife. 7 nov. 2018. 

Disponível em: <http://ri.sereducacional.com/sereducacional/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28>. 

Acessado em 19 jan. 2019. 
 
297 SOUZA, Paulo Renato, Participação do capital estrangeiro no ensino brasileiro. In: PEREIRA, Antonio Jorge 

da Silva et al. (Coord.). Direito educacional: aspectos práticos e jurídicos. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 

181-196.  
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Desse modo, com a qualificação da gestão e recursos financeiros em caixa, 

proporcionados pelo ingresso dos fundos de participações no quadro societário de algumas 

mantenedoras, e tendo em vista os limites regulatórios inibidores da expansão do negócio de 

oferta de ensino superior referentes à disponibilidade de oferta de vagas e capilaridade 

geográfica, a alternativa estratégica mais rápida para superar essas limitações seria a opção 

pelas operações de fusões e aquisições, tendo como objeto empresas educacionais com menor, 

ou sem alguma profissionalização da gestão necessária para enfrentar o nível de concorrência 

inaugurado pela abertura do setor para a iniciativa privada empresarial. 

Um fenômeno que se destaca nas operações de fusões e aquisições, e não visto em 

outros mercados fora da educação, é a aquisição de entidades mantenedoras sem fins 

econômicos representantes do terceiro setor, essencialmente as associações. As operações de 

fusões e aquisições, entretanto, não têm como objeto a pessoa jurídica de direito privado 

constituída sob o tipo de associação, mas, a sociedade simples ou empresária que surge após o 

processo de transformação daquelas, nestas. 

 

3.2.1 Aquisições de mantenedoras sem fins econômicos   

 

As mantenedoras sem fins econômicos apresentam-se sob duas categorias: associações 

e fundações privadas.  Essas duas entidades são regidas pelo Código Civil e, conceitualmente, 

não ostentam posições de titularidade sobre a pessoa jurídica, são geridas de acordo com as 

disposições contidas nos seus documentos de constituição/instituição e não permitem o rateio 

de eventuais resultados financeiros positivos obtidos a partir de suas atividades próprias, ou 

não. Os objetivos que direcionam a existência dessas entidades, em regra, são atividades não 

econômicas, ou seja, não buscam ganhos econômicos e financeiros com base na atividade 

para a qual foram constituídas/instituídas, a atividade estatutária é o fim, eventual superávit é 

consequência e deve ser reinvestido na própria entidade. Ao contrário do que acontece com as 

sociedades que têm objetivos econômicos, em que a atividade desenvolvida é o meio para 

obter ganhos econômicos e financeiros.  

As motivações que impulsionam a constituição/instituição dessas entidades 

apresentam as mais variadas ordens, entre desígnios religiosos, ideológicos, sociais, 

científicos, esportivos e/ou simplesmente altruístas. No caso das fundações, o atual Código 
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Civil298 restringe os fins para os quais podem ser instituídas. A legislação tributária que trata 

das imunidades e isenções tributárias concedidas a essas pessoas exige que as suas atividades 

devem ser: a) desenvolvidas de forma universal e em caráter complementar aos serviços 

públicos fornecidos pelo Estado, condições para as imunidades; b)  ou que atuem nos estritos 

limites dos fins para os quais foram constituídas e que não repartam eventuais resultados 

financeiros entre seus associados e diretores estatutários, condições previstas para as isenções.  

299 

No que tange aos ofertantes de ensino superior de natureza jurídica sem fins 

econômicos, as motivações para a sua constituição/instituição seguem o mesmo padrão acima 

descrito, contudo até o ano de 1997 a utilização desse tipo de pessoa jurídica era a condição 

sem a qual não era possível obter autorização para ofertar ensino superior. Desse modo, 

àquelas motivações altruístas deve-se acrescentar o interesse de grupos, em regra familiar, e 

proprietários de escolas de educação básica, de ingressar no setor de educação superior. A 

atuação dessas entidades no setor do ensino superior, independentemente das motivações e 

das limitações geográficas de oferta, equivaleria à performance de verdadeiras empresas sem 

fins de lucro.     

Assim, nesse contexto de empresas sem fins de lucro, essas entidades passaram a 

desperta interesse de empresas e grupos de empresas do mercado como alvo de operações de 

fusões e aquisições nos seus planos de expansão, contudo, a aquisição de uma associação ou 

fundação não é possível; em primeiro lugar em razão de não existir titularidade de direitos 

sobre essas entidades, ou seja, a questão impeditiva estaria no fato de que esse tipo de 

entidade não tem dono. E, em segundo, se a entidade não ostenta titularidade de propriedade, 

o seu patrimônio estaria fora do comercio, conforme expressão utilizada no Código Civil de 

1916. Logo, o patrimônio social não poderia ser objeto de qualquer tipo de negócio jurídico 

que vise à sua aquisição.  

Assim, duas alternativas se apresentam para tornar juridicamente possível os negócios 

onerosos que visem à transferência de instituições de ensino superior mantidas pelas entidades 

sem fins econômicos para sociedades de fins econômicos. A primeira seria adquirir por cessão 

os direitos de mantença correspondentes a determinada instituição de ensino superior, tendo 

                                                             
298 Conforme parágrafo único do artigo 62: 

a) assistência social, b) cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, c) educação; d) saúde, 

e) segurança alimentar e nutricional, f) defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável, g) pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização 

de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, h)  

promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, i) e atividades religiosas. (BRASIL, 

2002).   
299 Conforme Artigos 12 e 15 da Lei 9.532/1997.  
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em vista que no âmbito das competências da gestão da entidade a mantença se configure 

como uma ativo alienável, como deve ocorrer em relação a outros ativos da associação ou da 

fundação, a exemplo de imóveis e móveis. A segunda alternativa seria transformar a 

mantenedora sem fins econômicos em uma sociedade simples ou empresária, para que, 

depois, pudesse serem entabuladas as condições de aquisição junto aos titulares de cotas ou 

ações da sociedade surgida em decorrência da transformação.  

Em qualquer das duas alternativas há questões que podem inviabilizar a operação de 

aquisição,  

a) A primeira alternativa, que se equipara à cessão de estabelecimento empresarial, 

pode resultar no esvaziamento da atividade para a qual foi constituída ou instituída, 

significando sua extinção indireta com infração à clausula estatutária e obrigatória 

de que, no caso de extinção da pessoa jurídica, os bens e ativos deverão ser 

transferidos para outras entidades de fins congêneres. A operação poderia ser 

válida no caso de a mantenedora ter no ensino superior uma atividade secundária, 

de forma que, após a cessão da mantença, outras atividades de educação ou de 

assistência social continuaria dando sentido à sua existência. Essa, inclusive, é a 

alternativa que pode ser utilizada especialmente para as fundações, já que essas 

não estariam aptas a serem transformadas em sociedades com fins econômicos em 

razão da afetação carregada pelo patrimônio que lhe deu existência. 

b) A segunda alternativa pertinente à mudança da natureza jurídica de fins não 

econômicos das associações, para sociedades simples e empresárias encontra 

alguma controvérsia. O impedimento estaria no fato de que não há lei que autorize 

esse tipo de transformação. Outro óbice centra-se no argumento de que o 

patrimônio social da entidade foi construído em razão dos benefícios fiscais 

concedidos pelo Estado, logo, não seria passível de apropriação.    

A lógica do argumento estaria na situação de que todo o patrimônio formado pela 

associação transformada, que passa a compor o patrimônio social da nova 

sociedade com fins de lucro, decorreu da renúncia fiscal proveniente da imunidade 

tributária sobre impostos sobre o patrimônio, renda e serviços,  além do que, é uma 

das exigências legais para usufruir da imunidade/isenção tributária a inclusão, no 

estatuto social, de cláusula que garanta a transferência de todo o patrimônio da 

instituição para outra congênere no caso de extinção. Assim, os defensores dessa 

tese entendem que nessa operação há uma extinção da entidade com a apropriação 
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indevida pelos sócios que surge, com essa operação, dos bens formados a partir 

dos benefícios fiscais.  

Efetivamente, a sociedade com fins econômicos que surge da suposta 

transformação exigirá um capital social a ser aportado pelos futuros sócios. Nesse 

caso, e em regra, o patrimônio social da entidade transformada passará a compor o 

capital social da sociedade de fins econômicos, implicando aquisição originária 

daquele patrimônio pelos sócios, que o converterá em cotas societárias. Convém 

enfatizar que a aquisição do patrimônio social da entidade, transformada pelos 

sócios, que comporão a pessoa jurídica fruto da operação de transformação 

configura-se fato gerador do imposto de renda pessoa física, em razão do 

acréscimo do patrimônio individual dos sócios.   

Assim, as cotas ou ações da sociedade que surge com a transformação é que serão 

o objeto da operação de aquisições e fusões a posteriori. 

Ocorre, porém, que todas essas premissas alinhadas em desfavor da transformação de 

associações em sociedades simples ou empresárias, em termos gerais, são coerentemente 

aplicáveis. O tema, contudo, recebe novos contornos quando se refere a associações 

prestadoras de serviços de ensino superior, uma vez que algumas disposições legais, em tese, 

permitiriam a transformação em comento. O que refutaria, em um primeiro momento, e 

apenas para o setor de educação superior, a tese de que não há lei que autorize esse tipo de 

operação.   

Nesse contexto de discussão, é importante trazer, desde logo, o teor da Instrução 

Normativa nº 35300, de 02 de março de 2017, editada pelo Departamento de Registro 

Empresarial e Integração  (DREI) que, em seu artigo 30301 veda expressamente a 

possibilidade de conversão de pessoas jurídicas sem fim de lucro em sociedade empresária. 

Mais especificamente, a IN nº 35/2017 restringe a recepção, para arquivo nas juntas 

comerciais, de atos referentes à transformação de pessoas jurídicas constituídas nos ofícios de 

registro civil sob a modalidade de associação ou fundação. 

A própria IN DREI nº 35/2017, em seu artigo 28, contudo, permite que as juntas 

comerciais recepcionem, para arquivo, ato de conversão de sociedade simples em sociedade 

                                                             
300 Dispõe sobre o arquivamento dos atos de transformação, incorporação, fusão e cisão que envolvam 

empresários, sociedades, bem como a conversão de sociedade simples em sociedade empresária e vice-versa. 
301 Art. 30 É vedada a conversão de sociedade empresária em sociedade sem fim lucrativo e vice-versa. (DREI, 

2017).   
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empresária. Essa possibilidade criada pelo DREI traduz-se em uma estratégia para superar a 

vedação imposta pelo artigo 30 da IN 35/2017. Ou seja, a associação essencialmente sem fins 

econômicos, registrada no ofício de registro de pessoas jurídicas da respectiva circunscrição 

registral, pode transformar-se em sociedade simples em movimento realizado no âmbito da 

própria serventia registral, para, logo após converter-se em sociedade empresária e levar os 

respectivos atos a registro na Junta Comercial. Essa estratégia, entretanto, não coaduna com o 

posicionamento da Receita Federal e outros exarados no âmbito do próprio DREI em 

situações anteriores à indigitada instrução normativa. 

 

3.2.1.1 A transformação de associações em sociedade empresária na ótica dos órgãos de 

registro empresarial e da Receita Federal 

 

Não obstante a recente instrução normativa DREI 35/2017, em certa medida, oferecer 

uma solução para a questão referente ao registro/averbação da transformação de associação 

em sociedade empresária, passando pela sociedade simples, a norma representa uma posição 

jurídica de momento daquele órgão. De qualquer sorte, faz-se necessário trazer a lume alguns 

entendimentos sobre o tema elaborados por órgãos da Administração, especialmente: a) os 

provenientes do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI); b) os advindos 

das serventias de registro de pessoas jurídicas; c) e outros produzidos pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil. 

 

3.2.1.1.1 No âmbito do Departamento de Registro Empresarial e Integração, anterior à IN 

35/2017 e da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

 

O debate sobre o tema na Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa da 

Presidência da República, em 2014, que tratou da (im)possibilidade de arquivamento na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo de documentos de transformação de associação em 

sociedade anônima, foi intenso. O resultado do debate implicou na ratificação, por parte da 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República (SMPE-PR)302, de um 

parecer elaborado pela  Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MIDIC).   

                                                             
302 BRASIL. Governo Federal. Acesso a informação. Ofício Circular nº 366/2014 DREI/SRS/SMPE-PR /. 

Disponível em: <http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/ Attachments/ 446666/ 

RESPOSTA_PEDIDO_Ofcir%20366%202014%20NATN.pdf>. Acessado em 15 out. 2017. 
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O citado parecer da consultoria jurídica do MIDIC é um importante documento de 

pesquisa que remete a um amplo panorama fático e jurídico a respeito do debate que se 

imprime neste trabalho. O seu objeto de debruçamento é um recurso da Procuradoria Geral da 

Junta Comercial do Estado de São Paulo contra decisão do plenário daquele órgão que 

admitiu o arquivamento do ato de transformação da associação denominada Centro de 

Tecnologia Canavieira, na sociedade anônima Centro de Tecnologia Canavieira S/A. 

A riqueza de detalhes do parecer da consultoria jurídica do MIDIC, em comento, 

oportuniza também conhecer o posicionamento da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo em face das operações de transformação de associação em sociedade 

empresária.  Quer dizer, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

também foi interpelada pela procuradoria da Jucesp, para manifestar-se a respeito da higidez 

do ato de transformação averbado na serventia de registro de pessoas jurídicas que também 

foi objeto de arquivamento na Jucesp, e que gerou a irresignação da sua procuradoria 

jurídica.303  

Segundo consta no parecer da consultoria jurídica do MIDIC, a Corregedoria Geral do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou que,  no caso concreto da transformação 

da associação Centro de Tecnologia Canavieira em sociedade anônima, a respectiva 

averbação foi efetivada em razão de não existir, no momento do pedido de averbação, 

qualquer orientação contra o pleito do Centro de Tecnologia Canavieira, mesmo porque a 

transformação nos moldes em que foi operada era razoavelmente defensável. Porém, tal 

entendimento foi mudado a partir do julgamento do processo nº CG 2011/80114304, que 

expressou o entendimento de que o instituto da transformação só se opera entre sociedades, 

passando esta a ser a nova orientação a ser seguida pelas serventias de registros de pessoas 

jurídicas no estado de São Paulo. 

Desse modo, e ao final, o parecer da consultoria jurídica do MIDIC ratificado pela 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República (SMPE/PR), a quem 

cabia a competência para conhecer e julgar o indigitado recurso da procuradoria da Jucesp, 

entendeu que, em abstrato, não seria possível a transformação de associação em sociedade 

empresária, contudo, no caso analisado a operação de transformação deveria ser  mantida na 

forma concedida pela Jucesp em homenagem aos princípios da: irretroatividade de nova 

                                                             
303 BRASIL. Ofício Circular nº 366/2014 DREI/SRS/SMPE-PR , op. cit. 2014. 
304 SÃO PAULO (Estado) Tribunal de Justiça Corregedoria Geral. Processo nº 80114/2011. Julgado em 

25.07.2011. Rel. Des. Maurício Vidigal. Disponível em: <https://www.kollemata.com.br/?pagina =1&rows= 

12&gera-csv=nao&q=&campo%5B%5D=chave&id=&fonte=80114%2F2011&orgao%5B%5D=258&circunsri 

cao =&tipo=&localidade=&relator=816&data_do_de=&data_do_ate=&data_de=&data_ate=&legislacao=&legis 

lacao_art=&legislacao_par=&legislacao_inc=&legislacao_let=&legislacao_item=> Acessado em: 18 jun.2017. 
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interpretação, da presunção de legitimidade dos atos administrativos, da razoabilidade, da 

boa-fé e, especialmente, de segurança jurídica; já que o arquivamento do ato de transformação 

da associação Centro de Tecnologia Canavieira em sociedade anônima já vinha surtindo 

efeitos legais desde o seu arquivamento, não sendo possível reverter situação de fato já 

consolidada. 

Assim, ponderou a SMPE/PR, anular o arquivamento do ato de transformação da 

associação em sociedade anônima após o período passado entre o arquivamento e o 

exaurimento de todos os recursos previstos, implicaria prejuízo a terceiros que se 

relacionaram com a nova companhia, bem como - e principalmente - a colocaria em um limbo 

jurídico, pois não seria mais sociedade anônima, nem associação, já que seu registro estava 

cancelado na respectiva serventia de registro das pessoas jurídicas, em razão da 

transformação. 

O que pode e deve ser extraído desse relato são os fundamentos informados no parecer 

da consultoria jurídica do MIDIC ratificado pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 

Presidência da República (SMPE/PR), e no processo CG 2011/80114 da Corregedoria Geral 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os quais expressam o entendimento de que 

não é possível a transformação de associação em sociedade empresária.  

Em suma, na visão dos órgãos de registro civil do estado de São Paulo, e de registro 

empresarial (DREI), para ambos não há possibilidade jurídica alguma que possa permitir que 

uma pessoa jurídica de fins não econômicos se transforme em uma sociedade empresária. Na 

verdade, segundo essa vertente argumentativa, a opção seria a dissolução da pessoa jurídica 

sem fins econômicos – associação, com a consequente entrega dos bens remanescentes para 

outra entidade congênere privada ou pública. Logo após a constituição de outra pessoa 

jurídica de natureza empresarial com a incorporação, se for o caso, dos bens desincorporados 

da associação provenientes das contribuições pessoais dos seus membros.  

 

3.2.1.2 A transformação de associações no âmbito da Receita Federal do Brasil 

   

Duas soluções de consulta exaradas pela Receita Federal do Brasil foram destacadas 

para fomentar a discussão sobre a possibilidade da transformação de associação para 

sociedade empresária. Há que esclarecer que não se fará nenhum tipo de ilação sobre os 

aspectos tributários desse tipo de operação, serão destacados tão somente os argumentos 

societários e civis pertinentes à transformação consignados nos referidos documentos. 
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Desse modo, foram pinçadas as soluções de consultas: Cosit nº 7, de 3 de junho de 

2002305; e a Cosit nº 10, de 26 de outubro de 2007306. Ambas SCs são emblemáticas para o 

objeto deste estudo. A primeira, a SC 7/2002, referente à transformação de associação que 

explora a atividade de educação superior em sociedade civil ou comercial, conforme 

legislação vigente à época; e a segunda, SC 10/2007, pertinente à desmutualização das bolsas 

de valores, corresponde ao movimento de transformação de duas associações em duas outras 

sociedades anônimas, já sob a égide do atual Código Civil. 

 

3.2.1.2.1 Solução de Consulta Cosit nº 7/2002 

  

A SC Cosit nº 7/2002 foi elaborada ainda sob a égide do Código Civil de 1916, fato 

que deve ser considerado quando da leitura de sua ementa:    

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FUNDAÇÃO. ASSOCIAÇÃO 

CIVIL. TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE CIVIL OU COMERCIAL 

COM FINS LUCRATIVOS. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. AVALIAÇÃO 
DE PATRIMÔNIO.  

É impossível juridicamente a transformação de instituição de ensino superior 

que adote a forma jurídica de fundação em sociedade civil ou comercial com 
fins lucrativos. 

Admite-se a transformação de instituição de ensino superior que adote a 

forma jurídica de associação civil em sociedade civil com fins lucrativos. 

Considerando que o art. 18 do Código Civil estabelece que a existência da 
pessoa jurídica se dá com o registro de seus atos no órgão competente, não é 

possível a transformação de associação civil em sociedade mercantil, visto 

que há que se promover a baixa de seus atos no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas e subsequente inscrição na Junta Comercial, constituindo-se, 

portanto, outra pessoa jurídica.  

Quando da transformação, os aportes de recursos efetuados por aquelas 

pessoas que detinham direitos pessoais e patrimoniais equivalentes aos de 
sócio devem ser imediatamente contabilizados como quotas de capital307. 

   

A transcrição parcial da ementa da SC 7/2002 delimita o debate posto neste trabalho e, 

de igual forma, expressa o entendimento de que, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, 

não era possível a transformação de associação em “sociedade mercantil”. No toar do 

documento analisado, entretanto, seria possível a transformação de associação em sociedade 

                                                             
305 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Recita Federal. Coordenação Geral de Tributação. Solução de 

Consulta Cosit nº 7, de 3 de junho de 2002. Disponível em: <http://www.consultaesic.cgu.gov.br/ busca/ dados/ 

Lists/Pedido/Attachments/429920/RESPOSTA_PEDIDO_16853007368201592%20-%201.pdf>. Acessado em 

15 out. 2017. 
306 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Recita Federal. Coordenação Geral de Tributação. Solução de 

consulta Cosit nº 10, de 26 de outubro de 2007. Disponível em: < http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/ 

dados/ Lists/Pedido/Attachments/411239/RESPOSTA_PEDIDO_16853005046201517.pdf>. Acessado em 15 

out. 2017. 
307 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Recita Federal, op. cit., 2002. 
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civil, esta, com fins de lucro, ou seja, essa operação era perfeitamente permitida no âmbito 

dos ofícios de registro civil das pessoas jurídicas e sob a regência do Código Civil de 1916.  

Isso quer dizer que uma associação cujo objetivo era desenvolver atividades 

desinteressadas do lucro, em determinado momento poderia migrar para objetivos lucrativos 

desenvolvendo atividades regidas pelo Código Civil, transformando-se em sociedade civil. Ou 

seja, atividades regidas pelo Código Civil consistiam em atividades não comerciais, não 

abarcadas pela teoria do ato de comércio. Logo, se a atividade não comercial desenvolvida 

pela entidade visava ao lucro enquadrar-se-ia como sociedade civil, constituindo-se no âmbito 

dos ofícios de registro civil de pessoa jurídica. 

No caso concreto da SC 07/2002, as associações que exerciam atividades de oferta de 

ensino superior poderiam, por permissão da Lei 9.131/95, transformar-se em sociedade civil e 

explorar atividade com finalidade lucrativa, conforme arcabouço jurídico vigente na época da 

expedição da solução de consulta em comento. 

De qualquer sorte, a conclusão da SC 07/2002 ainda se coaduna com as regras do atual 

Código Civil, inobstante a figura da sociedade civil não mais existir.  Assim, ainda é possível 

que uma associação possa transformar-se em sociedade simples e passar a buscar o lucro. 

Essa operação, também deve ocorrer no âmbito dos ofícios de registro civil das pessoas 

jurídicas. 

Desse modo, a transformação de associação em sociedade simples seria uma etapa a 

ser cumprida para a conversão em sociedade empresária, conforme artigo 28 da IN 35/2017 

do DREI. Assevere-se que, na dicção da SC em comento, esse entendimento aplicar-se-ia 

apenas para as mantenedoras de escolas superiores.  

 

3.2.1.2.2 Solução de Consulta Cosit nº 10/2007 

 

O objeto da solução de consulta nº 10/2007, formulada já sob a égide do atual Código 

Civil, tratou do impacto tributário causado pela operação de cisão aplicada às associações que 

tinham como objeto operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, conhecidas 

como bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) e a bolsa de mercadorias e futuros (BM&F). 

Da ementa da SC Cosit 10/2007 pode ser destacado, para fins deste trabalho, o seguinte: 

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ  

OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES.  

O instituto da cisão, disciplinado nos arts. 229 e segs. da Lei nº 6.404, de 
1976, e no art. 1.122 da Lei nº 10.406, de 2002, só é aplicável às pessoas 

jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade.  
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Às bolsas de valores constituídas sob a forma de associações se aplica o 

regime jurídico estatuído nos arts. 53 a 61 da Lei nº 10.406, de 2002 (Código 
Civil de 2002).   

O art. 61 da Lei nº 10.406, de 2002, veda a destinação de qualquer parcela 

do patrimônio das bolsas de valores, constituídas sob a forma de associações, 

a entes com finalidade lucrativa.  
As sociedades corretoras devem avaliar as cotas ou frações ideais das bolsas 

de valores pelo custo de aquisição.  

O fato de a operação de “desmutualização” de associações não encontrar 
amparo no ordenamento jurídico não obsta a incidência do imposto de renda 

sobre a diferença entre o valor nominal das ações (da sociedade) recebidas 

pelos associados (sociedades corretoras) e o custo de aquisição das cotas ou 

frações ideais representativo do patrimônio segregado das bolsas de valores.  
Dispositivos Legais: Lei nº 10.406, de 2002, art. 61; Lei nº 9.532, de 1997, 

arts. 16 e 17.308 

 

Infere-se do texto que apresenta a consulta nº 10/2007 que a operação que implicou o 

surgimento das sociedades anônimas Bovespa e BM&F foi impulsionada inicialmente na 

serventia de registro civil de pessoas jurídicas onde originalmente tinham seus registros na 

condição de associação. Ali, as duas associações -  Bovespa e BM&F - submeteram-se a uma 

operação de cisão parcial, de forma que o acervo patrimonial cindido de cada uma das 

associações serviu para formar o capital social das novas companhias, respectivamente. Desse 

modo, as sociedades anônimas constituídas a partir da cisão daquelas associações passaram a 

desenvolver as operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários e, obviamente, 

com fins de repartição de lucros entre seus acionais, fato que não acontecia quando 

formatadas como associação.  

Assim, e em síntese, entendeu a SRFB/Cosit que a operação de cisão de associação 

não teria amparo legal por inexistência de lei autorizativa. Nessa mesma linha, e por via de 

consequência, também não encontraria amparo legal a versão do patrimônio das associações 

cindidas para as sociedades anônimas criadas para recepcionar esse patrimônio, vez que essa 

movimentação patrimonial imporia a extinção da associação, o que levaria o patrimônio social 

a ser destinado a outra instituição congênere sem fins econômicos, conforme artigo 61 do 

Código Civil vigente. 

Pois bem, inobstante a operação retratada na SC Cosit 10/2007, conhecida como 

“desmutualização das bolsas”, ter recebido tratamento meramente fiscal, o acervo 

argumentativo ali contido é de extrema relevância para esta investigação, pois se extrai dali  o 

argumento de que não é possível a transformação de associação em sociedade empresária em 

razão da vedação legal da apropriação, por parte dos associados, de parte do patrimônio 

alicerçado em isenções tributárias usufruídas ao longo do tempo de existência daquelas 

                                                             
308 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Recita Federal, op. cit.   2007. 
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associações. A vedação legal aludida na SC é fundada em uma interpretação do artigo 61 do 

Código Civil. 

Em síntese, os argumentos construídos pelos órgãos acima referidos podem ser 

agrupados da seguinte maneira:  

a) Embora o artigo 44 do Código Civil elenque as associações e as sociedades no 

rol de pessoas jurídicas, não há como confundi-las, em razão de que têm 

natureza jurídica diferentes. Enquanto uma persegue fins morais ou ideais, não 

econômicos; a outra persegue fins econômicos.  

b) Do mesmo modo a figura jurídica da transformação prevista nos artigos 

1.113/1.114 do Código Civil só é aplicável às sociedades empresárias que têm 

fins econômicos, não se aplicando, desse modo, às associações e fundações. 

c) O argumento de que o artigo 2.033 do Código Civil permite a transformação 

entre as pessoas jurídicas elencadas no artigo 44 não seria aplicável entre 

pessoas jurídicas de natureza jurídica diferentes. Além do que, a norma 

enclausurada no artigo 2.033 é de caráter transitório. 

d) O artigo 61 do Código Civil não permite a transformação de associação em 

sociedade empresária. Quer dizer, com a previsão de que, com a dissolução da 

associação, os bens remanescentes devem ser repassados a outras entidades 

congêneres particular ou pública, a transformação em outro tipo societário não 

seria permitida em razão da apropriação indevida desses bens remanescentes 

pelos sócios da nova sociedade, os quais comporiam o seu capital social.  

  Os argumentos acima se fundam, em síntese, no princípio da legalidade que rege e 

delimita as ações da administração pública, contudo, a contrario sensu, esse mesmo princípio 

da legalidade, sob outra faceta, garante ao administrado exercer plenamente sua liberdade 

individual nos espaços em que a lei não proíbe. Ou seja, não havendo lei que proíba a 

transformação de associação em sociedade empresária, tal operação seria permitida, inclusive, 

por tratar-se de decisão fundada na liberdade individual dos seus membros em ambiente 

privado caracterizado pelo exercício da autonomia privada e da liberdade de contratar, 

matizes principiológica da ordem econômica. 

No que diz respeito, especificamente, à transformação das mantenedoras de 

instituições de ensino superior sem fins econômicos, o prefalado argumento de que a 

transformação só seria possível em razão de prévia lei que assim autorizasse;  nesse contexto, 
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a operação societária é perfeitamente possível em razão das edições das leis  nº 9.131/95309 e 

11.096/2005310.   

 

3.1.3  Visão do mercado de serviços de ensino superior em movimento 

 

Outras características do segmento de ofertantes privados de ensino superior merecem 

ser destacadas, e dizem respeito às práticas de mercado no contexto do usuário consumidor 

desse tipo de serviço, e que também influenciam significativamente no nível de concorrência 

entre os agentes que participam desse segmento de mercado e de seus subsegmentos. No 

cenário da segmentação do setor de ensino superior ter-se-ia o segmento de ofertantes 

privados de ensino superior cujo público alvo seriam os egressos do ensino médio e os 

portadores de diplomas interessados em cursos superiores de graduação ou sequenciais, além 

dos portadores de diplomas de cursos superiores interessados em cursos de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu. 

O segmento privado dos prestadores de ensino superior é segmentado em 

subsegmentos, ou micro nichos, delimitados por características próprias e individuas dos 

demandantes desse tipo de serviços, e aglutinados em um único conjunto de assemelhados.  A 

vantagem da subsegmentação é o direcionamento de esforços e investimentos para atender os 

demandantes daquele subsegemento. Em regra, esses subsegmentos são demarcados pela 

renda dos consumidores, pela preferência pelas modalidades presencial ou a distância, e por 

outros sentidos de preferências e anseios dos usuários de serviços de ensino superior. 

Do processo311 referente à notificação de ato de concentração referente à operação de 

aquisição do controle da Estácio Participações S/A, pela Kroton educacional S/A, que 

tramitou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no ano de 2016, é 

                                                             
309 Art. 7o-A. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, previstas 

no inciso II do art. 19 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas 

admitidas em direito, de natureza civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão regidas pelo 

disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro. (BRASIL, 1995).  
310 Art. 13. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino superior, sem fins 

lucrativos, que adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 desta Lei e que 

estejam no gozo da isenção da contribuição para a seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da 
Constituição Federal, que optarem, a partir da data de publicação desta Lei, por transformar sua natureza jurídica 

em sociedade de fins econômicos, na forma facultada pelo art. 7o-A da Lei no 9.131, de 24 de novembro de 1995, 

passarão a pagar a quota patronal para a previdência social de forma gradual, durante o prazo de 5 (cinco) anos, 

na razão de 20% (vinte por cento) do valor devido a cada ano, cumulativamente, até atingir o valor integral das 

contribuições devidas.(BRASIL, 2005). 
311 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ato de 

Concentração 08700.006185/2016-5. Rel. Cons. Cristiane Alkmin Junqueira Shimidt. Disponível em: < 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL9

FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcUntM140hyK3FT0EUuom1c

NDL8I5gOZjK7iJqIajYYuq>. Acessado em 8 dez 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art19ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art195§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art195§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9131.htm#art7a
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possível trazer ao debate conclusões e argumentos consignados nos votos dos respectivos 

conselheiros que serão de grande contribuição a este trabalho.   

 O voto-vogal312 do Conselheiro João Paulo de Resende, apesar de expressar uma 

visão complementar ao voto da relatora, propõe apresentar as particularidades do setor e suas 

idiossincrasias cruciais. Nesse intento destacam-se três pontos:  a) a importância da marca; b) 

a importância da segmentação do mercado; e c) as incertezas relacionadas a alguns aspectos 

cruciais do mercado.  No que toca às falhas de mercado, o referido conselheiro traz ao debate 

duas vertentes de ineficiências: a) a seleção adversa; e b) o risco moral. Entende que dessas 

ineficiências alocativas, decorrem três características marcantes do setor de serviços de ensino 

superior, são elas: a) assimetria de informação; b) longo prazo de duração da prestação dos 

serviços; e c) os altos custos de transação para mudar de escola superior. As referidas 

ineficiências alocativas são de grande contribuição para uma melhor compreensão da 

dinâmica desse mercado,  particularmente pelo lado do aluno.  

A assimetria de informação diz respeito às limitações de discernimento dos estudantes 

para avaliar a qualidade dos cursos ofertados pelas escolas superiores e até mesmo sobre as 

vantagens que podem obter na escolha do curso. Também sentem dificuldade em conhecer a 

regularidade regulatória das instituições de ensino e a qualidade do corpo docente. Em regra, 

a escolha da instituição de ensino ocorre com fundamento em três referenciais: a) a marca; b) 

a proximidade do trabalho ou da residência; e c) o valor da mensalidade cobrada pela escola. 

A questão temporal referente à prestação dos serviços é uma característica peculiar 

desse mercado, uma vez que o aluno mantém um relacionamento diário com a instituição de 

ensino por, no mínimo, dois anos, em casos de cursos de menor duração. Nesse tempo o aluno 

obriga-se a concluir o curso em razão do investimento financeiro e o tempo já aplicado, vez 

que um curso interrompido nada vale.  

E, por fim, o alto custo de transação para transferir-se de uma instituição de ensino 

para outra, consiste em uma situação incômoda sentida pelo aluno que corresponde às 

dificuldades naturais de adaptação às rotinas e regras de outra escola superior. Além, e 

principalmente, as mudanças nas rotinas causam impactos significativos, a exemplo da 

mudança de endereço da escola e, especialmente, a interrupção dos laços sociais criados na 

instituição de origem. Nessa linha, evidenciam-se altos custos de transação tangíveis e 

intangíveis.    

                                                             
312Idem. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_ consulta_ externa 

.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yORi7HXq0CI0z-Av7R1xbX-7Oprr1M_ sD9uNu9 

hynSdpb4iTrLvkXHYPfY2t4BUy6i09O2E1nM8agX_Mk1qkwFZ> Acessado em 8 dez. 2018 
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O voto-vogal ainda em comento, atribui a essas ineficiências a causa do efeito lock in 

que incide sobre o aluno. O estudante, ao longo do tempo se torna refém da instituição de 

ensino, de forma que, em escola sem qualidade, em dado momento, o que importa para o 

aluno não é mais interiorizar conhecimentos, saberes e habilidades, mas, tão somente receber 

seu diploma e encerrar aquela relação contratual. Nesse contexto se situam as prefaladas: 

seleção adversa e o risco moral. 

Seleção adversa: nesse ambiente concorrencial marcado pela incapacidade 
do consumidor em avaliar qualidade, as instituições de pior qualidade e 

menor preço conseguiriam captar mais alunos, uma vez que a escolha do 

consumidor seria só pela dimensão preço, mesmo que a relação 
custo/benefício seja maior nas escolas mais caras. Com o tempo, os agentes 

que oferecessem o melhor binômio custo/benefício seriam eliminados do 

mercado e, ao final do processo competitivo, restariam apenas as instituições 
menos eficientes (novamente, no sentido de pior custo/benefício, e não de 

menor custo). Em seleção adversa clássica, o mercado selecionaria os piores. 

 

Risco moral: uma vez captado o aluno, e em função do efeito lock-in 
descrito acima, a instituição pode piorar a qualidade do serviço prestado à 

medida em que, com o passar do tempo, os custos de transação para 

transferência vão ficando cada vez maiores para o aluno.313 

 

Seguindo ainda na linha do voto-vogal do conselheiro João Paulo de Resende essas 

falhas não inviabilizam o funcionamento do mercado em razão de que, na prática, duas 

soluções surgem para corrigir essas situações. Pode-se dizer que a primeira, e mais esperada, é 

pela via da regulação estatal, e a segunda é dada pelo próprio mercado com suporte em ações 

dos players para fortalecer suas marcas.  

 Quanto a regulação estatal, como via para prevenir e corrigir falhas surgidas no setor 

de ensino superior, o texto do voto assevera que as soluções advindas do poder público 

regulador consistem no cálculo de índices de qualidade que podem ser usados pelos alunos 

(potenciais e efetivos) para avaliar as instituições de ensino e os cursos por elas ofertados. O 

subscritor do voto enfatiza, contudo, que a regulação governamental ainda é embrionária e 

deficitária em razão das limitações institucionais e da patente insuficiência de recursos 

alocados à função reguladora, situação que não se apresenta satisfatória para corrigir a 

contento as falhas de mercado apontadas.  

O recurso ao próprio mercado como solução para correção das ineficiências em 

comento sucede no vácuo das fragilidades da estrutura regulatória, e a solução acontece pela 

via do fortalecimento da marca das escolas superiores mais tradicionais ou de marcas não tão 

tradicionais, mas cujo investimento as torna mais conhecidas, em razão do uso de 

                                                             
313 BRASIL. Ato de Concentração 08700.006185/2016-5, op. cit., 2016. 
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celebridades artísticas e esportivas. Para o Conselheiro, a marca tem sido a principal 

alternativa para os alunos avaliarem a qualidade dos serviços, é por meio dela que o aluno 

compara o binômio qualidade/preço e toma a sua decisão. Enfatiza ainda que a marca não 

serve apenas ao aluno como meio de informação para sua tomada de decisão em qual escola 

irá ingressar, mas, e principalmente, produz o efeito sinalização em face dos empregadores no 

momento de realização de seus processos seletivos.  

A marca tornou-se o bem de maior relevância para o segmento, de maneira que o 

volume de investimento na comunicação é significativo e, por si só, se caracteriza em uma 

barreira de entrada. A consolidação da marca passou a ser a estratégia mais significativa do 

negócio em razão de que, para o aluno em potencial a sua escolha será direcionada pela 

notoriedade do nome da instituição de ensino. Ocorre, porém, que, essa estratégia funciona 

com a utilização de uma única marca para nomear várias instituições de ensino mantidas por 

uma única empresa ou grupo empresarial. A intenção é atribuir a todas as instituições de 

ensino algum diferencial, ou qualificativo que é da instituição que empresta a marca. 

 Convém, destacar que, mesmo que todas as instituições de ensino de um mesmo 

grupo empresarial apresentem um mesmo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e um 

mesmo Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a aplicação desses instrumentos segue a lógica 

regional de onde a escola está instalada, notadamente quanto ao perfil do quadro docente e 

administrativo. Essa premissa se confirma na variação dos resultados das avaliações 

individuais realizadas pelo órgão regulador. Mesmo porque, a avaliação não é realizada por 

grupo de instituições de ensino superior mantidas por uma única empresa ou grupo 

empresarial, mas, de forma individual, em períodos distintos e por comissões diferentes. 

A considerar que todas as instituições de ensino que estão sob à sombra de uma única 

marca, mas que têm sua própria individualidade, conceitos de avaliação e nome distinto do da 

marca, constitui-se prática comercial reprovável, uma vez que afeta o processo mental de 

escolha do aluno, levando-o a contratar serviços com características que são peculiares à 

instituição que empresta a marca para as demais. O aluno, na verdade, coloca-se em uma 

situação de vulnerabilidade em razão da dificuldade de obter informações sobre a 

regularidade, qualidade e a própria dinâmica do funcionamento dos cursos superiores.  

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços que 

utiliza  publicidade deverá manter à disposição dos interessados as informações sobre os 

serviços, pertinentes aos dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem 
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publicitária314.  Nessa linha, a atual lei de diretriz e bases da educação nacional determina que 

as instituições de ensino deverão disponibilizar informações atualizadas 

semestralmente/anualmente sobre seus cursos, grades curriculares, professores e as 

respectivas qualificações acadêmicas e profissionais, além do tempo de casa do docente315.  

Desse modo, a prática comercial de vincular uma única marca de uma instituição de 

ensino a outras instituições que, certamente, apresentam outro conjunto de informações 

acadêmicas, diferente do conjunto de informações acadêmicas da instituição titular da marca, 

induz o aluno a um conhecimento equivocado sobre os serviços prestados pela escola que lhe 

é apresentada por intermédio das ações de marketing, configurando-se publicidade enganosa 

nos moldes tipificados pelo código de defesa do consumidor316.  

 

 

 

                                                             
314 Conforme parágrafo único do artigo 36 da Lei 8.078/1990. (BRASIL, 1990 
315 Conforme § 1º do artigo 47 da Lei 9.394/1996. (BRASIL, 1996). 

Art. 47[...] 
§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais 

componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios 

de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) 

primeiras formas concomitantemente:   I - em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da 

instituição de ensino superior, obedecido o seguinte:            

a) toda publicação a que se refere esta Lei deve ter como título “Grade e Corpo Docente”;       

b) a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos 

ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a 

ligação desta com a página específica prevista neste inciso;             

c) caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação 

das informações de que trata esta Lei;              

d) a página específica deve conter a data completa de sua última atualização;           
II - em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida 

no inciso I;             

III - em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público;             

IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso 

oferecido, observando o seguinte:            

a) caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral;             

b) a publicação deve ser feita até 1 (um) mês antes do início das aulas;            

c) caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser 

comunicados sobre as alterações;            

V - deve conter as seguintes informações:             

a) a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior;               
b) a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias;              

c) a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente 

ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo 

de casa do docente, de forma total, contínua ou intermitente. (BRASIL, 1996). 
316  Conforme § 1º do artigo 37 da Lei 8.078/1990. 

Art. 37 – [...] 

§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 

respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 

sobre produtos e serviços. (BRASIL, 1990). 
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3.2 O MERCADO DO ENSINO SUPERIOR A PARTIR DOS PROGRAMAS DE ACESSO 

ÀS BOLSAS DE ESTUDOS E AO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  

A formulação de políticas públicas de educação, em geral, tem como foco tão somente 

a atuação do poder público como provedor desse serviço, e, de certo modo, é compreensivo 

no que toca ao ensino fundamental obrigatório, no qual a presença da iniciativa privada 

apresenta-se como uma alternativa às famílias, uma vez que a disponibilidade de vagas para 

esse nível de ensino deve ser suficiente para atender a toda criança na faixa de idade 

apropriada.   

No cenário do ensino superior, a lógica é a mesma, o poder público formata suas ações 

e programas para atender a demanda por esse serviço por intermédio de sua própria estrutura e 

com recursos públicos.  Essa afirmação é corroborada pela meta 12 do Plano Nacional de 

Educação vigente o qual estabelece que, do crescimento planejado para as taxas de matrículas, 

deverão ocorrer pelo menos 40% no segmento público. Do rol das estratégias alinhadas para 

atender a meta 12, a referência à iniciativa privada acontece apenas no que toca ao 

planejamento de ampliação dos benefícios aos estudantes decorrentes do Fies e do Prouni, 

conforme estratégias 12.5317, 12.6318 e 12.20319.  

O que se percebe é que o atual Plano Nacional de Educação foi formatado tendo em 

vista a forte presença do segmento privado no setor, tanto assim é que o poder público 

projetou para si alcançar pelo menos 40% das novas matrículas pretendidas para atender a 

referida meta. Isto significa que há uma clara disposição, embora não dita, de que o 

atendimento da demanda além do mínimo estabelecido para as instituições de ensino mantidas 

pelo poder público deverá ficar a cargo do mercado. 

Há que se ponderar que o atual Texto Constitucional, quando trata da educação em 

sentido mais amplo, ao fazer menção ao dever do Estado de prover a educação, cruza com as 

instituições gestadas e pulsantes no seio social. Em linhas gerais, o dever do Estado de prover 

                                                             
317 12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições 

públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento 

Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir 

as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes 

egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico. (BRASIL, 2014) 
318 12.6) expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que 

trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de 

forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador. (BRASIL, 2014). 
319 12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a 

Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 

11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo 

com regulamentação própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.(BRASIL, 2014). 
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a educação deverá ocorrer juntamente, em colaboração, ao lado de, incentivada e de forma 

complementar com a família320, a sociedade321 e a iniciativa privada322. Contudo, o arcabouço 

normativo que gira em torno desses dispositivos constitucionais, como também da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do Plano Nacional de Educação que seriam os 

alicerces de construção de políticas públicas, tem toda a atenção direcionada para o Estado 

como grande empreendedor da educação nacional. 

Pensar em uma linha de participação de membros da sociedade representados pelas 

associações, sindicatos, grupos de pesquisadores e grandes expoentes da área de educação, 

reunidos em busca de um consenso sobre a melhor educação para o país é o que vem gerando 

a produção desse conjunto de normas em que toda a responsabilidade sobre a melhor 

educação é atribuída ao Estado para que, com recursos públicos, possa se desvencilhar desse 

ônus. A Carta de 1988, ineditamente, atribuiu percentuais mínimos de investimentos na 

educação, obrigações impostas aos entes federados com a mesma força de uma cláusula 

pétrea. Foram, também estabelecidos, em nível constitucional, direitos remuneratórios aos 

profissionais do ensino.  

Como dito em linhas anteriores a sociedade pós-ditadura militar exigia segurança em 

face de direitos que, até então, foram negados ou simplesmente negligenciados. Assim, surgiu 

uma Constituição dirigente que direciona o poder político para qual caminho deve seguir para 

garantir direitos sociais conquistados pela sociedade. O documento constitucional é uma 

garantia de defesa da sociedade em face do poder político que é efêmero e que, não raro, é 

capturado pelo poder econômico para usar a seu favor a estrutura estatal, contudo, há que se 

entender como poder político todo o tipo de intervenção na estrutura estatal de forma a 

manter, alterar ou constituir direitos, exercido por grupos representativos formados por 

membros da sociedade constituídos para a defesa de interesses idelogicamente definidos.  

Desse modo, a relação entre estado, sociedade e poder econômico é calibrada pelo 

Direito na condição de instrumento de estabilização dessas relações, e de reprodução dessa 

forma de Estado, que se mantém sob as bases de uma economia de mercado. Isto quer dizer 

que, onde o Estado não age como provedor, cabe ao mercado oferecer as utilidades, serviços e 

bens necessários à sociedade, restando ao Direito regular as relações internas ao mercado que 

lhe dão sustentação e equilíbrio entre ofertantes e demandantes.  

                                                             
320 Conforme artigo 205  (BRASIL, 1988). 
321 Idem - Ibidem 
322 Artigo 205, inciso III e artigo 209. (BRASIL, 1988). 
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Este, portanto, é o pano de fundo da discussão na qual a educação é colocada em uma 

posição de bem público cultural essencial à identidade e ao desenvolvimento social e 

econômico de uma sociedade, é retirada do alcance do mercado para que o Estado tenha a 

supremacia de dizer, executar e ofertar o serviço educacional. Independentemente de qualquer 

dado estatístico, é notório que a educação levada à sociedade pelo poder público não consegue 

ser o impulsionador da redução da pobreza, da insegurança, dos índices de insalubridade 

pública, e, consequentemente, também, não se traduz em fator dos avanços na pesquisa, 

inovação e tecnologia tão necessários ao desenvolvimento econômico.  

Ao lado dessa constatação está a defesa intransigente por uma educação superior 

pública de qualidade e gratuita, discurso que, em certa medida, expressa-se como o exercício 

de poder de quem já detém um diploma superior e tende a manter a estrutura limitada de 

oferta pública de ensino superior, gerando uma classe de intelectuais bastante restrita. A 

rejeição da oferta de ensino superior pelo mercado, fundado na bandeira do mercantilismo da 

educação, gera a percepção de que as escolas superiores tendem a buscar o lucro para seus 

mantenedores em detrimento da qualidade dos serviços fornecidos. 

Efetivamente, não há como ignorar que a empresa, instrumento legal que visa absorver 

e minimizar os custos de transação da sua atividade no mercado é constituída com o fim 

explícito de obter ganhos econômicos e financeiros, a partir dos fatores de produção de 

propriedade do empresário, aplicados, neste caso, na prestação de serviços de ensino. Ou seja, 

a atividade é o meio para alcançar o fim, que é o ganho financeiro. Esta é a lógica da 

economia de mercado, e não há outra. Até mesmo se consideradas as empresas educacionais 

sem fins de lucro, que em razão da estrutura organizacional323 montada para fazer frente à 

acirrada concorrência passa a buscar o “superávit” não como fim, mas como um meio de 

sobrevivência no mercado, não obstante manterem o fim social inserto em seus estatutos, e 

que são pautados em convicções ideológicas ou religiosas.  

A mudança de postura dos agentes ofertantes do ensino superior do terceiro setor é 

emblemática para corroborar a premissa acima, e conduz ao raciocínio de que, mesmo 

adotando as práticas e as estruturas de gestão peculiares às sociedades empresárias, a 

qualidade da prestação de serviços não foi afetada, conforme ranking advindo dos resultados 

                                                             
323 STAJAN, Raquel. Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2010, p.52. 
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de avaliação324 do ente regulador, a exemplo da FGV, das PUCs, da Mackenzie  e das 

Católicas. 

De qualquer sorte não se pode deixar de sopesar que o mercado de prestação particular 

de serviços de ensino superior, no ano de 2017, reuniu 87% de instituições mantidas pela 

iniciativa privada, de um total de 2.448 escolas. O total de vagas para a graduação ofertadas 

no mesmo ano, pelo conjunto dessas escolas superiores correspondeu a 10,7 milhões, sendo 

73,3% de vagas novas e 26,7% de vagas remanescentes. Do total dessas vagas, 92,3% foram 

ofertadas pelo segmento privado, entretanto, apenas 32,1% das vagas novas, e 11,2% das 

vagas remanescentes foram ocupadas contra 90% de ocupação na rede de instituições de 

ensino superior. No que toca ao quantitativo de matrículas na graduação e nos cursos 

sequenciais foram realizadas mais de 8 milhões em 2017, sendo que deste total 75,3% estão 

nas escolas privadas.325   

O que as notas estatísticas demonstram é que o mercado de serviços de ensino superior 

congrega, há muitos anos, a maior parcela de matrículas do setor, e que também não apresenta 

eficiência para ocupar todas as vagas anualmente ofertadas. Além disso, e com maior 

pertinência, esses números indicam que a participação do segmento privado no setor não se 

apresenta, apenas, como uma estratégia de complementariedade ao segmento público. Ao 

contrário, tem participação significativa, e, por consequência, afeta diretamente os resultados 

esperados e traçados pelas políticas públicas dirigidas ao setor.  

A predominância da atuação da oferta de ensino superior em regime de mercado, 

aparentemente, não é uma preocupação dos formuladores das políticas públicas de educação, 

uma vez que todo o arcabouço jurídico construído para formatar ações e programas voltados 

para a educação superior, como já referido, está ancorado tão somente no segmento público. 

A regulação como parte da política pública de educação superior tem seu foco na regularidade 

da oferta e na avaliação da qualidade com base em parâmetros uniformes para todo o setor, 

independentemente das peculiaridades de cada segmento desse mercado.  

Como se vê, a regulação como instrumento de intervenção estatal impõe às 

instituições de ensino superior mantidas pelo mercado regras de como elas devem funcionar 

para entrarem e se manterem no setor. Essa postura, por sua vez, é adequada para o segmento 

público, no qual a adequação do funcionamento, a começar pelas regras de regulação, é 

                                                             
324 BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resultado IGC-2017. 

Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos-igc->. Acessado em: 18 dez. 2018. 
325 BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas 

educacionais. Censo da educação superior: notas estatísticas 2017. Disponível em: < 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior_

2017-notas_estatisticas2.pdf>. Acessado em: 10 dez. 2018. 
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necessária para que o serviço púbico de oferta de ensino superior seja disponibilizado para o 

aluno, de forma satisfatória. Ou seja, a relação jurídica instaurada com o aluno desde a 

matrícula na escola pública circunscreve-se à relação ensino-aprendizagem estribada no 

direito a um serviço de qualidade, não obstante a sua gratuidade. A inexistência de 

concorrência entre as escolas públicas não gera as ineficiências de oferta para o setor. 

Por outro lado, no segmento privado, em que a oferta ocorre em regime de mercado, 

caracterizado pela concorrência e pela captura do aluno, a regulação econômica se dá pela não 

intervenção estatal. Não se pode afirmar, contudo, que a regulação técnica comum aos dois 

segmentos – público e privado - não impacta na economia desse mercado, a exemplo das 

exigências mínimas de qualidade a ser observada pelas escolas, que induz aos seus 

mantenedores aplicar recursos para satisfação dessas obrigações, mesmo que para 

atendimento dos níveis mínimos de qualidade.  

Essas regras regulatórias, por outro lado, induzem ao segmento privado aplicar 

recursos financeiros tão somente para atender o mínimo necessário para se manter no setor. 

Essa premissa é corroborada pelo resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado em 

2018, referente ao ano de 2017, cujo cenário se repetiu nos anos anteriores, conforme 

resultados divulgados pelo INEP326.  

No ano de 2017, das 2.083 instituições de ensino avaliadas, 1.820 eram representantes 

do mercado, e, destas, 1.218 escolas obtiveram o conceito “3”, ou seja, 67% das instituições 

privadas atuantes no mercado obtiveram o conceito mínimo para se manterem no segmento, 

enquanto que, 256 escolas particulares obtiveram conceito inferior a “3”, o que as habilita a 

celebrar termos de saneamento para corrigir as deficiências constatadas, porém, ainda 

continuam em pleno funcionamento até que cumpram as condições de correção impostas pelo 

ente regulador.  

Por outro lado, o conceito ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), não obstante também compor o conceito do IGC, vem demonstrando que o 

desempenho dos alunos no exame é preocupante. Do total dos 10.570 cursos submetidos ao 

ENADE no ano de 2017, 32% obtiveram conceito abaixo do mínimo, entre “1” e “2”. Isso 

quer dizer que, do total de 450.031 alunos que compareceram ao exame, 173.690 (38,5%) 

                                                             
326  BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resultado IGC-2017. 

Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos-igc->. Acessado em: 18 dez. 2018.  
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estão matriculados em cursos avaliados com conceito inferior a 3.327 Ou seja, a formação dos 

alunos que estão matriculados nesses cursos subavaliados está comprometida.  

Nessa esteira de raciocínio fica patente que há graves ineficiências no setor que 

merecem ser corrigidas, seja quanto ao marco regulatório, seja quanto à necessidade de 

reconfigurar a política pública de expansão do acesso ao ensino superior, que tem seu 

direcionamento focado apenas na oferta pública, sem olhar para os mais de 75% de alunos 

que estão no setor privado, em números referentes ao ano de 2017. 

A opção por uma regulação econômica do mercado de serviços de ensino superior por 

intermédio da não intervenção, ou quase nenhuma intervenção328, criou o cenário propício 

para o crescimento do segmento privado, que soube utilizar as regras de regulação técnica-

educacional a favor do negócio, de forma que os investimento na atividade se circunscreve ao 

estritamente necessário para atender o mínimo necessário a fim de se manter no setor.  

Aliado à miopia do poder público em face das práticas de mercado utilizadas pelos 

agentes ofertantes de serviços de ensino superior, os programas de incentivo ao acesso ao 

ensino superior representados pelo Fies e, posteriormente, pelo Prouni, institucionalizados 

com o intuito de favorecer aos egressos do ensino médio oportunidades de ingresso em cursos 

de escolas superiores do segmento privado, funcionaram como propulsores para o 

crescimento desse mercado. Ou seja, mais uma vez o poder público, focando apenas no 

problema relativo à insuficiência de vagas no seu sistema de ensino, introduziu uma solução 

sem avaliar os impactos de, em um primeiro momento, injetar milhões de reais em empresas 

de educação por intermédio do Fies, e, logo após, proporcionar a essas mesmas empresas 

benefícios fiscais, tudo em troca de vagas, não obstante o grande quantitativo de vagas não 

ocupadas. 

Em um estudo elaborado em 2008329 pela consultora legislativa Aparecida Andrés, 

sobre o programa Universidade para Todos – Prouni, foi destacado que a medida provisória 

213/2004 que institucionalizou o programa exigia que as instituições participantes teriam de 

comprovar, até 31 de dezembro do ano anterior ao de sua adesão ao Prouni, a sua adimplência 

como os tributos federais que deixaram de recolher em razão da isenção, entretanto vários 

adiamentos para o cumprimento dessa obrigação foram providenciado pelo governo federal.  

                                                             
327 BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resultados do conceito 

ENADE: atualizados até 13 nov.2018. Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/conceito-enade>. Acessado em: 

18 dez. 2018 
328 Referência à intervenção no segmento privado  pela Lei 9.870/1999, relativo à cobrança de mensalidades 

escolares.  
329 ANDRÉS, Aparecida. O programa universidade para todos: estudo. Biblioteca Digital da Câmara dos 

Deputados Brasília: Câmara dos Deputados,  2008, p. 15-19.  Disponível em: <file:///C:/Users/User/ 

Downloads/andres_programa_universidade.pdf>. Acessado em 14 dez. 2018.   
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Do não cumprimento dessa obrigação surgiu a discussão sobre a real situação da 

inadimplência dos agentes que operavam no mercado de ensino superior. Entidades 

representativas do setor informavam, no ano de 2007, que as dívidas para com a União 

correspondiam a cerca de um bilhão de reais. Nesse interim, e no mesmo ano de 2007, o 

governo enviou para o Congresso Nacional, em regime de urgência, um projeto de lei que 

tinha como objetivo informado no seu preâmbulo alterar a lei que dispunha sobre o Fies, 

como também instituía um programa de recuperação fiscal mais benéfico para as instituições 

de ensino superior que já haviam aderido a outros programas de recuperação fiscal.330  

 

Na exposição de motivos do projeto de lei, afirmava-se que um de seus 
objetivos era “criar um mecanismo legal de regularização fiscal das 

instituições de educação superior, tendo como condição a adesão de todas as 

unidades mantidas ao Programa Universidade para Todos. [...] Dessa forma, 

espera-se um crescimento das adesões das instituições ao ProUni, uma vez 
que se permite às mantenedoras de entidades credenciadas regularizarem seu 

passivo fiscal”. 

 

Prossegue a autora do estudo em comento afirmando que nos trabalhos de tramitação 

do indigitado projeto de lei, a discussão sobre o real valor da dívida do segmento privado para 

com a União retornou ao debate. Dalí se extrai a informação do então secretário-adjunto da 

Receita Federal do Brasil, de que a dívida total do segmento privado correspondia a cifra de 

quase 12 bilhões de reais referente até 2006. 

 

O projeto de lei em questão, de autoria do Executivo, ampliava efetivamente 

as possibilidades de regularização fiscal das instituições participantes do 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), permitindo 

justamente a quitação de débitos fiscais já inscritos na dívida ativa, por meio 

do uso dos certificados de valor (títulos públicos) recebidos em contrapartida 
às bolsas de estudo concedidas. 331 

  

O Programa de Financiamento Estudantil (FIES), com as alterações impostas em 

2007, traduziu-se em uma forma de auxiliar as mantenedoras inadimplentes a quitar seus 

débitos fiscais juto à União, em um prazo de até dez anos, enquanto que o programa 

Universidade para Todos (Prouni) eliminava a carga tributária que levou as mantenedoras à 

inadimplência dos tributos federais que, a partir de então, passaram a ser isentas. Ora, se os 

programas de incentivo ao estudante para ter acesso às escolas superiores privadas foram 

benéficos paras as mantenedoras inadimplentes, certamente, e com mais razão, foram muito 

mais vantajosos para as mantenedoras adimplentes. 

                                                             
330 O projeto de lei deu origem à Lei 11.552, de 19 de novembro de 2007. 
331 ANDRES, op. cit., 2008, p. 17 
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Ocorre que, mais uma vez, no ano de 2012, por intermédio da Lei 12.688332, de 18 de 

julho do mesmo ano, foi instituído um novo programa de ajuda às mantenedoras 

inadimplentes. O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições 

de Ensino Superior (Proies) teve como objetivo assegurar as condições para a continuidade 

das atividades de entidades mantenedoras de instituições integrantes do sistema federal de 

ensino. Em síntese, o programa oportunizava trocar a dívida por bolsas integrais. 

O que se pode constar é que a benevolência do governo para com as mantenedoras 

inadimplentes tinha sempre como pano de fundo o argumento de que o objetivo era de manter 

os níveis de matrículas ativas e a qualidade do ensino fornecido nessas instituições de ensino, 

além de funcionar como mecanismo de recuperação de créditos.333 Entretanto, a mensagem 

subliminar era a de que, além dos programas que injetavam recursos financeiros e 

proporcionava isenções ficais, no caso de inadimplência, outros programas para atender o 

estudante eram institucionalizados para ajudar a resolver o problema das dívidas tributárias 

daquelas escolas privadas de ensino superior.  

Assim, é sob esse contexto que a análise dos impactos dos programas de incentivo ao 

acesso ao ensino superior é trabalhado nesta pesquisa. Os benefícios pertinentes ao Fies e ao 

Prouni importam em verdadeira vantagem operacional para as mantenedoras aderentes aos 

programas que, em relação às dívidas do alunos contratantes do financiamento estudantil, há 

uma real securitização, de forma que o risco de recebimento são eliminados em razão da 

conversão daqueles débitos em títulos da dívida pública; alia-se a essa securitização as 

isenções sobre tributos incidentes sobre o lucro e receitas provenientes da oferta de ensino de 

graduação e cursos sequenciais. 

Em um cenário tão favorável, a tendência desse mercado é, certamente, atrair 

investidores de capital para alavancar as operações das mantenedoras e, consequentemente, 

instituir programas de expansão das atividades de ensino superior. Sob essa lógica, foram 

laborados processos de consolidações que geraram diversos tipos de operações societárias que 

viabilizaram a aquisição de participações e controle de empresas educacionais, surgindo daí 

grupos de mantenedoras controladas por uma única mantenedora, dos mais variados portes. 

Esse processo de consolidação significou, para muitas mantenedoras, até pouco tempo, uma 

forma de se defender de grupos alavancados com processos de consolidação mais agressivos, 

a exemplo do Anhanguera e do Pitágoras, atualmente Kroton.      

                                                             
332 Embora a referida lei tivesse como tema regular questões relativas às centrais elétricas, foi inserido em seu 

artigo 3º e seguintes o programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino 

superior (Proies). 
333 Conforme § 1º do artigo 3º, da Lei 12.688/2012. 
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Em um estudo elaborado pelo professor da FGV, Oscar Malvessi, sobre o desempenho 

econômico e financeiro dos grupos educacionais no período compreendido entre 2013 e 2015, 

a conclusão é de que o setor educacional apresenta um desempenho acima da média das 

empresas brasileiras. 334 A investigação teve como base os grupos educacionais com ações 

listadas na bolsa de valores: Anima, Estácio, Kroton e Ser. Para este trabalho importa trazer 

do estudo do prof. Oscar Malvessi o item que trata da relação entre ganhos de eficiência 

versus investimentos. Ele destaca que não há informação suficiente dos relatórios de gestão 

obrigatoriamente publicados, que permita afirmar que aqueles grupos de educação aplicam 

recursos em informação e tecnologia de aprendizagem; nem tampouco investimentos em 

qualificação de professores e capital humano. Já quanto aos incentivos governamentais, 

entende o pesquisador que os benefícios recebidos pelo segmento privado poderiam ser 

direcionados a investimentos em pesquisas e desenvolvimento, visando melhorar o ensino e 

atingir níveis internacionais de qualidade.335 

No quesito que diz respeito aos incentivos governamentais, o argumento deduzido 

pelo autor da pesquisa tem pertinência quando se olha para o expressivo percentual de vagas 

ociosas nos cursos ofertados pelas escolas superiores. Os programas de governo direcionados 

aos alunos que não podem arcar com seus estudos em escolas particulares ocupam vagas que, 

de toda sorte, estariam desocupadas se não existissem os programas. 

Ainda na dicção do professor Oscar Malvessi, investimentos na melhoria, constante 

qualificação dos professores e em capital humano, e melhoria tecnológica do ensino deveriam 

ser fatores a integrar os objetivos estratégicos das escolas privadas e suas respectivas 

mantenedoras, pois, a implementação dessas melhorais permitiria qualificar os serviços como 

de excelência, o que garantiria à escola vantagem competitiva no mercado junto a clientes. 

Essa receita se traduz em uma forma de manter a marca em evidência com maior grau de 

reputação, e de tornar o negócio sustentável economicamente e perene.336   

O que emerge desse contexto é que os programas de acesso ao ensino superior, 

formulados pelo poder público para proporcionar a alunos carentes oportunidade de ingresso 

em curso superior ofertado por escolas privadas, causam impactos no mercado de ensino 

superior que são antagônicos aos resultados esperados pelos programas. Os interesses que 

permeiam os agentes econômicos que transitam nesse mercado não estão alinhados aos 

                                                             
334 MALVESSI, Oscar. Análise econômico-financeira de empresas do setor de educação. In:  MARINGONI, 

Gilberto. O negócio da educação: aventuras das universidades privadas na terra do capitalismo sem risco. São 

Paulo: Olho d’água, 2017, p. 75-104.(grifado no original). 
335 Idem - Ibidem 
336Idem - Ibidem   
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objetivos positivados no documento constitucional pertinente aos objetivos da educação, 

especialmente quando se trata da educação superior alinhados aos objetivos pertinentes à 

atividade de desenvolvimento e pesquisa. 

Os resultados das avaliações das instituições e cursos superiores vêm demonstrando 

certa acomodação por parte dos governos com os níveis de oferta de ensino superior, no qual 

grande parte das escolas apresenta, a cada avaliação, conceitos mínimos de tolerância. 

Entretanto, os níveis de crescimento do mercado, embora tenham reduzido em razão da menor 

disponibilização do Fies, ainda se mostram pulsantes e atrativos, de forma que não há notícia 

de desinvestimentos por parte dos fundos de investimentos que aportaram nesse mercado.  

Desse modo, o Fies e o Prouni, não obstante os resultados positivos que geraram, e 

que ainda geram, em termos de formar capital humano, são muito mais eficientes para o 

mercado, em razão da quantidade de recursos financeiros aportado no segmento aliado às 

isenções tributárias. Entretanto, a par dessa disparidade de custo e benefício o segmento não 

entrega à sociedade, em regra, o mesmo padrão de egresso que é formado nas escolas 

públicas.  
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CONCLUSÃO 

 

    De todo o exposto, fica patente que as políticas públicas de educação superior no 

Brasil, historicamente, sempre tiveram como objeto a obrigatoriedade da prestação desse tipo 

de serviço por parte da União. Para se desvencilhar desse compromisso institucional, a 

regulação pertinente criou a figura da instituição de ensino superior independente da estrutura 

organizacional do Estado. Esse tipo de entidade carrega em si direitos e obrigações 

estipuladas e delimitadas em lei e nos atos de instituição aprovados pelo poder público que, ao 

final, se traduz em graus de autonomia didática, administrativa e disciplinar. Contudo, são 

dependentes financeiramente de uma entidade pública ou privada.  

Depreende-se dos argumentos construídos neste trabalho que todos os esforços legal e 

infralegal dispensados à construção das regulações das políticas públicas de educação superior 

descuidou-se da prestação de ensino superior pela iniciativa privada. As escolas particulares 

desse nível de ensino sempre foram vistas como soluções, quiçá provisórias e pontuais, de 

complementação da oferta pública, cuja demanda a ser atendida advinha de alunos que não 

obtiveram sucesso nos processos de seleção para ocupação de vagas nas universidades 

públicas, especialmente nas federais. 

Nesse contexto, os dois planos nacionais de educação, pós-Constituição de 1988, no 

que tange à educação superior, focou todas as ações de governo no ensino superior público.  

Nessa linha de encaminhamento, a regulação necessária e produzida para o controle, 

avaliação e correção do setor ofertante de ensino superior segue, por óbvio, a mesma lógica. 

O processo de regulação ocorre em face das instituições de ensino superior, 

independentemente de que a mantenedora seja pública ou privada.  

Não obstante a formulação de vários programas de governo que tiveram como objeto 

expandir o acesso ao ensino superior público nas instituições federais, outros foram 

formatados para ampliar a ocupação de vagas nas escolas superiores privadas por egressos do 

ensino médio carentes e que não lograram êxito no processo de seleção para as universidades 

públicas, são eles: o FIES e o Prouni. Estes dois programas, independentemente dos objetivos 

sociais, geraram efeitos, em tese, não esperados, ou não dimensionados, que se traduziram no 

incremento do mercado de ofertantes de ensino superior, e o consequente surgimento de 

poderosos conglomerados de empresas de ensino superior. 

No caso em estudo, os recursos injetados nas mantenedoras privadas por intermédio 

do Fies, e os benefícios fiscais concedidos pelo governo federal, em razão da adesão ao 

Prouni, representam compensações às escolas particulares pelas vagas disponibilizadas aos 
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estudantes contemplados com os referidos programas. Nesse passo, a relação entre o governo 

federal e as empresas educacionais com ou sem fins de lucro337 aproxima-se a um ajuste de 

compra e venda de vagas nos cursos superiores ministrados nas instituições mantidas pela 

iniciativa privada. 

A aplicação dos recursos públicos disponibilizados pelo FIES, e a contrapartida 

referente aos benefícios tributários concedidos em razão do Prouni foram sopesados nesta 

pesquisa tendo em vista a racionalidade de que a empresa-mantenedora tem como objetivo 

gerar riqueza para seus sócios/acionistas. Essa racionalidade empresarial, entretanto, não é 

impeditivo algum para que a produção de serviços de ensino superior alcance a excelência 

desejada e esperada pela sociedade. Contudo, a qualidade dos cursos ministrados pelas 

instituições de ensino mantidas pela iniciativa privada, medida pelos conceitos IGC (índice 

geral de curso) e ENADE, foi utilizada como suporte argumentativo para demonstrar que 

grande parte das empresas educacionais não entrega ao mercado cursos de excelência. 

Os conceitos divulgados pelo INEP referente ao IGC, por exemplo, permitem concluir 

que a maior parte das escolas superiores, avaliadas com o conceito mínimo de qualidade, 

utilizam as regras regulatórias para prestarem seus serviços de forma a atender tão somente o 

estritamente necessário para se manterem no setor. Essa postura consiste em uma utilização 

eficiente dos recursos da mantenedora com o fim de garantir excelentes resultados financeiros 

para seus sócios/acionistas em detrimento da desejada excelência.  

Pelo lado do tomador desses serviços, essa eficiência se traduz em uma ineficiente 

prestação de serviços, já que essas escolas não alcançam os melhores níveis de qualidade. Sob 

essa perspectiva, os esforços orçamentários do governo federal para democratizar o acesso ao 

ensino superior tornam os respectivos programas ineficientes. Assim, se de um lado o poder 

público gasta de forma ineficiente, do outro lado o segmento privado investe de forma 

eficiente os recursos públicos injetados no seu caixa.    

Outro ponto que foi destacado na pesquisa, e que merece intensa reflexão e debate, 

consiste no significativo percentual de vagas ociosas verificadas nas instituições de ensino 

superior mantidas pelas empresas educacionais. Há, porém, que se considerar que o 

percentual de vagas ociosas apresentado pelo censo da educação superior poderia ser maior, 

caso não houvesse a ocupação pelos alunos provenientes dos programas em comento. 

                                                             
337 Aqui entendidas como as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins econômicos. O qualificativo 

de empresa decorre da estrutura montada para o exercício de atividade em regime de concorrência. Com lucros, 

as sociedades simples e societárias, sem lucro as associações e fundações, todas mantenedoras de instituições de 

ensino superior.  
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Nesse contexto, verifica-se que existe uma notória e considerável demanda por vagas, 

e do outro lado uma excessiva oferta de vagas que não consegue atender a essa demanda.  Há, 

portanto, um hiato entre a oferta e a demanda que pode ser compreendido pela ineficácia do 

desenho das políticas públicas de educação superior. A equalização dessa situação exige uma 

criação/adequação da política pública dirigida ao setor privado, inclusive, no que diz respeito 

à racionalidade da expedição de atos de autorização de cursos e instituições de ensino, como 

também em relação ao aporte de recursos e benefícios fiscais destinados ao segmento privado 

em termos de fomento às regiões e cursos que sejam necessários ao desenvolvimento regional 

e nacional.   

Exemplo bem sucedido de política pública excepcionalmente direcionada ao segmento 

privado é o programa “Mais Médicos”, formatado para que as escolas superiores privadas 

possam ofertar cursos de Medicina nas regiões onde efetivamente se faz necessária a presença 

de profissionais médicos. De forma que a respectiva autorização de funcionamento de 

faculdades de medicina é disputada em regime de concorrência entre as 

mantidas/mantenedoras já atuantes no segmento, oportunizando a seleção dos melhores 

projetos pedagógicos de curso e das melhores propostas de contrapartidas financeiras a serem 

investidas na rede de saúde do município onde a escola será instalada.   

De todo modo fica patente que a participação da iniciativa privada no segmento de 

ofertantes de ensinos superior não é tratada especificamente pela política pública de educação 

superior, e essa afirmação é corroborada pelas linhas contidas no vigente Plano Nacional de 

Educação (PNE), no qual o poder público figura como protagonista de todas as ações 

educativas ali previstas. No atual PNE, a iniciativa privada é deduzida apenas quando se 

projeta o aumento dos níveis de atendimento do FIES e Prouni, para o cumprimento da meta 

12, referente ao aumento das taxas de matrículas, contudo, os que fazem a política pública de 

educação superior desconsidera que a iniciativa privada congrega atualmente mais de 75 % de 

todas as matrículas do setor, não obstante o significativo percentual de vagas ociosas.  

Não se pode negar, portanto, que o setor de ensino superior, quantitativamente, é 

dominado pelo segmento privado, e que, sem uma política pública que possa limitar a atuação 

do poder econômico desses atores, os objetivos e princípios constitucionais pertinentes aos 

esperados efeitos da educação no país não serão cumpridos de forma satisfatória. Essa 

realidade explica, as incipientes iniciativas pertinentes às atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, em grande parte, laboradas apenas nas instituições de ensino superior 

mantidas pelo poder público. 
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Esse atual cenário que reivindica uma nova política pública de educação superior 

expressa marcos regulatórios que não acompanharam a evolução do setor e do segmento 

privado desde a abertura da educação superior para a atuação das sociedades de fins 

econômicos, no ano de 1997. Esse marco temporal inaugura o cenário propício para o 

desenvolvimento e crescimento do poder econômico com todas as suas idiossincrasias, 

especialmente por intermédio da captura de estruturas de governo para criação de benefícios 

governamentais direcionados para o segmento privado, a exemplo dos programas de 

recuperação fiscal dirigidos às empresas educacionais inadimplentes, e dos programas: FIES e 

Prouni.   

Por fim, essas linhas argumentativas demonstram que a atual política pública de 

educação superior é incapaz de refrear o poder econômico dos atores privados que atuam no 

segmento de ensino superior. Na verdade, os programas de acesso ao ensino superior, 

denominados FIES e Prouni, foram propulsores do crescimento desse mercado de ensino 

universitário em uma escala em que as escolas públicas não conseguiram acompanhar. Em 

síntese, os efeitos colaterais gerados pela falta de política pública para o setor privado 

contribuíram para a captura do setor de educação superior pelos maiores grupos educacionais 

atuantes no mercado. Vale destacar que a formação dos grupos educacionais, especialmente 

os que têm ações listados na bolsa de valores, deveu-se à alavancagem proporcionada pelo 

ingresso de fundos de investimentos formados por investidores estrangeiros, nos seus quadros 

societários.  
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