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INTRODUÇÃO

O presente estudo é motivado pela grande quantidade de pleitos destinados a
criar universidades públicas federais apresentados nesta Casa. Este trabalho consiste em traçar
um perfil dessas proposições, apontar as principais falhas nas referidas propostas, apresentar o
quadro atual das universidades, analisar a expansão do ensino superior e o gasto da União, em
2005, com as instituições de ensino superior.

1. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Na atual legislatura, 2003-2006, até junho de 2006, foram apresentadas 181
proposições na Câmara dos Deputados referente à expansão das universidades federais e à
extensão de cursos de graduação, conforme quadro abaixo:

Tipo de Proposição Quantidade
REQ 01
INC 87
PDC 02
PL 91
TOTAL 181

Legenda: INC  = Indicação para o Poder Executivo
REQ = Requerimento
PDC = Projeto de Decreto Legislativo
PL    = Projeto de Lei

Dessas, somente 8 foram transformadas em norma, 39 arquivadas e 5
devolvidas ao autor por inconstitucionalidade.

Dentre as proposições apresentadas apenas os PLs e os PDCs são objeto de
análise quanto à adequação orçamentária e financeira pela Comissão de Finanças e Tributação
– CFT. Assim, tem-se a seguinte apresentação resumidamente:

Proposição 2003 2004 2005 2006 Total Arquivadas Transf. norma Dev. autor
PL 16 20 34 21 91 7 8 4
PDC 0 0 2 0 2 0 0 2
TOTAL 16 20 36 21 93 7 8 6

Os dois PDCs apresentados em 2005, nºs. 1791 e 1796, autorizavam o Poder
Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal do Centro Oeste de Rondônia e
acabaram sendo devolvidas ao autor, por contrariarem o disposto no artigo 61, § 1º, inciso II,
alínea “e” da Constituição Federal, que estabelece como sendo de iniciativa privativa do
Presidente da República lei que crie órgão da administração pública.

O arquivamento de PLs ocorreu por terem sido retirados pelos autores ou
por apresentarem pareceres contrários, quanto ao mérito, de todos as Comissões a que foram
distribuídos (art. 133 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados-RICD) ou ainda por
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receberem parecer terminativo da Comissão de Finanças e Tributação quanto à inadequação
orçamentária e financeira.

Dos 91 PLs propostos, 74 visam criar novas universidades federais; 14
almejam transformar em universidades federais escolas agrotécnicas federais, CEFETs,
escolas superiores de agricultura, faculdades federais, centros universitários e campi; e 3
objetivam a instalação de novos campi, conforme mostra a tabela a seguir:

Intenção dos PLs 2003 2004 2005 2006 TOTAL
Criação 14 15 29 16 74
Transformação 2 5 2 5 14
Novos Campi 0 0 3 0 3
TOTAIS 16 20 34 21 91

Do universo de projetos apresentados, apenas 10 são de autoria do Poder
Executivo. Os 8 projetos transformados em norma jurídica até o momento também são de
autoria do Executivo, conforme quadro seguinte:

PL
(Pd.Exec.) Ano Pretensão UF Virou

Norma

2681 2003 Transf.da FMTM em Univ.Fed.doTriângulo Mineiro – UFTM MG Sim
3859 2004 Transf.da EFOA/CEUFE em Univ.Fed.de Alfenas – UNIFAL MG Sim
3962 2004 Criação da Fundação Univ.Fed.do ABC – UFABC SP Sim
4183 2004 Transf.do CEFET-PR em Univ.Tecnológica Fed. do Paraná - UTFPR PR Sim
4300 2004 Transf.das FFIDiamantina em UfdosValesJequitinhonhae Mucuri-

UFVJM
MG Sim

4659 2004 Criação por desmembramento da Univ.Fed. Grande Dourados – UFGD MS Sim
4819 2005 Transf.da ESAM(Mossoró) em U.F.Rural do Semi-Árido-UFERSA RN Sim
4955 2005 Criação por desmembramento da U.F. do Reconcâvo da Bahia – UFRB BA Sim
7203 2006 Transf.da FFFCMPA em Fund.U.F.de Ciências da Saúde de Porto Alegre

-FUFCSPA
RS Não

7204 2006 Criação da Fund.U.F. do Pampa – UNIPAMPA RS Não

2. PRINCIPAIS FALHAS NOS PROJETOS DE LEI

Analisando as proposições em tela, verifica-se, na maioria delas, vício de
iniciativa das propostas e incompatibilidade com as leis orçamentárias federais e a Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF.

Lei de iniciativa do Presidente da República
A Carta Maior dispõe no art. 61, §1º,  inciso II, alínea “e” que as leis que

objetivam criar Universidades Federais devem ser de iniciativa privativa do Presidente da
República. No entanto, a quase totalidade das proposições analisadas no presente estudo são
de autoria de parlamentares. Tais propostas, ainda que possuam natureza autorizativa, não
afastam o vício de iniciativa. A Súmula de Jurisprudência nº 01, de 1994, da Comissão de
Constituição, Justiça e de Redação, firmou entendimento de que mesmo projetos de lei
meramente autorizativos são inconstitucionais:
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“... a) Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o
Poder Executivo a tomar determinada providência que é de sua competência
exclusiva é inconstitucional.
b) Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Senador, que dispõe sobre a
criação de estabelecimento de ensino é inconstitucional.”

Compatibilização com o Orçamento da União e com a LRF
Para que a universidade pública funcione não basta apenas sua criação

mediante lei, é necessário também a inclusão das correspondentes dotações no Orçamento da
União. Além disso, como a criação dessas entidades acarreta aumento de despesa de duração
continuada, é preciso que a proposta venha acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes
bem como de demonstração da origem dos recursos para seu custeio, consoante determina os
arts. 16 e 17 da LRF.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO- 2006 (Lei nº 11.178/05) também
dispõe de forma semelhante sobre propostas que autorizem aumento de despesa da União:

“Art. 123. Os projetos de lei e medidas provisórias que importem ou
autorizem diminuição da receita  ou aumento de despesa da União no
exercício de 2006 deverão estar acompanhados de estimativas desses
efeitos, para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2006 a
2008, detalhando a memória de cálculo respetiva e correspondente
compensação.” (grifo nosso)

Necessidade de lei que crie cargos
Vale salientar, ainda, que as Universidades, uma vez instituídas, dependem

da criação de cargos de docentes e demais servidores para funcionarem, o que também
depende de aprovação em lei de iniciativa do Presidente da República, de acordo com os arts.
48, X e 61, § 1º, II, “a “ da Carta Magna.

Tome-se por exemplo o ocorrido com a Fundação Universidade Federal do
Vale do São Francisco, que após ter sido instituída pela Lei nº 10.473/02 (resultante do
Projeto de Lei nº 5.307/01, de autoria do Poder Executivo), somente passou a ter condições de
operacionalidade após a criação de 315 cargos de professores pela Lei nº 10.667/03, resultante
da conversão em lei da Medida Provisória nº 86/02.

3. QUADRO ATUAL DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP1, atualmente, o Brasil dispõe de 244 instituições públicas de ensino
superior, sendo 105 federais, 79 estaduais e 60 municipais, e de 2.138 instituições privadas.
Na esfera federal, contabiliza-se 53 universidades federais, 36% localizada na Região
Sudeste, 27% no Nordeste, 15% no Norte, 13% no Sul e 9% no Centro-Oeste.

                                           
1 INEP - <http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/busca_instituicao.stm>, consultado em 6/7/06.
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4. EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

Atualmente, o Governo Federal tem adotado medidas com o objetivo de
expandir a oferta de ensino superior público bem como a interiorização de cursos de
graduação e universidades federais. Nesse contexto, além da criação de 10 universidades
federais (2 a partir do zero, 2 por meio de desmembramento de universidades existentes e 6 a
partir de transformação de escolas e faculdades especializadas), estão sendo criados 39 campi
em diversas regiões do país, conforme quadro abaixo.

NOVOS CAMPI
Região Universidade Federal Campus

Paraná Do Litoral
Santa Maria De Frederico WestphalenSul
Santa Maria De Palmeira das Missões
São Carlos De Sorocaba
São Paulo De Diadema
São Paulo De Santos

Fluminense De Volta Redonda
Rural do Rio de Janeiro De Nova Iguaçu

Ouro Preto De João Monlevade
Espírito Santo De São Mateus
Espírito Santo De Alegre

Sudeste

Minas Gerais De Teófilo Otoni
Acre Da Floresta em Cruzeiro do Sul
Pará De Marabá
Pará De Castanhal
Pará De Bragança
Pará De Santarém

Amazonas De Coari
Amazonas De Benjamim Constant

Norte

Amazonas Centro de Estudos de Antropologia e Biodiversidade
Alagoas De Arapiraca

CEFET/BA De Vitória da Conquista
Bahia De Barreiras
Bahia De Vitória da Conquista
Bahia Anísio Teixeira em Vitória da Conquista
Ceará do Crato

Rural de Pernambuco De Serra Talhada
Rural de Pernambuco De Vitória de Santo Antão

Maranhão De Imperatriz
Maranhão De Chapadinha

Campina Grande De Curimataú (PB)
Piauí De Picos
Piauí De Parnaíba

Nordeste

Sergipe De Itabaiana
Brasília Planaltina (DF)

Goiás De Catalão
Goiás De Jataí

Mato Grosso De Rondonópolis
Mato Grosso De Sinop

Centro Oeste

Mato Grosso De Barra do Garça
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5. CUSTO DAS IFES

Em 2005, os gastos com as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES
- alcançaram o montante de R$ 11,4 bilhões2, distribuídos entre 55 Unidades Orçamentárias -
UO, sendo R$ 9,6 bilhões com Pessoal e Encargos Sociais, R$ 1,5 bilhão com custeio e R$
0,2 bilhão referente a investimentos. A UO que mais despendeu recursos foi a UFRJ, R$ 1,1
bilhão. O valor médio3 consumido pela União, em 2005, com as IFES foi de R$ 207 milhões.

Vale registrar que as UFGD, UFRB e UFABC, últimas Universidades
Federais instituídas, estão autorizadas, pela Lei Orçamentária para 20064, a gastar R$ 10,5
milhões, R$ 11,4 milhões e 48,2 milhões, respectivamente, sendo que apenas a primeira
instituição já está consolidada.

CONCLUSÃO

Embora haja uma grande quantidade de pleitos voltados à expansão de
universidades federais, até o momento só foram aprovados oito, todos de autoria do Poder
Executivo, compatíveis com as leis orçamentárias e acompanhados da estimativa requerida
pelos arts. 16 e 17 da LRF. Para aprová-los, o MEC teve de informar o impacto orçamentário-
financeiro no exercício em vigor e nos dois subseqüentes além da demonstração da origem
dos recursos para custeio que não comprometesse o resultado primário.

O principal argumento das proposições apresentadas é o de oferecer vagas
no ensino superior em regiões que ainda não as dispõem. Todavia o custo para implantação de
uma nova universidade é muito maior que a extensão de um campus. Nesse sentido o MEC
vem ampliando o número de vagas por meio, não apenas de novas universidades, mas,
sobretudo pela criação de novos campi, o que, em muitos casos, vem ao encontro da intenção
das propostas, mas com menor onerosidade para o erário.

Vale registrar que, ultimamente, alguns projetos de lei visando criar novas
universidades federais têm recebido parecer de adequação orçamentária-financeira favorável à
aprovação, mesmo sem atender às exigências contidas nos arts. 16 e 17 da LRF de estimar o
impacto orçamentário-financeiro e de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio bem
como contrariando o art. 123 da LDO 2006 que também é enfático na exigência de que
propostas, mesmo de cunho autorizativo, sejam acompanhadas de estimativas do impacto que
tais medidas podem provocar ao erário.

Verifica-se, portanto, que esses pareceres deixam de fazer a análise da
proposta à luz dos mencionados dispositivos, sob pretexto de serem autorizativos, o que, ao
ver desta Consultoria, não corrige os vícios do projeto, haja vista que os dispositivos
sobreditos também alcançam as proposições que somente autorizam aumento de despesa.
Além disso, embora alguns pleitos tenham sido aprovados dessa forma na CFT, é bom

                                           
2 Fonte: Siafi/STN.
3 Total gasto dividido pelo número de Unidades Orçamentárias integrantes do grupo das IFES.
4 Fonte: Siafi/STN, posição em 30 de junho de 2006.
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lembrar que os mesmos vão de encontro à Súmula de Jurispudência nº 1 da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, no que tange à competência de iniciativa.

Por fim, conclui-se que não há como acolher as proposições que contenham
falhas relacionadas à competência para apresentação de projeto de lei, à adequação
orçamentária-financeira e à responsabilidade fiscal.


