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Nota Técnica n.º 27/S2-2021

Programa Universidade para Todos (PROUNI). Lei n.º 11.096/2005. Medida Provisória (MPv) 
n.º 1.075/2021. Considerações iniciais. Extinção de bolsas de 25% e ampliação de acesso 
de alunos de escolas privadas. Distorção das bolsas de estudos obrigatórias e adicionais. 
Bolsas de acordos ou convenções coletivas de trabalho. Prerrogativa de antecipação de 
renovação do termo de adesão decenal. Conclusão. 

Parte 1: Introdução

1.1. Considerações Iniciais 

Não é demais interpretar que o PROUNI deixou de ser apenas um programa de 
governo e se tornou, efetivamente, uma Política de Estado, afinal, passou por diferentes Pre-
sidências da República sem que fosse revogado ou perdesse importância. Também por causa 
disso é possível compreender a razão do surgimento da MPv n.º 1.075/2021, pois é comum 
que uma política que dure mais de quinze anos sofra ajustes ao longo do tempo. Contudo, se-
ria incompleto discutir essas questões sem considerar também que as IES1 aderentes têm inte-
resses diversos entre si, principalmente ao ter em conta a sua natureza jurídica. Isso porque as 
IES empresariais normalmente utilizam esse sistema legal para gozar da isenção constante da 
própria Lei n.º 11.096/2005. A questão, aparentemente, é mais complexa quando a perspectiva 
é das IES sem fins econômicos, principalmente aquelas que são beneficentes, pois o progra-
ma funciona como um gatilho legal para redução da base de cálculo de bolsas de estudos para 
a concessão ou a renovação do CEBAS2, além da pré-seleção do estudante via sistema público. 

Ao passo das inovações, há indicações de ocorrência de um gap entre a Lei n.º 
11.096/2005, a MPv n.º 1.075/2021 e a Lei Complementar n.º 187/2021. Esse ponto é sério em 
si mesmo, pois impacta na oferta de bolsas de estudos e no seu modo de operacionalização, 
uma vez que muito é feito via sistema eletrônico, o SISPROUNI. Ademais, o momento em 
que foi lançada a medida provisória, próxima ao final do ano, cria desafios de adaptação das 
entidades de ensino. 

Ressalta-se que a metodologia utilizada nessa legal opinion pressupõe o amplo co-
nhecimento dessa política pública pelas diversas instituições de ensino, de modo que se focará 
apenas nas alterações mais relevantes e em ruídos legislativos. Não há a pretensão de esgotar a 
matéria, mas apenas de colaborar com a discussão da lógica jurídica correlata. 

1 Instituições de Ensino Superior (IES).
2 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
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Parte 2: Lei n.º 11.096/2055 com as Modificações da MPv n.º 1.075/2021

2.1. Bolsas de 25% e Acesso de Alunos de Escolas Privadas e Comunitárias

Tendo em conta os dispositivos legais modificados, o art. 1º destaca a revogação 
da previsão de concessão de bolsas parciais de 25% e o seu §5º excepciona a regra de que o 
estudante não seja portador de diploma de curso superior, em casos de licenciatura e bacha-
relado para o mesmo curso. O §6º trata das vedações de acumulação de bolsas PROUNI por 
estudante matriculado em instituição pública e gratuita e, ainda, em curso, turno, ou local de 
oferta em entidade de educação distinta mediante FIES3.

A alteração do art. 2º é objeto de uma discussão muito polemizada pela im-
prensa, embora seus efeitos tenham sido projetados para 01/07/2022 (art. 5º, inciso I-MPv n.º 
1.075/2021). Justamente a modificação da regra que previa a possibilidade de oferta de bolsas 
de estudos exclusivamente aos alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pú-
blica ou em instituições privadas, na condição de bolsista integral. A medida provisória amplia 
o acesso do aluno de escola privada ao PROUNI, conforme transcrito abaixo:

“Art. 2º  .......................................................................................................
 I - a estudante que tenha cursado:       Produção de efeito
a) o ensino médio completo em escola da rede pública;
b) o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral 
da respectiva instituição;
c) o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em insti-
tuição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
d) o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em insti-
tuição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a 
condição de bolsista; e
e) o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista parcial 
da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
II - a estudante pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; e

Nesse item específico, a crítica racional passa por saber se o alargamento das hi-
póteses de recebimento dos estudantes de escolas privadas, que não tinham bolsas integrais, 
realmente diminui a potência dos estudantes de escolas públicas em acessar as vagas PROU-
NI. Essa é uma questão complexa e que demanda perícia, pois é possível estimar, por exemplo, 
que muito mais excluidor do que o que se tratou agora pode muito bem ser a exigência de 
pontuação mínima no ENEM4 cumulada com a obrigação de não zerar a redação. Por isso, 
acredita-se que se deve afastar o senso comum dessa situação e apresentar um conhecimento 
científico, um estudo técnico-pericial.

3 Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
4 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
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O §3º reduz a mobilidade do estudante e ajuda a solucionar o problema da 
evasão, pois, no que pertine à transferência entre entidades de ensino, vincula tal ato à sua 
aceitação pelas IES de origem e de destino e condiciona que o exercício desse direito ocorra em 
momento anterior ao atingimento de 75% da carga horária do curso.

Os arts. 3º e 4º impõem que o discente será pré-selecionado pelo ENEM5 e, na 
etapa final, pode ser submetido ao processo seletivo próprio da IES. Os §§1º a 4º destacam a 
responsabilidade dos estudantes pelas informações socioeconômicas que apresentarem, sem 
dispensar a entidade ofertante da obrigação de averiguar tais informações. Agora é possível ao 
Ministério da Educação dispensar as comprovações de renda per capita familiar e também de 
deficiência, conforme regulamento a ser editado. Por fim, iguala os estudantes, vinculados ao 
programa ou não, ao cumprimento das mesmas normas e regulamentos das instituições de 
ensino.

2.2. Distorção das Bolsas de Estudos Obrigatórias e Adicionais

O art. 5º merece uma análise muito mais cuidadosa porque ele teve uma pe-
quena mudança em sua redação original que faz toda diferença quando se verifica a forma 
como o SISPROUNI contabiliza o estoque de bolsas e calcula aquelas a serem ofertadas no 
exercício seguinte:

1. Da proporção de uma bolsa integral para cada 10,7 estudantes pagantes, an-
teriormente eram excluídas as bolsas integrais concedidas pelo PROUNI ou 
pela própria IES. Ocorre que a MPv n.º 1.705/2021 alterou esse dispositivo 
e passou a impor o seguinte: ... excluído o número correspondente a bolsas 
integrais obrigatórias concedidas pelo Prouni ou pela própria instituição, em 
cursos efetivamente nela instalados;

2. As bolsas de estudo integrais obrigatórias são aquelas previstas no termo de 
adesão e via SISPROUNI. As bolsas adicionais são as que excedem as primei-
ras, conforme a dicção do §7º, do art. 5º.

Com base no que foi dito até então, é viável entender que com o passar dos anos 
as IES criam um estoque de bolsas de estudos em andamento, dos alunos que estão cursando 
os semestres de determinadas graduações. Então, nada mais natural que ao iniciar uma nova 
oferta, a entidade debite do total de novas bolsas a serem concedidas aquelas que já foram da-
das e estão em utilização por alunos veteranos, sejam elas obrigatórias ou adicionais (não há 
nenhuma razão prática para essa distinção), justamente o que ocorria até então. Porém, com a 
alteração legislativa realizada pela medida provisória, apenas as obrigatórias ou pré-calculadas 
pelo sistema poderão ser descontadas. Essa é a primeira conclusão. 

5 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
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O mesmo art. 5º, em seus §§7º e 8º, não só permite a concessão de bolsas de es-
tudo totais e parciais adicionais, ou seja, em número superior aquele previsto em seus termos 
de adesão, como estabelece que essas bolsas educacionais podem ser computadas para fins de 
cálculo da isenção. Então, se se trata de uma IES empresarial ou IES sem fins econômicos que 
não possui o CEBAS não há maiores prejuízos, uma vez que ela pode ajustar o valor total da 
benefício tributário com base nas citadas bolsas adicionais. Eis a segunda conclusão. 

Porém, se se tratar de uma IES sem fins econômicos com CEBAS, a isenção pre-
vista na Lei n.º 11.096/2005, lhe é irrelevante, na medida em que o PROUNI funciona como 
gatilho para alcançar a menor base de cálculo de gratuidades educacionais ou bolsas de es-
tudos para efeitos de certificação. Assim, à ela importa apenas cumprir 1 bolsa para cada 5 
alunos pagantes, exclusivamente na forma da Lei Complementar n.º 187/2021, pois apenas 
norma legal com essa natureza jurídica pode regulamentar as ditas contrapartidas à imunida-
de prevista no art. 195, §7º/CR6. Então, é mais do que esperado que o seu estoque de bolsas tenha 
muito mais bolsas adicionais do que bolsas obrigatórias, porque a taxa de bolsas do CEBAS é 
maior do que a exigida pelo PROUNI. Por isso, a taxa de redução das bolsas a serem concedidas 
no exercício seguinte será muito menor do que aquela das IES empresariais, se se considerar 
que as bolsas adicionais não são descontáveis. Aqui, a terceira conclusão.

Naturalmente, a possibilidade que uma IES empresarial ou uma IES sem fins eco-
nômicos não certificada tenham, ambas, um alto estoque de bolsas adicionais é baixa porque 
o intento esperado é que cumpram a proporção de bolsas integrais e alunos pagantes para o 
gozo proporcional da isenção outorgada pela Lei n.º 11.096/2005 e apenas isso. Essa propor-
ção era de 1 bolsa integral para cada 9 alunos pagantes (atualizado para 10,7). No entanto, as 
IES beneficentes, com CEBAS, precisam alcançar uma proporção de bolsas muito maior 
do que aquela exigida pelo Termo de Adesão do PROUNI, de modo que a concessão de 
bolsas adicionais é superlativada, na medida que a proporção que se almejada é de 1 bolsa 
integral para cada 5 alunos pagantes. Quarta conclusão.

Logo, não seria totalmente incomum pensar (hipótese 1) que uma IES empresa-
rial ou não certificada tenha um estoque de 10.000 bolsas, das quais 9.500 sejam obrigatórias. 
Se são apenas 500 bolsas adicionais a alteração em relação às novas bolsas ofertadas, a impli-
cação é uma distorção menor e que ainda pode ser corrigida com base no que essa entidade 
desejará gozar efetivamente da isenção (art. 5º, §7º). Em relação à IES beneficente (hipótese 2), 
para ofertar as mesmas 10.000 bolsas, seu universo de alunos pagantes é muito menor (porque 
a proporção que ela busca é de 1 para 5) e, por tal razão, é provável que seu número de bolsas 
adicionais seja muito majorado, por exemplo, 3.000 em relação ao total. Logo, o número de 
bolsas a ofertar no exercício seguinte pode estar artificialmente muito mais elevado do que 
o das demais, justamente pela exclusão das bolsas adicionais do cálculo. Quinta conclusão. 

6 Constituição da República (CR).
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Assim, a IES beneficente/CEBAS corre o risco de começar a gerar um estoque de 
bolsas adicionais muito alto apenas por ter de alcançar o índice de 1 para 5 presente na Lei 
Complementar n.º 187/2021 e, porque não dizer, ter os riscos de permanência no PROUNI 
muito aumentados. Sexta conclusão. 

Não se pode ignorar que a classificação de bolsas entre obrigatórias e adicionais 
tem fundo nitidamente burocrático e é indiferente nas operações de oferta de serviços edu-
cacionais e também para o estudante. Tal divisão importa apenas ao SISPROUNI. Sétima 
conclusão. 

O que se coloca aqui é, sobretudo, um parâmetro de estudo para ser aferido e 
periciado e com a verificação dos resultados, ocorrendo as distorções apresentadas, tomar as 
medidas cabíveis. Uma vez comprovado, talvez seja o caso de não se antecipar o Termo de 
Adesão Decenal ao PROUNI, justamente para se manter no regime jurídico em vigor no 
momento em que este foi assinado.

2.3. Bolsas de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho

É de se atentar que a MPv n.º 1.075/2021 não ajustou a redação do art. 12, da Lei 
n.º 11.096/2005. Não há nenhum problema na manutenção do limite de 10% do total de bol-
sas PROUNI a serem preenchidas com aquelas concedidas a partir de Convenção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho, isso quando se trata de IES que não possuam CEBAS. Afinal, a isenção 
é conceituada pela doutrina como um favor fiscal e, consequentemente, é uma liberalidade do 
Poder Público, de modo que as condições vinculantes do programa, salvo as inconstitucio-
nais, são aquelas previstas em lei pela União. 

Entretanto, em relação às IES certificadas, que utilizam a adesão ao PROUNI 
como meio para redução da base de cálculo de bolsas para efeito de CEBAS, há uma indicação 
de ruído legislativo, pois a quantidade de bolsas decorrentes de Convenção ou Acordo Coletivo 
de Trabalho foi elevada para 20% do total geral, em conformidade ao art. 20, §6º, e art. 21, §4º, 
da citada lei complementar. Daí que, mais uma vez é dito, há necessidade de intercabiamento 
das regras do PROUNI e do CEBAS, cuja compatibilização deve ser rápida e seriamente 
estudada, na medida em que a nova redação da Lei n.º 11.096/2005 não indica ter ponderado 
esses problemas.

2.4. Prerrogativa de Antecipação de Renovação de Termo de Adesão ao PROUNI

Algumas IES têm informado à essa Sociedade de Advocacia que o SISPROUNI 
não tem apresentado a opção de adesão antecipada ou não ao Termo de Adesão Decenal 
do PROUNI. Ao contrário, do sistema consta a pergunta sobre se a entidade de educação 
concorda ou não com a nova adesão e aquelas que se manifestaram negativamente tiveram 
inviabilizada a conclusão do processo de oferta de suas bolsas. 
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A leitura do art. 19 da Lei do 11.096/2021 não sugere, de modo algum, que a 
antecipação da adesão ao novo termo é obrigatória, antes demonstra que é um direito potes-
tativo das IES, exercido a partir de sua vontade, independentemente dos interesses jurídicos 
de terceiros, a incluir nessa expressão "terceiros" também a União: 

Art. 19. Os termos de adesão firmados durante a vigência da Medida Provisória 
nº 213, de 10 de setembro de 2004, ficam validados pelo prazo neles especificado, 
observado o disposto no § 4º e no caput do art. 5º desta Lei.

Dessa maneira, se as informações recebidas se comprovarem corretas, é possível 
dizer que a imposição unilateral da União, via SISPROUNI, de adesão ao novo termo decenal  
baseada na vontade viciada das IES, uma vez que sofrem coação pela ameaça de paralisação 
da oferta de bolsas via programa público e também pela suspensão da operacionalização 
do sistema eletrônico é nula e pode ser discutida administrativa e judicialmente, inclusive 
coletivamente. O ponto é que os atos administrativos estão vinculados ao princípio da legalida-
de estrita e não há exceção em relação aos sistemas eletrônicos públicos, de modo que este deve 
se adequar à lei e não o contrário. 

Parte 3: Conclusões

3.1. Considerações Finais

Sem dúvidas, a política pública do PROUNI é importante para as IES e também 
aos alunos beneficiados, que são muitos. É uma racionalização que importa na manutenção 
da valorização do ensino público e gratuito, sem negar abrangência e capilaridade das IES 
privadas e IES Comunitárias. Uma integração das IES públicas, privadas e comunitárias 
muito exitosa. 

No entanto, os ajustes e a atualização legislativa devem considerar a diversida-
de de naturezas jurídicas de tais entidades e os objetivos distintos entre elas. Em relação 
àquelas que aderem ao programa para beneficiar-se da isenção, pouquíssimos ajustes foram 
criticados. No entanto, a MPv n.º 1.075/2021 não parece ter levado em consideração o texto da 
Lei Complementar n.º 187/2021 e isso cria vários problemas, inclusive de ordem prática, para 
cumprimento das regras do PROUNI e também do CEBAS. Assim, não só a ampliação da 
inserção de alunos de escolas privadas nessa política educacional, como também a diferenciação 
burocrática entre bolsas de estudos obrigatórias e adicionais são questões sérias, que merecem 
estudo e posicionamento do setor educacional, inclusive sem fins lucrativos e beneficente. 
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Ademais, a Administração Pública não pode, ao contrário do que tem sido rela-
tado, adotar conduta que implique em descumprimento dos estritos termos da lei, trans-
formando o direito potestativo de antecipação do termo de adesão decenal em adesão 
compulsória, penalizando os que não desejam aderir com inviabilidade de oferta das bolsas e 
operacionalização do sistema eletrônico. 

Diversas observações foram feitas no corpo dessa legal opinion, mas sempre de 
modo respeitoso e com o espiríto de contribuição no debate dessa matéria que é importante 
a todos.

Brasília-DF, 27 de dezembro de 2021.
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