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PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA. CORTE ABRUPTO DO PNAE PARA PARCELA DE
ESTUDANTES DA UNILAB. DESPROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA. NECESSIDADE DE OUVIR AS PARTES AFETADAS
PARA  ANÁLISE  CONCRETA  DE  POSSÍVEIS  MEDIDAS
MITIGADORAS OU DE MEDIDAS DE TRANSIÇÃO.
-Parecer pelo provimento da apelação.

I.            Relatório

Cuidam os  autos  de  apelação  interposta  pelo  Ministério Público

Federal em face da sentença (fs.  190/196),  que julgou improcedente o pedido

ministerial  de  condenar o réu na obrigação de indenizar os prejuízos causados

pelo corte abrupto do PNAES para parcela dos estudantes da UNILAB e também

a suspensão imediata do corte desse benefício.

2. Em  suas  razões  recursais,  o  apelante  alegou,  em  síntese,  a

necessidade de reforma integral da sentença.

3. Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas pela UNILAB às

fls. 287/297. 
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4. Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas pela UNILAB às

fls. 287/297. 

5. Vieram os autos  a esta Procuradoria Regional  da República da  5ª

Região.

6. É o relatório, passa-se à manifestação.

II.           Fundamentação

7. O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública em face de

Universidade  da  integração  internacional  da  lusofonia  afro-brasileira  –  Unilab,

autarquia federal. A pretensão deduzida na referida ação consistiu na condenação

da ora apelada a danos materiais e morais decorrentes do prejuízo que os cortes

financeiros nos benefícios causaram aos estudantes e a suspensão imediata do corte

dos benefícios PAES.

8. A pró-reitoria da  UNILAB  informou,  em  2014,  que  a  partir  de

janeiro do ano de 2015, o benefício do PNAE seria cortado para aqueles estudantes

que o cumulavam com o PBP. A UNILAB alega que esse cancelamento do PNAE

se  deve  às  restrições  orçamentárias  e  que  tais  valores  seriam  utilizados  para

viabilizar  a  concessão  de  PNAES  para  os  alunos  recém-ingressos,  pois,  do

contrário, ficariam sem receber. 

9. O  juízo  de  primeiro  grau,  então,  sentenciou  pela  improcedência

liminar do pedido. Dessa forma, concorda com os argumentos do réu, destacando

que, a despeito da disciplina legal favorável à cumulação dos benefícios (PNAE e

PBP),  alega a reserva do possível  e  a isonomia para justificar a  realocação de

recursos. Além disso, fundamenta que não há violação ao devido processo legal

nem direito subjetivo dos estudantes à manutenção dos benefícios.

10. A pretensão recursal consiste nos seguintes pedidos: a) suspensão

imediata  dos atos  da  demandada  que  determinam  o  corte  dos  benefícios

assistenciais  do  PNAES  aos  alunos  do  curso  de  Humanidades  que  o  recebia
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cumulativamente  com o  PBP b)  danos  morais  e  materiais  aos  estudantes  que

tiveram seus benefícios cortados.

11. Nos  fundamentos  da  pretensão  recursal,  ressalta-se  o  caráter

assistencial do benefício, pois ele é concedido apenas para pessoas em condições

de  hipossuficiência  e  tem  como  razão  de  ser  a  concretização  do  direito

fundamental à educação.

12. Ressalta-se também que a tese da reserva do possível não é aplicável

ao caso, pois a concretização do direito fundamental à educação é oponível ao

Estado-Adminsitração. Além disso, trata-se de um benefício assistencial, corolário

do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  reforçando  a  oponibilidade  ao

Estado-Administração e o descabimento da reserva do possível. Assim entende a

melhor jurisprudência do STF, in verbis,

“(...)  Cabe  assinalar,  presente  esse  contexto  -  consoante  já  proclamou  esta
Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da
Carta  Política  "não  pode  converter-se  em  promessa  constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de  seu  impostergável  dever,  por  um  gesto  irresponsável  de  infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ
175/1212-1213,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO).  Não  deixo  de  conferir,  no
entanto,  assentadas  tais  premissas,  significativo  relevo  ao tema pertinente  à
"reserva do possível" (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, "The Cost of
Rights",  1999,  Norton,  New  York),  notadamente  em  sede  de  efetivação  e
implementação  (sempre  onerosas)  dos  direitos  de  segunda  geração  (direitos
econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe
e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas
individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e
culturais  -  além  de  caracterizar-se  pela  gradualidade  de  seu  processo  de
concretização  -  depende,  em  grande  medida,  de  um  inescapável  vínculo
financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo
que,  comprovada,  objetivamente,  a  incapacidade  econômico-financeira  da
pessoa  estatal,  desta  não  se  poderá  razoavelmente  exigir,  considerada  a
limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto
da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal
hipótese  -  mediante  indevida  manipulação  de  sua  atividade  financeira  e/ou
político-administrativa  -  criar  obstáculo  artificial  que  revele  o  ilegítimo,
arbitrário  e  censurável  propósito  de  fraudar,  de  frustrar  e  de  inviabilizar  o
estabelecimento  e  a  preservação,  em  favor  da  pessoa  e  dos  cidadãos,  de
condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a
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cláusula da "reserva do possível"  -  ressalvada a ocorrência de justo motivo
objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade
de  exonerar-se  do  cumprimento  de  suas  obrigações  constitucionais,
notadamente  quando,  dessa  conduta  governamental  negativa,  puder  resultar
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados
de  um  sentido  de  essencial  fundamentalidade.”  (STF,  ADPF  45,  Decisão
Monocrática  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  j.  29.04.2004,  Informativo  nº  345)
(grifamos)

13. Por  último,  alega-se  que  a  autonomia  universitária  para  deliberar

sobre a alocação de recursos orçamentários não tem caráter absoluto. Deve, pois,

ser  interpretada  em conformidade  com o  devido  processo  legal  e  a  segurança

jurídica,  o  que  não  ocorreu  no  caso  em questão.  Nesse  sentido,  o  decreto  nº

7234/10 e a resolução da unilab nº 8 de 2014, ao preverem a possibilidade de corte

dos benefícios assistenciais por motivo de crise econômica devem ser interpretados

conforme as normas constitucionais.

14. Nas  contrarrazões  a  apelação,  a  UNILAB  alega  que,  ante  a

insuficiência  de  recursos,  tinha  que  utilizar  a  sua  autonomia  universitária  de

natureza constitucional para gerenciar os recursos da melhor forma. Essa forma

deve ter por norte assegurar que a maior quantidade possível de estudantes tenha

acesso a algum benefício. Nesse sentido, não tinha a UNILAB outra opção senão

realizar a redução na bolsa do PNAE dos estudantes antigos para poder beneficiar

os novos. Alega que, se não fizesse dessa forma, estaria ferindo a isonomia, pois

privaria muitos para privilegiar poucos.

15. Além  disso,  ressalta  que  não  há  direito  subjetivo  de  nenhum

estudante à cumulação das bolsas, seja por expressa disposição da legislação (o

decreto nº  7234/10 e  a  resolução da unilab nº  8  de  2014),  seja  pelo termo de

compromisso firmado entre os estudantes e a UNILAB, pois ambos preveem a

precariedade do vínculo. 

16. Essa precariedade deveria estar, como previsto, norteada pela reserva

do possível, ou seja, pelas reais possibilidades orçamentárias da UNILAB. Como,
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in casu, houve efetivo corte no repasse financeiro à UNILAB, considera inevitável

o reajuste orçamentário.

17.  Por último, alega a UNILAB que o controle jurisdicional em questão

é  incabível,  pois  estaria  adentrando  no  mérito  das  decisões  administrativas,

consubstanciando uma violação à separação dos poderes.

18. Primeiramente,  é  cediço  que  a  UNILAB  sofreu  um  corte

orçamentário da União. Esses repasses têm dotação específica, de modo que os

programas questionados dependem deles para se manter. Nesse contexto, não se

pode negar à UNILAB que utilize sua autonomia universitária para readequar o

orçamento  de  modo  a  atender  da  melhor  forma  o  interesse  público  e,  mais

especificamente a finalidade do programa.

19. Ainda  com  a  argumentação  supra,  tem-se  a  legislação

infraconstitucional,  a  teoria  da  reserva  do  possível  e  a  realidade  de  cortes

orçamento  como  argumentos  favoráveis  aos  atos  da  UNILAB de  redução  das

bolsas para os estudantes que já estavam cursando a graduação.

20. No  entanto,  a  questão  principal  é  a  forma  como  a  UNILAB

respondeu aos cortes orçamentários à concessão de bolsas, pois essa não pode ser

escolhida  à  revelia  da  força  normativa  da  Constituição.  Alega  que,  diante  da

inexorável  necessidade  de  atender  o  maior  número  de  estudantes  possível  e,

pretendendo não criar disparidades entre os estudantes, diminuiu a bolsa dos que já

cursavam  para  fornecer  aos  recém-ingressos.  Isso  porque,  afinal,  os  repasses

financeiros  tinham diminuído  sensivelmente  e  era  necessário  reduzir  dos  que

ganhavam mais para garantir algo aos que estavam ingressando. Essa, portanto, era

a  única  forma  de  garantir  a  isonomia  e  o  atendimento  às  finalidades  dos

programas.

21. A concretização da isonomia e da finalidade pública, todavia, não se

resume a atender o maior número possível de estudantes hipossuficientes, qualquer

que seja o valor das bolsas. Argumentando hiperbolicamente, não existiria limite
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para  essa  redução?  Poderia  a  UNILAB,  com  o  objetivo  de  abarcar  todos  os

estudantes do país, ir reduzindo as bolsas indefinidamente?

22. A ação civil pública em questão não foi,  ressalte-se, ajuizada pelo

MPF de ofício, mas sim por representação dos estudantes da UNILAB. Isso porque

muitos dos recebiam a bolsa PNAE e a PBP não sabiam como concluiriam seu

curso ante a iminência de abrupta e drástica redução no pagamento da PNAE. No

procedimento preparatório do MPF, isso fica claro na Manifestação 20150006318,

fls  87,  “(...)  O  declarante  ressalta  que  vários  alunos  correm o  risco  de  serem

despejados de suas moradias em Redenção por causa das dificuldades financeiras.”

23. Dessa forma, verifica-se empiricamente que a dita reorganização de

gastos  da  UNILAB não  parece  conseguir  manter  o  maior  número  possível  de

estudantes  na  universidade.  Pelo  contrário,  reduzindo  o  valor  já  ínfimo  aos

estudantes que já estão na graduação e transferindo esse benefício dos primeiros

aos recém-ingressos parece que se conseguirá inviabilizar a permanência de todos,

isonomicamente.

24. Tal argumentação é corroborada pela ata de reunião na PRDC-Ceará,

nas  fls.  143  “(…)  Alegaram que  aos  estudantes  do  Curso  de  Humanidades  é

necessário  garantir  os  dois  benefícios,  a  fim  de  garantir  o  regular

desenvolvimento do curso, bem como atender às precárias situações a que estão

submetidos os alunos (…).” 

25. Dessa forma, intui-se que não se trata de um excedente financeiro

dos alunos que tiveram a bolsa reduzida que poderá ser realocado pelo bem dos

recém-ingressos.  Mas,  isso  não  é  somente  constatação  empírica,  mas  teoria

econômica. Quanto menos se recebe, menor a capacidade de poupança, ou seja,

maior é o percentual de sua renda que se utiliza para consumo, precipuamente

consumo de itens essenciais. 

26. Assim,  ao  retirar  pouco  que  seja  de  benefícios  para  pessoas

hipossuficientes,  não se tenha a ilusão de que se exige uma redução de gastos
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supérfluos desse “excedente”. Nesse patamar de renda, aliás, o que excede tende a

zero. A única coisa razoável de se esperar acontecer é que aqueles que já estudam

sejam despejados de suas moradias e tenham que largar os estudos para trabalhar e

que os recém-ingressos rapidamente tenham que fazer o mesmo.

27.  Dessa  forma,  não  pode  a  UNILAB,  sob  pretexto  de  maximar  o

número de estudantes carentes, unilateralmente frustrar as legítimas expectativas

dos que já estão concluindo o curso. Essa decisão não guarda proporcionalidade-

adequação,  já  que  não  deve  alcançar  o  resultado  pretendido.  Também não  há

proporcionalidade  stricto sensu,  já que o dano acarretado àqueles que estão em

vias de concluir o curso é evidante.

28. Por  último,  destaque-se  que  o  poder  de  império  do  Estado-

Administração deve encontrar limites no que se refere a direitos fundamentais. In

casu, a mera comunicação do corte abrupto e drástico das bolsas aos estudantes

hipossuficientes  não  guarda  conformidade  com  o  contraditório  e  a  segurança

jurídica. 

29. Ademais,  ainda  que  se  tratasse  do  poder  legiferante  do  Estado,

recomendar-se-ia  que  modificações  drásticas referentes  à  população  carente

passassem por um período de adaptação, concretizado pela edição de normas de

caráter transitório. 

30. Além disso, essencial seria promover o contraditório com as pessoas

afetadas para elaborar essas normas de transição da melhor forma possível. Esses

cuidados  não  foram  tomados  pela  UNILAB,  que  meramente  comunicou  aos

estudantes o corte,  julgando unilateralmente ser a única atitude possível  de ser

tomada. 

III.         Conclusão

31. Ante todo o exposto, requer esta Procuradoria Regional da República

o provimento da apelação.
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Recife (PE), 07 de novembro de 2016.

FERNANDO JOSÉ ARAÚJO FERREIRA
Procurador Regional da República

FJAF/cpb

8/8


