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1
HC 93938 / SP - SÃO

PAULO 

Impetrante Particular x

STJ
25/10/2011

Expedição de diploma. Falsificação.

Crime de competência da justiça

federal.

art 109, IV art. 16, art 21, II Luiz Fux Ordem indeferida.

É que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) explicita que a 

educação superior está inserida no gênero educação escolar, bem como prevê que 

as instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada também 

integram o sistema federal de ensino, nos termos dos artigos 21, inciso II, e 16, 

inciso II, respectivamente. (...) Considerando que o diploma falsificado diz respeito 

a instituição de ensino superior, incluída no Sistema Federal de Ensino, conforme a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), resta patente que o delito 

narrado na denúncia foi praticado em detrimento de interesse da União, a atrair a 

competência da Justiça Federal (art. 109, IV, CRFB), mesmo porque se operou o 

seu uso, sendo que consta que a referida autarquia teria descoberto a fraude e 

negado a emissão do registro.

2 RMS 26369 ED / DF
Embargante particular

x União
07/06/2011

Expedição de diploma. Competência

da Universidade para expedição de

diplomas

art 207
art 48, par 1, par 2, par

3
Ricardo Lewandowski

Acolhidos 

Parcialmente

A Lei 9.394/1996, ao cumprir o mandamento constitucional que confere às

Universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira

e patrimonial, dispõe que a competência para expedir e registrar os diplomas é da

própria universidade. 

3 RE 566502 AgR / BA
Estado da Bahia x

particular
 01/03/2011 

Outros. Exame supletivo. Idade

mínima não alcançada.
art. 208

art. 38, par 1, III

Ellen Gracie Negado provimento. _

4 RE 566365 / RJ Particular x UFRJ 22/02/2011 Reconhecimento de curso superior. _ art 48 Dias Toffoli Negado provimento.

Curso de mestrado. Expedição de diploma pela Universidade com validade

nacional. Curso autorizado, mas não reconhecido. Lei nº 9.394/96, art. 48.

Autonomia administrativa da Universidade. Submissão à normas gerais da

educação nacional. 1. Não há direito líquido e certo à expedição de diploma com

validade nacional se o curso de mestrado não é reconhecido, como expressamente

prevê a lei. 2. As universidades gozam de autonomia administrativa, o que não as

exime do dever de cumprir as normas gerais da educação nacional. 3. Recurso

extraordinário a que se nega provimento.

5
RMS 24283 AgR-

segundo / DF
União x Particular 21/09/2010 Outros. Imunidade tributária. art 150, VI, c art 26, par 5 Joaquim Barbosa Negado provimento.

O ensino de línguas estrangeiras caracteriza-se como atividade educacional para

aplicação da imunidade tributária (art. 150, VI, c da Constituição). 2. A distinção

relevante para fins de aplicação da imunidade tributária é o conceito de "atividade

assistencial", isto é, a intensidade e a abrangência da prestação gratuita ou

altamente subsidiada do ensino da língua inglesa a quem necessitar.

6 RE 571416 AgR / RS
Particular x Estado do

Rio Grande do Sul
14/09/2010

Direito da Classe de Professor.

Direito à promoção de nível.
_ _ Gilmar Mendes Negado provimento.

Promoção de professor estadual do nível 3 para o nível 6. Lei n.º 6.672/74 do

Estado do Rio Grande do Sul. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar

a decisão recorrida.

7 ADPF 141 AgR / RJ
PSOL x Município do

Rio de Janeiro
  12/05/2010   

Aplicação do mínimo constitucional

de receita em educação. ADPF

contra Prefeito.

art 212

art 70, I, II, III, IV, V,

VI, VII, VIII, art 71, I,

II, III, IV, V, VI.

Ricardo Lewandowski Negado provimento.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.

INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO

MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO

IMPROVIDO.

8 ADI 1698 / DF

PT, PC do B, PDT x

Presidente da

República e Ministro da 

Educação

25/02/2010

Aplicação do mínimo constitucional

de receita em educação.

Cumprimento das metas

constitucionais.

art 3, art 6. art 23, V,

art 208, I, art 214, I

art 4, I, II, III, IV, V,

VI, VII, VIII, IX
Cármen Lúcia Improcedente

Dados do recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

demonstram redução do índice da população analfabeta, complementado pelo

aumento da escolaridade de jovens e adultos. 2. Ausência de omissão por parte do

Chefe do Poder Executivo federal em razão do elevado número de programas

governamentais para a área de educação. 3. A edição da Lei n. 9.394/96 (Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e da Lei n. 10.172/2001 (Aprova o Plano

Nacional de Educação) demonstra atuação do Poder Público dando cumprimento à

Constituição. 4. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão improcedente.

TABELA 1 - Acórdãos do Supremo Tribunal Federal
MAPEAMENTO TEMÁTICO DOS ACÓRDÃOS ACUSADOS NA PESQUISA COM O CRITÉRIO "LEI DE DIRETRIZES E BASES DE 1996"
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9 RE 589876 AgR / RJ Particular x União 19/05/2009
Criação de curso sem autorização do

Poder Pùblico.
art 207 _ Cármen Lúcia Negado seguimento.

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROIBIÇÃO DE CRIAÇÃO DE

CURSOS SEQUENCIAIS FORA DA SEDE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO,

SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO COMPETENTE. MATÉRIA

INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.

10 ADI 4167 MC / DF

Estados MS, PR, SC,

RS x Presidente da

República e Congresso

nacional

17/12/2008
Direito da Classe de professor. Piso

salarial nacional. 

art 1, caput, art 3, III,

art 7, art 22, XXIV,

art 23, V, art 24, IX,

art 25, caput, par 1, art

39, caput, par 1, par 3,

art 60, par 4, I, art 61,

par 1, II, "c", art 169,

par 1, I, II, par 4, art

203, III, art 206, VIII,

art 208, art 211, par 2,

par 4, art 214, III

art 25, art 67, V, art 77

Joaquim Barbosa
Medida Cautelar

concedida em parte

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada

contra o art. 2º, caput e § 1º da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso

salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica se

refere à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia

abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das

carreiras do magistério público da educação básica. 

11 ADI 3772 / DF

PGR x Presidente da

República, Congresso

nacional 

29/10/2008
Direito da Classe do Professor.

Aposentadoria especial 

art 37, XVI, art 40, par

1, III, "a", I, II, III,

par 5, art 201, par 1,

par 8, art 205, caput,

art 206, V.

art 67, par 2

Ricardo Lewandowski

Parcialmente 

procedente

A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula,

abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento

aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção

de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento

pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em

estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os

especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime

especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da

Constituição Federal.

12 ADI 2501 / MG

PGR x Assembleia

Legislativa de Minas

Gerais

04/09/2008

Reconhecimento e credenciamento

de cursos superiores de

universidades.

art 22, par único,

XXIV, art 24, IX

art 10, IV, art 16, II, art

17, I, II, art 19, II, art

20, I, II, III, IV

Joaquim Barbosa Procedente

O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como

instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de

Ensino. (...) O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou

administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua

caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao

Sistema Federal de Ensino. (...) A autorização, o credenciamento e o

reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela

lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente

decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas

pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9.

Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares

de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições

superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a

modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam

considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados

pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente

data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas

atribuições legais em relação a essas instituições superiores.
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13 RE 510378 / MG UFMG x Particular 13/08/2008
Matrícula estudantil. Universidade

Pública.

art 6, art 205, art 206,

caput, I, IV, art 207,

art 208, V, VII, art

209, I, II, art 212, par

3.

art 70 Ricardo Lewandowski Negado provimento.

I - A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar

universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição. II - Embora configure ato

burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha

acesso à educação superior. III - As disposições normativas que integram a Seção I,

do Capítulo III, do Título VIII, da Carta Magna devem ser interpretadas à dos

princípios explicitados no art. 205, que configuram o núcleo axiológico que norteia

o sistema de ensino brasileiro.

14 RE 500171 / GO UFG x Particular 13/08/2008
Matrícula estudantil. Universidade

Pública.

art 6, art 205, art 206,

caput, I, IV, art 207,

art 208, V, VII, art

209, I, II, art 212, par

3.

art 70 Ricardo Lewandowski Negado provimento.

I - A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar

universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição. II - Embora configure ato

burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha

acesso à educação superior. III - As disposições normativas que integram a Seção I,

do Capítulo III, do Título VIII, da Carta Magna devem ser interpretadas à dos

princípios explicitados no art. 205, que configuram o núcleo axiológico que norteia

o sistema de ensino brasileiro.

15 RE 562779 / MG UFMG x Particular 13/08/2008
Matrícula estudantil. Universidade

Pública.

art 6, art 205, art 206,

caput, I, IV, art 207,

art 208, V, VII, art

209, I, II, art 212, par

3.

art 70, V, VI, VIII Ricardo Lewandowski Negado provimento.

I - A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar

universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição. II - Embora configure ato

burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha

acesso à educação superior. III - As disposições normativas que integram a Seção I,

do Capítulo III, do Título VIII, da Carta Magna devem ser interpretadas à dos

princípios explicitados no art. 205, que configuram o núcleo axiológico que norteia

o sistema de ensino brasileiro.

16 ADI 3669 / DF 

Governador do DF x

Câmara Legislativa do

DF

 18/06/2007    

Competência concorrente /

suplementar dos Estados e DF para

legislar sobre diretrizes e bases da

educação.

art 22, XXIV, art 24,

IX

art 26, V

Cármen Lúcia Improcedente

Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais e os entes

estaduais e Distrito Federal, que fixam as especificidades, os modos e meios de

cumprir o quanto estabelecido no art. 24, inc. IX, da Constituição da República, ou

seja, para legislar sobre educação. 2. O art. 22, inc. XXIV, da Constituição da

República enfatiza a competência privativa do legislador nacional para definir as

diretrizes e bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de

competência dos Estados e do Distrito Federal. 

17 RE 452723 AgR / SP USP x particular  31/05/2007  

Autonomia 

universitária.Gratificação de

servidor público.

_ _

Cármen Lúcia Negado provimento.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA. AGRAVO

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Autonomia

universitária. Limites. Precedentes. 2. Inaplicabilidade da Lei Complementar

estadual n. 797/95 aos servidores da Universidade de São Paulo. Impossibilidade

do exame da legislação infraconstitucional pertinente em recurso extraordinário.

18 RMS 26199 / DF
Conselho Federal de

Medicina x União
27/03/2007

Criação de curso de ensino superior.

Manifestação do Conselho Nacional

de Saúde.

art 207, art 209 art 53

Carlos Britto Negado provimento.

De acordo com o art. 53 da Lei nº 9.394/96, as universidades têm a prerrogativa de

criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior.

Por outro lado, a manifestação do Conselho Nacional de Saúde somente era

exigível para a criação de cursos de graduação em medicina, em odontologia e em

psicologia (art. 27 do Decreto nº 3.860/2001). No caso, a alegada "invasão nas

atribuições da profissão médica" depende de comprovação dilatória, inadmissível

na via estreita do mandado de segurança. Mantém-se a decisão denegatória do

Superior Tribunal de Justiça, tal como proferida.
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19 ADI 682 / PR

Governador do Paraná

x Assembleia

Legislativa do Paraná

08/03/2007

Competência concorrente /

suplementar dos Estados e DF para

legislar sobre diretrizes e bases da

educação.

art 1, art 22, XXIV, art

24, IX, par 1, par 2,

par 3, 

_

Joaquim Barbosa Improcedente

A lei paranaense 9.346/1990, que faculta a matrícula escolar antecipada de crianças

que venham a completar seis anos de idade até o final do ano letivo de matrícula,

desde que preenchidos determinados requisitos, cuida de situação excepcional em

relação ao que era estabelecido na lei federal sobre o tema à época de sua edição

(lei 5.692/1971 revogada pela lei 9.394/1996, esta alterada pela lei 11.274/2006).

Atuação do Estado do Paraná no exercício da competência concorrente para

legislar sobre educação. Ação direta julgada improcedente.

20 RE 364631 / RS Particular x UFSM 29/08/2006

Matrícula estudantil. Indeferimento

de matrícula em universidade

federal.

art 5, V, X, art 27, VI,

_ Gilmar Mendes Negado provimento.

Recurso Extraordinário. 2. Indeferimento de pedido de registro de matrícula pela

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ante a ausência de requisito exigido

para tal ato. 3. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. 4. Dano material.

Ausência de elementos seguros para configuração do nexo de causalidade. 5. Dano

moral. Inexistência do nexo de causalidade entre o ato do agente público - negativa

de matrícula - e o abalo psíquico supostamente suportado pela recorrente. 6. O

indeferimento do pedido de matrícula não implica, como decorrência natural, a

contratação de empréstimo junto à Caixa Econômica para custear os estudos em

instituição de ensino superior privada. 7. Recurso Extraordinário a que se nega

provimento.

21
RMS 22047 AgR /

DF

Sindicato nacional dos

docentes de IES -

ANDES x União

21/02/2006

Direitos da classe do Professor.

Concessão de vantagens e

revisão/controle de legalidade.

art 37, X, art 39, art

165, par 5, I, art 169,

par 1, I, II, art 207

_ Eros Grau Negado provimento.

2. As Universidades Públicas federais, entidades da Administração Indireta, são

constituídas sob a forma de autarquias ou fundações públicas. Seus atos, além de

sofrerem a fiscalização do TCU, submetem-se ao controle interno exercido pelo

Ministério da Educação. 3. Embora as Universidades Públicas federais não se

encontrem subordinadas ao MEC, determinada relação jurídica as vincula ao

Ministério, o que enseja o controle interno de alguns de seus atos [arts. 19 e 25, I,

do decreto-lei n. 200/67]. 4. Os órgãos da Administração Pública não podem

determinar a suspensão do pagamento de vantagem incorporada aos vencimentos

de servidores quando protegido pelos efeitos da coisa julgada, ainda que contrária à

jurisprudência. (...) 5. Não é possível deferir vantagem ou aumento de

vencimentos a servidores públicos sem lei específica, nem previsão orçamentária

[art. 37, X e 169, § 1º, I e II, da CB/88]. 6. Não há ilegalidade nem violação da

autonomia financeira e administrativa garantida pelo art. 207 da Constituição no

ato do Ministro da Educação que, em observância aos preceitos legais, determina o

reexame de decisão, de determinada Universidade, que concedeu extensão

administrativa de decisão judicial 

22 RE 463210 AgR / SP
Município de Santo

André x MPSP
 06/12/2005      

Outros. Atendimento em creche e

pré escola.

art 2, art 205, caput,

art 208, IV, art 211,

par 2
_ Carlos Velloso

Negado provimento. CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. I. -

Sendo a educação um direito fundamental assegurado em várias normas

constitucionais e ordinárias, a sua não-observância pela administração pública

enseja sua proteção pelo Poder Judiciário.
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23 ADI 3098 / SP

Governador de São

Paulo x Assembleia

Legislativa de São

Paulo

24/11/2005

Competência concorrente /

suplementar dos Estados e DF para

legislar sobre diretrizes e bases da

educação.

art 22, XXIV, XXVII,

art 24, IX, par 1, par 2,

par 3, par 4, art 25, par

1, art 30, II, art 32, par

1, art 209, I
art 8, art 9, I, II, III, IV,

V, VI, VII, VIII, IX, art

10, I, II, III, IV, V, VI,

VII, par único, art 16, I,

II, III, art 17, I, II, III,

IV

Carlos Velloso Procedente

I. - O art. 24 da CF compreende competência estadual concorrente não-cumulativa

ou suplementar (art. 24, § 2º) e competência estadual concorrente cumulativa (art.

24, § 3º). Na primeira hipótese, existente a lei federal de normas gerais (art. 24, §

1º), poderão os Estados e o DF, no uso da competência suplementar, preencher os

vazios da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais

(art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os Estados e o DF, inexistente a lei

federal de normas gerais, exercer a competência legislativa plena "para atender a

suas peculiaridades" (art. 24, § 3º). Sobrevindo a lei federal de normas gerais,

suspende esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (art. 24, § 4º). II. -

A Lei 10.860, de 31.8.2001, do Estado de São Paulo foi além da competência

estadual concorrente não-cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a

Constituição Federal, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2º e § 3º.

24 ACO 684 QO / MG

Conselho Regional de

Medicina de Minas

Gerais x Estado de

Minas Gerais

04/08/2005

Outros. Credenciamento e

autorização do funcionamento de

curso de nível superior de entidade

privada de ensino:

art 22, XXIV, art 24,

IX, art 211
_ Sepúlveda Pertence

Questão de ordem

decidida pela

competência do STF

Supremo Tribunal Federal: competência: ação civil pública em que autarquia

federal controverte com Estado-membro sobre a competência federal ou estadual

para credenciar e autorizar o funcionamento de curso de nível superior de entidade

privada de ensino: litígio acerca de divisão constitucional de competência entre a

União e Estado-membro, que atrai a competência originária do STF (CF, art. 102,

I, f )

25 RMS 24069 / DF

Sindicato dos

estabelecimentos de

ensino no Estado de

São Paulo - SIESP x

União

22/03/2005

Outros. Liberdade de dissociação de

sindicatos de estabelecimentos de

ensino

art 5, XVII, art 8, II, _ Marco Aurélio Negado provimento.

A liberdade de associação, observada, relativamente às entidades sindicais, a base

territorial mínima - a área de um município -, é predicado do Estado Democrático

de Direito. Recepção da Consolidação das Leis do Trabalho pela Carta da

República de 1988, no que viabilizados o agrupamento de atividades profissionais e 

a dissociação, visando a formar sindicato específico

26 ADI 3324 / DF 
PGR x Presidente da

República 
16/12/2004

Transferência de alunos entre

instituições de ensino.

Congeneridade.

art 5, caput, I, art 6,

caput, art 37, art 167,

I, art 205, art 206, I,

III, IV, VI, VII, art

207, art 208, V.

art 16, I, II, III, art 17,

art 18, art 49, par

único.

Marco Aurélio
Parcialmente 

procedente

UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº

9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da

transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do

estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições

envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se

inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública.

27 ADI 1991 / DF
Governador DF x

Câmara Legislativa DF
 03/11/2004  

Outros. Inclusão de disciplina no

currículo escolar e dispensa de

exame teórico para obtenção de

CNH.

art 22, XI, XII, XXIV,

par único, art 23, V,

XII, art 24, IX.

_ Eros Grau
Parcialmente 

procedente

É constitucional o preceito legal que inclui nova disciplina escolar nos currículos

de primeiro e segundo graus de ensino da rede pública do Distrito Federal,

conforme competência comum prevista no art. 23, XII, da Constituição do Brasil,

ressalvada a eventual análise quanto à legalidade da inclusão das disciplinas,

matéria de competência dos Conselhos de Educação Estadual e Federal, afeta à Lei

de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Inconstitucionalidade de artigo que dispensa

do exame teórico para obtenção de carteira nacional de habilitação os alunos do

segundo grau que tenham obtido aprovação na disciplina, sob pena de ofensa à

competência privativa da União prevista no art. 22, XI, da Constituição do Brasil. 

28 ADI 1399 / SP

Governador SP x

Assembleia Legislativa

SP

03/03/2004

Competência concorrente /

suplementar dos Estados e DF para

legislar sobre diretrizes e bases da

educação. Educação artística.

art 2, art 22, XXIV, art

24, IX, art 61, par 1,

II, a, b, c, d , e, f, art

167, II.

_ Maurício Corrêa
Parcialmente 

procedente

1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Iniciativa. Constituição Federal,

artigo 22, XXIV. Competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e

bases da educação nacional. 2. Legislação estadual. Magistério. Educação artística.

Formação específica. Exigência não contida na Lei Federal 9394/96. Questão afeta

à legalidade. 

29 RE 241050 AgR / SP USP x particular 02/12/2003

Transferência de alunos entre

instituições de ensino.

Congeneridade.

art 1, art 5, caput, art

22, XXIV, art 24, IX,

art 206.

_ Ellen Gracie Negado provimento.

É inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios

constitucionais, pretende-se a exegese de legislação infraconstitucional. Hipótese

de contrariedade indireta ou reflexa à Carta Federal.
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30 RMS 23383 / DF

Associação Paulista de

Cirurgiões dentistas x

União 

17/06/2003

Criação de curso de ensino superior.

Manifestação do Conselho Nacional

de Saúde.

_ _ Gilmar Mendes Negado provimento.

2. Emissão de parecer favorável à edição de resolução pela Câmara de Educação

Superior do Conselho Nacional de Educação. 3. Inexistência de exigência relativa à

criação e à implantação de cursos universitários na área de saúde no período entre

a data da promulgação da Lei nº 9.394, de 20.12.1996, e a data da publicação do

Decreto 2.207, de 15.4.1997. 4. Não há cogitar de qualquer abuso ou desvio de

poder por parte do Ministro da Educação ou do Conselho Nacional de Educação. 5.

Aplicação do princípio da segurança jurídica: se se afigurava pacífico o

entendimento autorizativo da criação dos cursos antes do advento da nova

disciplina legal, não há porque negar validade à resolução que se limita a

reconhecer a plena legitimidade de sua instituição nesse período.

31 ADI 1670 / DF

PT, PC do B, PDT x

Presidente da

República e Ministro da 

Educação

10/10/2002

Outros. Inconstitucionalidade de

decretos regulamentares. Não

admissão.

art 6, art 18, art 208,

II.

art 36, par 2, art 39, art

42.
Ellen Gracie Não conhecida.

Decreto nº 2 .208, de 17.04.97 e Portaria nº 646, de 14.05.97. Alegação de afronta

aos artigos 6º, 18 e 208, II da Constituição Federal. Lei nº 9.394/96 - Lei das

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao editarem o Decreto e a Portaria

contra cujos dispositivos se insurgem os autores, pretenderam o Presidente da

República e o Ministro da Educação conferir maior efetividade aos artigos 36, § 2º

e 39 a 42, todos da Lei nº 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação

Nacional), disciplinando a implementação da educação profissional destinada aos

alunos e demais membros da sociedade, como parte da política nacional de

educação. Trata-se, pois, de atos normativos meramente regulamentares, e não

autônomos, como sustentam os autores. Firmou a jurisprudência deste Supremo

Tribunal o entendimento de que só é cabível a ação direta de inconstitucionalidade

para o confronto direto , sem intermediários, entre o ato normativo impugnado e a

Constituição Federal.

32 AI 371429 AgR / GO
Estado do Goiás x

particular
06/08/2002

Autonomia 

universitária.Gratificação de

servidor público.

art 6,XXXVI, art 37,

caput.
_ Gilmar Mendes Negado provimento.

2. Gratificação de incentivo funcional. Concessão. Interpretação do art. 175, da Lei

Estadual n.º 10.460/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Ofensa a direito

local. Súmula 280/STF.

33 ADI 2667 MC / DF

Confederação Nacional

dos estabelecimentos

de Ensino -

CONFENEN x Câmara

Legislativa do DF

19/06/2002

Expedição de diploma. Competência

concorrente / suplementar dos

Estados e DF para legislar sobre

diretrizes e bases da educação.

art 5, LIV, art 24, IX,

par 1, par 2, par 3.
art 9, art 24, I Celso de Mello Deferida a cautelar.

- A Carta Política, por sua vez, ao instituir um sistema de condomínio legislativo

nas matérias taxativamente indicadas no seu art. 24 - dentre as quais avulta, por sua

importância, aquela concernente ao ensino (art. 24, IX) -, deferiu ao Estado-

membro e ao Distrito Federal, em "inexistindo lei federal sobre normas gerais", a

possibilidade de exercer a competência legislativa plena, desde que "para atender a

suas peculiaridades" (art. 24, § 3º). - Os Estados-membros e o Distrito Federal não

podem, mediante legislação autônoma, agindo "ultra vires", transgredir a legislação

fundamental ou de princípios que a União Federal fez editar no desempenho

legítimo de sua competência constitucional e de cujo exercício deriva o poder de

fixar, validamente, diretrizes e bases gerais pertinentes a determinada matéria

(educação e ensino, na espécie). 

34 ADI 2367 MC / SP

Governador SP x

Assembleia Legislativa

SP

05/04/2001

Criação de campus sem iniciativa da

Universidade. Autonomia

universitária. 

art 22, XXIV, art 207, art 53, par único, I. Maurício Corrêa Deferida a cautelar.

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL. NORMA AUTORIZATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A

implantação de campus universitário sem que a iniciativa legislativa tenha partido

do próprio estabelecimento de ensino envolvido caracteriza, em princípio, ofensa à

autonomia universitária (CF, artigo 207). Plausibilidade da tese sustentada.
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35 ADI 1599 MC / UF

Federação das

associações e sindicatos 

de trabalhadores das

universidades 

brasileiras - FASUBRA

SINDICAL e outros x

Presidente da

República

26/02/1998
Autonomia universitária. Despesa

com pessoal.

art 39, art 70, art 84,

II, IV, art 165, par 5, I,

art 169, art 207, par 1,

par 2.

_ Maurício Corrêa Não conhecida.

O princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é irrestrito, mesmo

porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades

devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição,

como as que regem o orçamento (art. 165, § 5º, I), a despesa com pessoal (art.

169), a submissão dos seus servidores ao regime jurídico único (art. 39), bem como

às que tratam do controle e da fiscalização. Pedido cautelar indeferido quanto aos

arts. 1º e 6º do Decreto nº 2.028/96. 5. Ação direta conhecida, em parte, e deferido

o pedido cautelar também em parte para suspender a eficácia da expressão

"judiciais ou" contida no pár. único do art. 3º do Decreto nº 2.028/96

36 ADI 1670 / DF

PT, PC do B, PDT x

Presidente da

República e Ministro da 

Educação

05/11/1997

Outros. Inconstitucionalidade de

decretos regulamentares. Não

admissão.

art 6, art 18, art 208,

II.

art 36, par 2, art 39, art

42.
Octávio Gallotti Indeferida a liminar.

Arguição de inconstitucionalidade do § 1º do art. 4º do Decreto nº 2.208-97 e dos

artigos 3º e 14 da Portaria nº 646- 97 do Ministro de Estado da Educação. Cautelar

indeferida, por insuficiência, ao primeiro exame, da alegação de incompatibilidade

desses dispositivos com os artigos 6º (educação como direito social), 18

(autonomia dos Estados, D.F. e Municípios) e 208, II (progressiva universalização

do ensino médio gratuito), todos da Constituição Federal.

37 ADI 1629 MC / DF
PC do B x Presidente

da República
10/09/1997

Outros. Financiamento do Ensino

técnico.

art 23, V, art 62, art

211, par 1.
art 8. Moreira Alves Indeferida a liminar.

Artigo 44 da Medida Provisória nº 1.549-31 que acrescentou os §§ 5º, 6º e 7º ao

artigo 3º da Lei 8.948, de 8 de dezembro de 1994. Aditamento com relação às

Medidas Provisórias 1.549-32 e 1.549-33 Ensino técnico. Alegação de ofensa ao

artigo 211 da Constituição Federal. - Não se afiguram, de plano, com a relevância

jurídica necessária à concessão de liminar os fundamentos jurídicos em que se

funda a presente ação direta. - Não-ocorrência do "periculum in mora" ou da

conveniência da suspensão liminar dos dispositivos impugnados. Pedido de liminar

indeferido.
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38 ADI 1620 MC / DF

PT x Presidente da

República e Congresso

Nacional

 19/06/1997  

Autonomia universitária. Regime

jurídico único e despesa com

pessoal.

art 7, art 39, par 2, art

206, II, V.
art 54 Sepúlveda Pertence

Deferida a cautelar

parcialmente,

Universidade pública: regime de pessoal: peculiaridades a considerar no estatuto

jurídico das universidades: art. 54 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação:

argüição de inconstitucionalidade fundada no art. 39 CF: suspensão cautelar sem

redução do texto com interpretação conforme a Constituição. 1. No que diz com os

integrantes do magistério público, não é o art. 54 da Lei Darcy Ribeiro que os

subtrai do âmbito do regime jurídico único do servidor público (CF, art. 39): é a

Constituição mesma, art. 206, V, que lhes assegura outro regime, único mas

especial, o qual, entretanto, não lhes poderá negar as garantias gerais outorgadas a

todo o funcionalismo pela Lei Magna. 2. O pessoal burocrático das Universidades,

ao contrário, há de submeter-se ao regime único dos servidores públicos, que

somente não alcança os que dele foram retirados pela própria Constituição.


