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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objeto o estudo do fenômeno compreendido por 

"liberalização de serviços públicos tradicionalmente mercantis", ou seja, a abertura à 

iniciativa privada e à concorrência da prestação de serviços que originariamente não 

tinham por finalidade a exploração econômica pelo Estado, sob o enfoque específico 

do caso do serviço de ensino superior. Tenta-se demonstrar que, a partir do 

momento em que passou a ser livre e maciçamente explorado pelo capital privado, o 

serviço de ensino superior deixou de ter um caráter não mercantil para assumir um 

caráter empresarial. Como suporte teórico, sustenta-se que a liberalização do 

serviço de ensino superior é produto da crise do paradigma tradicional de serviço 

público, do processo de desestatização que vem ocorrendo no Brasil desde a 

década de 90, da dogmática constitucional referente à atividade de ensino, que lhe 

confere natureza e regime jurídico diversos conforme esteja sendo prestada pelo 

Estado ou pela iniciativa privada, e da influência do neoliberalismo na orientação 

político-econômica brasileira. Dentre os problemas apontados como sendo 

decorrentes do processo de liberalização do serviço de ensino superior, apontam-se 

a divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da aplicabilidade das normas do 

Código de Defesa do Consumidor às relações de ensino; a concorrência 

mercadológica entre as instituições privadas de ensino superior; e a pendência de 

regulação governamental eficiente no setor. A conclusão é no sentido de que, em 

face do irreversível processo de liberalização, a aplicabilidade das normas de defesa 

do consumidor às relações de ensino é um imperativo de afirmação dos princípios 

constitucionais que regem a Ordem Econômica; a disciplina da concorrência entre as 

instituições de ensino superior demanda harmonização dos interesses dos agentes 

do mercado mediante intermediação governamental; a necessidade de se consolidar 

um marco regulatório no setor de ensino superior se apresenta como o veículo mais 

adequado para equilibrar o mercado, proteger os consumidores e, assim, viabilizar o 

cumprimento da função social do ensino pelas instituições privadas.  
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1 INTRODUÇÃO 

As sucessivas revoluções industriais e tecnológicas ocorridas no mundo ao 

longo dos últimos 150 anos provocaram sensíveis transformações nas estruturas 

jurídica, econômica e social de praticamente todos os países. A consolidação do 

sistema capitalista como substrato para o desenvolvimento e o progresso da 

sociedade contemporânea, o investimento em processos voltados à busca da 

igualdade entre os povos, à universalização da saúde, da cultura e da educação, e à 

valorização da liberdade de iniciativa individual, da autonomia da vontade humana, 

são fatores que contribuíram para a percepção da necessidade de releitura dos 

moldes tradicionais de produção, da interação capital-trabalho, da redefinição do 

papel do Estado e, consequentemente, da atuação da Administração Pública 

perante a sociedade.  

Nos períodos de maior fragilidade e desequilíbrio das estruturas sociais, 

caracterizados por elevadas taxas de analfabetismo, baixa concentração de recursos 

financeiros nas mãos da iniciativa privada e crescimento econômico inexpressivo, o 

Estado avocou para si, praticamente em regime de monopólio, tanto a prestação de 

serviços públicos de caráter não mercantil,1 como saneamento, saúde, educação e 

seguridade social, quanto os de caráter comercial e industrial,2 a exemplo da 

telefonia, energia elétrica e dos transportes, o que levou à crença generalizada até 

meados do século XX de que a intervenção direta do Estado na economia era 

necessária para a promoção do desenvolvimento social.  

A assunção desse conjunto de atribuições pelo ente estatal, principalmente 

                                            

1 São os serviços "gratuitos ou quase gratuitos para os utentes, sendo por isso financiados diretamente 

pelo orçamento do Estado" (MOREIRA, Vital. A nova entidade reguladora da saúde em Portugal. 

Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, Ano 1, n.1, p.104, jan./mar. 2003. 

2 "(...) trata-se de serviços prestados mediante o pagamento de tarifas ou preços pelos utentes" 

(idem). 
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no que se refere à prestação de serviços públicos, foi crucial instrumento em 

determinado momento histórico para o progresso e a socialização, em especial nos 

Estados pobres, na medida em que permitiu melhorar a situação de toda a 

coletividade.3 Contudo, isso resultou na inflação da máquina administrativa, que se 

burocratizou a ponto de não mais poder atender satisfatoriamente as demandas 

sociais, dando fôlego ao movimento destinado a devolver aos cidadãos o papel de 

protagonistas do desenvolvimento e, por conseqüência, de agentes econômicos.4 

O advento de uma conjuntura econômico-social caracterizada pela redução 

da prestação de serviços públicos pelo Estado e aumento da concorrência privada 

acarretou a proposição de um novo modelo de serviço público, não mais fundado na 

manutenção de monopólios estatais, mas na prestação desses serviços com base 

na lógica do mercado. 

A transferência progressiva da prestação de serviços públicos à iniciativa 

privada gerou não apenas uma considerável redução das atividades desem-

penhadas diretamente pelo Poder Público, mas também uma transfiguração dos 

escopos originais dessas atividades.5 Como conseqüência imediata desse processo, 

observou-se que o tradicional conceito de serviço público não mais atendia às 

                                            

3 ORTIS, Gaspar Ariño. Princípios de derecho público económico. Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 1.ed., 2003. p.550. 

4 As características dessa fase histórica, conforme o pensamento de Jürgen HABERMAS, são a 

transferência de competências públicas para entidades privadas, a substituição do poder público 

pelo poder social e a estatização progressiva da sociedade, mediante destruição da base da 

esfera pública, que é fundada na separação entre Estado e Sociedade (HABERMAS, Jürgen. 

Mudança estrutural da esfera pública. Trad. de Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1984. p.168-170). 

5 "(...)há atividades econômicas em que nem a origem do capital está no mercado e nem o produto 

ofertado submete-se às leis da preferência e dos preços. São atividades destinadas a toda a 

população (serviços universais), cujo fornecimento deve permanecer constante (serviços 

permanentes), e a remuneração é calculada para a manutenção do serviço e não segundo o 

aumento da vantagem do investidor – permitindo-se subvenções e subsídios cruzados (tarifas). 

São os serviços públicos" (DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos: As ações do 

estado na produção econômica. São Paulo: Max Limonad. 2002. p.59). 
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necessidades da população a qual o Estado deveria servir. 

O professor lusitano Vital MOREIRA afirma existir hoje um "movimento em 

curso de alteração do paradigma tradicional dos serviços públicos, segundo linhas 

em que avulta a reforma dos modos de gestão do sector público ('nova gestão 

pública'), incluindo o recurso a mecanismos de tipo de mercado (MTM), a 

liberalização e a abertura ao mercado, e finalmente a participação do sector privado 

na prestação de serviços públicos".6 

Enquanto encargos estatais, os serviços públicos de caráter não mercantil, 

assumem a precípua função de atender às necessidades coletivas, visando à 

promoção do bem-estar social. Vital MOREIRA pondera que, ao contrário dos 

serviços públicos comerciais e industriais, os quais estavam organizados 

originariamente sob a forma de empresa pública, sendo mesmo, muitas vezes, 

concedidos a empresas privadas, os serviços públicos não mercantis, como a 

educação e a saúde, eram prestados diretamente pela Administração, ou seja, por 

estabelecimentos públicos sem natureza empresarial.7 Todavia, o advento da 

concorrência privada para a sua prestação contribuiu para que o interesse coletivo 

fosse mitigado pela busca do lucro, passando esses serviços a revestirem-se de um 

caráter eminentemente mercantil.8  

Vital MOREIRA entende que a redução da participação direta do Estado e 

o aumento da participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos 

                                            

6 MOREIRA, Vital. Op. cit., p.104. 

7 "(...) enquanto os serviços públicos da primeira classe, sujeitos de algum modo ao mercado, 

estavam já sob a égide do direito comercial, mesmo quando continuavam a ser prestados 

directamente pelo Estado, os serviços públicos da segunda espécie, em geral fora do mercado, 

estavam tradicionalmente organizados segundo o direito administrativo" (Op. cit., p.104). 

8 "De fato, a atribuição ao setor privado de atividades tradicionalmente executadas pelo setor 

público, a redução das funções estatais e sua prestação em moldes gerenciais, exigiram a 

reformulação do ordenamento jurídico para propiciar maior flexibilidade à Administração Pública, 

de forma a romper com mecanismos uniformes que não atendiam às suas finalidades" (RANIERI, 

Nina Beatriz Stocco. Educação superior, direito e estado: na lei de diretrizes e bases (Lei n.º 

9.394/96). São Paulo: Universidade de São Paulo, Fapesp, 2000, p.157). 
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que não têm por finalidade tradicional a exploração econômica pelo Estado 

resultou nos fenômenos que o autor chama de "empresarialização" e 

"liberalização" dos referidos serviços.  

A noção de "empresarialização" serve para designar o fenômeno de mudança 

da gestão dos serviços públicos tradicionais de caráter não econômico, de modo que os 

organismos ou estabelecimentos prestadores sejam transformados em empresas, 

dotadas de um capital e sujeitos a métodos de gestão empresarial (regras de direito 

comercial, relações de trabalho de direito laboral, procura de eficiência, remuneração de 

acordo com os serviços prestados etc.).9 Enquanto isso, a "liberalização" é o termo 

empregado para designar a abertura dos serviços públicos não mercantis tradicionais à 

iniciativa privada e à concorrência, ou seja, não envolve propriamente a transformação 

das instituições públicas que prestam o serviço em empresas.  

O fenômeno da "empresarialização" foi constatado por MOREIRA no setor de 

saúde em Portugal. Essa atividade, tradicionalmente inexplorada economicamente pelo 

Estado, assumiu um caráter mercantil e um regime jurídico diferenciado quando da 

abertura de sua prestação à iniciativa privada em solo português, levando, inclusive, ao 

surgimento de uma entidade reguladora para operar "num sector que era dos mais 

importantes dos serviços públicos não mercantis".10  

No Brasil, o fenômeno de "empresarialização", nas bases propostas por 

Vital MOREIRA, ainda não foi observado no âmbito dos serviços públicos 

                                            

9 "A empresarialização de serviços e estabelecimentos públicos, transformando-os em empresas 

públicas – de que as sociedades de capitais públicos são uma modalidade – e submetendo-os a 

um regime de gestão empresarial é, aliás, especificamente indicada no caso dos serviços públicos 

de natureza prestacional, sobretudo quando sujeitos a competição no mercado, cuja natureza se 

presta facilmente a exercício de gestão empresarial" (MOREIRA, Vital. Op. cit., p.108). 

10 As mudanças operadas em Portugal nesse setor "traduzem-se efectivamente na criação de um 

mercado de cuidados de saúde, em que os actos principais deixaram de ser estabelecimentos 

públicos de saúde sem lógica empresarial, de um lado, e utentes de serviços públicos gratuitos de 

outro, para passarem a ser entidades empresariais, sujeitas a uma lógica de mercado, sendo 

remuneradas pelos cuidados efectivamente prestados, e consumidores de cuidados de saúde que 

são remunerados ao prestador, embora não necessariamente pelos próprios consumidores" (Op. 

cit., p.105). 
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tradicionalmente não mercantis. Diferentemente do que se deu em Portugal, a 

realidade brasileira é marcada por uma "liberalização" da prestação desses serviços, 

ou seja, não houve criação de empresas estatais para sua prestação, mas tão 

somente uma abertura à participação da iniciativa privada e à concorrência. 

A liberalização do serviço público de saúde em solo nacional se deu em 

função do disposto no art. 199 da Constituição Federal,11 posteriormente 

regulamentado pela Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispôs sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, ensejando, assim como se deu em 

Portugal, uma regulação estatal específica desse setor, a cargo da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS).12  

Além do serviço de saúde, o fenômeno da liberalização atingiu também, e 

de forma muito peculiar quando em comparação com outros países, o serviço de 

ensino superior. Desde o início da abertura massiva da participação da iniciativa 

privada na prestação desse serviço, notadamente a partir do primeiro mandato do 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, intensas modificações puderam ser 

observas nesse setor.13 A primeira delas é quantitativa. O Brasil, que até 1996 

                                            

11 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 199. A assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada. § 1.º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. § 2.º - É vedada a 

destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. § 3.º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros 

na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. § 4.º - A lei disporá sobre as 

condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 

fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de 

sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.  

12 Sobre a regulação da saúde suplementar no Brasil, vide CUNHA, Paulo César de Melo da. 

Regulação jurídica da saúde suplementar no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.  

13 "A educação superior particular no Brasil sempre foi um bom negócio, mas estava restrita a 

poucos privilegiados. A burocracia do Ministério da Educação e a exigência de que as instituições 

de ensino superior (IES) tinham que ser 'sem fins lucrativos’ não animava o empresariado 

brasileiro a investir no setor. Tudo começou a mudar na gestão de Fernando Henrique Cardoso, 

com Paulo Renato Souza no Ministério da Educação. Nesta época, o país presenciou uma 



 

 

6 

contava com pouco mais de meio milhar de instituições privadas, chegou ao final do 

ano de 2002 com 1.442.14 A segunda, de ordem qualitativa, é caracterizada pela 

oferta de cursos com qualidade questionável, o que tem levado entidades a exemplo 

da OAB, no caso dos cursos jurídicos, a exigirem do Poder Público o fechamento de 

instituições e cursos. 

O aumento da oferta privada do serviço de ensino superior resultou na 

formação de um mercado extremamente lucrativo que chega a movimentar a 

suntuosa soma de 15 bilhões de reais por ano.15 O potencial econômico desse 

"negócio" tem levado empresários, mesmo sob severas críticas, a abarrotarem o 

Ministério da Educação com pedidos de abertura de mais cursos e credenciamento 

de novas instituições, e a adotarem estratégias de gestão para concorrerem uns com 

os outros na disputa por alunos. Tal realidade resultou na demanda por uma reforma 

e regulação governamental específicas para o setor.16 

Diante de todo esse contexto, o presente trabalho terá for finalidade 

realizar uma reflexão acerca das modificações operadas tanto no paradigma clássico 

de serviço público quanto na estrutura político-econômica brasileira que levaram ao 

aumento progressivo da prestação do serviço de ensino superior pela iniciativa 

privada, resultando em um fenômeno que pode ser chamando de "liberalização do 

                                                                                                                                        
abertura sem precedentes no setor educacional privado. Facilitou-se a abertura de novas 

instituições e foi extinta a obrigatoriedade da instituição ser sem fins lucrativos" (MONTEIRO, 

Carlos; BRAGA, Ryon. A bolha especulativa no ensino superior privado. Revista Aprender Virtual. 

Edição 14. Ano 3. n.5. set./out. 2003). 

14 Sinopse Estatística do Ensino Superior Graduação 2002 – Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Ministério da Educação. 

15 Revista Aprender Virtual.Edição, n.15. Ano 3. n.6. nov./dez. 2003, p.272. 

16 "No contencioso que existe hoje na sociedade e na academia a respeito da reforma da 

universidade, das cotas, das necessárias mudanças curriculares que precisamos fazer, do desafio 

de como conectar uma sociedade que tem um mar de excluídos e, na ponta, uma revolução 

tecnológica em curso — e uma elite que a dirige —, precisamos ainda reordenar e recoesionar a 

sociedade brasileira na revolução democrática. No caso das universidades, sua reforma jamais 

deve significar uma degradação. Mas deve significar sua modernização radical para a abertura 

democrática do ingresso das amplas camadas populares na universidade pública e no ensino 

superior em geral" (Discurso do ministro Tarso Genro ao assumir o cargo de ministro da Educação 

em 27/01/2004. Disponível em: <http://www.mec.gov.br/acs/asp/MINISTRO/Discursos.ASP>.  
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serviço de ensino superior".  

Para que sejam lançadas as bases do panorama de discussão da presente 

monografia, o Capítulo Primeiro será destinado ao estudo da crise do paradigma 

clássico de serviço público. Propõe-se uma abordagem histórico-evolutiva que permita 

apresentar o surgimento da noção de serviço público, que a doutrina de um modo geral 

denomina "modelo clássico" ou "tradicional", e os principais fatores que levaram à sua 

transformação ao longo do tempo, à sua crise enquanto instituto jurídico, e à adoção de 

um novo modelo, caracterizado pela redução da participação do Estado, aumento da 

ingerência do capital privado e regulação voltada para a concorrência. 

No Capítulo Segundo, buscar-se-á demonstrar como a crise do serviço 

público, intrinsecamente relacionada à crise do Estado de Bem-Estar Social, 

influenciou o processo de desestatização instaurado no Brasil a partir da década de 

90. Será analisado como a nova concepção do modelo de Estado brasileiro e a 

delimitação de suas esferas de atuação na Ordem Econômica levaram ao aumento 

progressivo da prestação pela iniciativa privada de serviços anteriormente a encargo 

majoritário do Poder Público, a exemplo do ensino superior, notadamente em função 

da utilização de mecanismos de privatização, concessão, permissão e autorização. 

O Capítulo Terceiro será destinado à apresentação das relações entre 

Estado e ensino superior. Neste Capítulo, procurar-se-á situar o serviço de ensino 

superior no ordenamento jurídico brasileiro enquanto atividade de prestação 

obrigatória pelo Poder Público. Além disso, serão abordados os aspectos 

decorrentes da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino superior 

no país, especialmente no que se refere à distinção de natureza e de regime jurídico 

conforme essa atividade esteja sendo prestada pelo Estado ou por particulares.  

Por derradeiro, o Capítulo Quarto voltar-se-á à análise das características 

específicas do fenômeno que, seguindo o pensamento do professor Vital MOREIRA, 

pode ser chamado de "liberalização serviço de ensino superior". Neste Capítulo, 

tentar-se-á demonstrar que o aumento da participação da iniciativa privada na 

prestação do serviço de ensino superior foi influenciado de forma preponderante 
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pelo neoliberalismo e pelas disposições da atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Em seguida, serão suscitadas algumas questões polêmicas que 

emergem dessa realidade e que demandam maior aprofundamento e abordagem 

doutrinária. São elas: a incidência das normas de defesa do consumidor sobre as 

relações entre instituições privadas de ensino superior e seus alunos; a concorrência 

entre instituições privadas de ensino superior e a proposta de consolidação de um 

marco regulatório do ensino superior no Brasil.  

Com o intuito de se conferir maior fluência e coesão ao texto, bem como de 

torná-lo acessível ao maior número possível de leitores, foram traduzidas para o 

vernáculo todas as citações de autores estrangeiros, sendo a tradução 

responsabilidade integral e exclusiva do autor. 
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2 A CRISE DO PARADIGMA CLÁSSICO DE SERVIÇO PÚBLICO  

2.1 NOÇÕES PRELIMINARES 

Os eventos motivadores das alterações substanciais na vida em sociedade 

que puderam ser observados ao longo da história sempre tiveram por causa primária o 

poder, seja do mais forte sobre o mais fraco, seja do coletivo sobre o individual. Tal 

perspectiva conduziu o pensamento da mais autorizada doutrina à afirmação de que 

toda a problemática emergida na contemporaneidade está direta ou indiretamente 

vinculada ao Estado, por ser ele a máxima expressão do poder político de uma nação.17 

No entanto, a partir do período histórico iniciado após a Revolução Industrial 

inglesa de 1889, as transformações sociais passaram a ser conduzidas não mais 

apenas sob a batuta do poder político do Estado. A consagração do sistema de 

produção capitalista ao longo do século XX resultou na concorrência de mais uma forma 

de poder para a regência da vida em sociedade, o poder econômico, cujos titulares não 

necessariamente integram a estrutura estatal, mas compõem um setor que, embora 

dependente, lhe é muitas vezes divergente: o mercado. 

Ainda que durante o século XX o socialismo tenha tentado se firmar como 

uma alternativa ao sistema capitalista, a hegemonia das relações econômicas 

baseadas na exploração da mais-valia foi fator determinante para a disciplina da 

interação capital-trabalho e da inserção dessa última lógica produtiva nas estruturas 

do poder. Conseqüentemente, o estudo das transformações operadas no âmbito do 

Estado, do poder político central, passou a sedimentar-se também como um reflexo 

da organização do sistema capitalista. 

Lúcia BRUNO leciona que "essas mudanças na forma de organização do 

capitalismo são acompanhadas de alterações substantivas nas suas estruturas de 

                                            

17Cf. MIRANDA, Jorge. Teoria do e estado da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.1.  
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poder", pois, para a autora, "da mesma maneira que a lógica econômica do 

capitalismo tem se reproduzido historicamente, através de formas institucionais 

sempre renovadas, também na esfera do político novas formas de organização e de 

exercício do poder estão sempre a surgir".18  

A evolução do sistema capitalista e de sua interação com os mais diversos 

organismos estatais, visando à otimização do processo econômico, promoveu uma 

progressiva mudança dos encargos do poder central perante a sociedade. Isso levou 

muitos países a adotarem diferentes modelos de Estado, que ora pugnavam pela 

retirada de todo e qualquer entrave das relações de capital (Estado Liberal), ora 

visavam ao equilíbrio e ao desenvolvimento através da intervenção estatal na 

economia, mediante ampla prestação de serviços públicos à coletividade e 

interferência em atividades tipicamente privadas (Estado de Providência ou de Bem-

Estar social). 

O modelo de Estado adotado num determinado momento histórico em 

virtude da orientação econômica escolhida por uma nação impacta diretamente na 

delimitação das funções pertinentes à sua respectiva Administração Pública,19 o que 

torna evidente que a própria noção de serviço público, enquanto forma de 

manifestação do poder estatal para a consecução de seus fins, também não fica 

incólume aos desdobramentos dessa conjuntura.20 

                                            

18 BRUNO, Lúcia. Reorganização Econômica, Reforma do Estado e Educação. In: HIDALGO, 

Angela Maria; SILVA, Ileizi Luciana Fiorelli (Org.). Educação e Estado: As mudanças nos sistemas 

de ensino do Brasil e Paraná na década de 90. Londrina: UEL, 2001, p.11. 

19 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição Brasileira de 1988. São 

Paulo: Malheiros, 2003, p.62. 

20 "Se bem se observa a história do Estado, percebe-se, facilmente, que, ao lado da opção pelo 

modo de governar (a orientar os sistemas e regimes políticos), o que mais esclarece a atuação 

política do Estado em diferentes períodos é exatamente o seu modo de agir em relação aos fins 

escolhidos e os meios de ação aceitos como determinantes e próprios para a realização dos 

objetivos e atividades então assumidas pelo Poder Público para o seu cumprimento" (ROCHA, 

Cármen Lúcia Antunes. Estudo sobre concessão e permissão de serviço público no direito 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996, p.9). 
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Dinorá Adelaide Musetti GROTTI afirma que "a noção de serviço público se 

apresenta como a conseqüência do postulado sociológico de sua doutrina, que 

pretende fundamentar a realidade jurídica na realidade social, como resultado da 

observação científica dos fatos sociais e não como intervenção de um 

conceitualismo metafísico".21 Por essa razão, as atividades classificadas como 

públicas refletem uma opção, uma escolha, a encargo da Administração, motivada 

pela demanda social e pela necessidade de preservação do bem comum.22 

A sucessão de formas de concepção e organização estatal, e de disciplina 

das relações econômicas em busca do atendimento das necessidades da 

população, levaram os Estados ao redor do mundo a determinarem, em função de 

suas peculiaridades, quais serviços ou atividades poderiam ser consideradas 

essenciais e, portanto, assumidas pelo Poder Público, e quais deveriam ficar sob a 

tutela do mercado, ou seja, da iniciativa privada. A divergência de opiniões e 

elaborações doutrinárias acerca de quais seriam as atividades tidas como 

indispensáveis encargos de um Estado resultaram em uma verdadeira crise na 

noção de serviço público, fenômeno que se insere num contexto de crise 

generalizada das instituições jurídicas do direito moderno.23 

Jacques CHEVALIER observa que a crise das instituições jurídicas de 

                                            
21 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Op. cit., p.33. 

22 Segundo Dinorá Adelaide Musetti GROTTI, "os serviços públicos não são determináveis a priori, 

dado que as atividades que se impõem aos governantes, que são fruto de uma situação objetiva, 

que emerge naturalmente do estado atual das relações sociais, variam no decurso do tempo, de 

acordo com os elementos objetivos que informam a interdependência social" (Op. cit, p.33); Este 

também é o pensamento de Hely Lopes MEIRELLES, para quem "o conceito de serviço público é 

variável e flutua ao sabor das necessidades e contingências políticas, econômicas, sociais e 

culturais de cada comunidade, em cada momento histórico, como acentuam os modernos 

publicistas" (Direito Administrativo Brasileiro. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p.294). 

23 "A relação entre direito e modernidade é ambivalente: de uma parte, o direito é talhado pelos 

valores e representações inerentes à modernidade, que acarretam uma certa configuração 

jurídica; mas de outra parte, em regresso, o direito aparece como um motor potente de 

racionalização da organização social e política, que realça os atributos da objetividade e da 

necessidade. O direito é então por vezes a expressão e o vetor da modernidade. Também, o 

declínio das crenças ao redor do direito aparece por vezes como um reflexo e uma integrante da 

crise da modernidade" (CHEVALLIER Jacques. Recherches et travaux du RED&S à la Maison des 

Sciences de l’homme. v.5, p.24, 1998). 
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direito moderno, dentre as quais se encontra o serviço público, ao tempo em que se 

funda na crise da razão jurídica, está intimamente ligada ao advento do Estado-

Providência.24 A ruína desse modelo de Estado eminentemente assistencialista, na 

medida em que levou o Poder Público a devolver à sociedade uma gama de 

atribuições que não lhe seriam próprias, resultou na reconfiguração dos institutos 

jurídicos que lhe eram correlatos, apresentando como um dos resultados a quebra 

do paradigma de serviço público de tradição francesa até então vigente.  

Entretanto, para que se possa passar ao estudo pormenorizado do 

contexto dessa crise, imperioso se faz pensar nela, conforme alertou Edmundo Lima 

de ARRUDA JUNIOR, não como uma crise propriamente dita, mas como um mal-

estar, ou como uma crise de paradigmas indissociável da crise da globalidade, pois 

seria insuficiente 

o esforço para compreender a dinâmica das profundas e estonteantes 

mudanças presentes no limiar do século XXI e do terceiro milênio – 

abstraindo-se, por exemplo, de questões de enorme importância e impacto 

prático para a maioria dos habitantes do planeta, tais quais as relações 

Norte/Sul, com os dados da acumulação sob as políticas neoliberais, e as 

dificuldades de convivência desta nova ordem global com a democracia.25 

No que se refere precisamente à mudança operada na noção tradicional de 

serviço público, Lúcia Valle FIGUEIREDO alerta que 

muito se tem escrito sobre a nova concepção política do Estado, que geraria 

outra noção de serviço público. Todavia, é importante que se diga: as 

                                            

24 "A crise do direito moderno, intimamente ligada ao advento do Estado providência, é 

essencialmente e antes de tudo a crise da Razão jurídica: o direito não aparece mais como a 

própria encarnação da Razão; tendo perdido a aura que o envolvia, ele se encontra doravante 

submisso ao exame do julgamento crítico. Tudo se passa como se o sistema de crenças sobre o 

qual ele se apoiava estivesse em via de exaustão. Sem dúvida, convém que não se exagere a 

novidade do fenômeno: a mitificação do direito jamais foi de tal forma que fizesse com que ela 

bastasse para dissipar todo o germe de incredulidade; Verifica-se que o movimento se ampliou, 

conduzindo certos juristas a formular a hipótese de um <<declínio do direito>>" (CHEVALLIER 

Jacques, op. cit., p.28). 

25 ARRUDA JÚNIOR. Edmundo Lima de. Direito, Marxismo e Liberalismo: ensaios para uma 

sociologia crítica do direito. Florianópolis: Cesusc, 2001, p.40. 
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transformações efetuadas somente podem ser aceitas quando rigorosamente 

dentro dos quadros constitucionais. É lógico que não se pode a priori, por 

qualquer postura ideológica, rejeitar a análise das mudanças efetuadas 

(algumas delas de fato), para verificação de sua compatibilidade constitucional. 

Entretanto, não se poderá a elas aderir sem qualquer espírito crítico, científico, 

novamente sob a ótica de uma postura também ideológica.26 

O serviço de ensino superior, como se verá, migrou da esfera pública para 

a esfera privada no curso dos tempos em função da alternância de modelos de 

Estado frente aos postulados econômicos que se apresentavam como ideais para o 

desenvolvimento dos países. A opção estatal acerca do que deveria integrar o bojo 

de prestações públicas em benefício da coletividade por vezes abrangeu aquele 

serviço, mas também por outras vezes o relegou a encargo da iniciativa privada. 

Feitas essas considerações, passa-se à análise específica da crise do 

paradigma clássico de serviço público que resultou, no caso Brasileiro, no 

crescimento da prestação do serviço de ensino superior pela iniciativa privada em 

detrimento da assunção direta dessa atividade pelo Estado. 

2.2 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DA NOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO: 

APRESENTAÇÃO DO PARADIGMA CLÁSSICO 

As tarefas de interesse geral e as prestações fornecidas aos cidadãos 

mediante monopólio de órgãos oficiais, que foram compreendidas de forma ampla 

pelas comunidades de tradição européia até os dias atuais como os fundamentos do 

paradigma clássico (tradicional) de serviço público, surgiram sob a égide dos ideais 

liberais da Revolução Francesa de 1789.27-28 

                                            
26 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 6.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p.82. 

27 Cf. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Op. cit., p.22. 

28 Não é de se olvidar, contudo, que já os impérios da antiguidade desenvolviam atividades em benefício 

de seus cidadãos, embora a semelhança de tais prestações à moderna acepção de serviços públicos 

apenas possa ser verificada por analogia. É o que lecionam Luiz Augusto Irineu FLORIDO, Franciso 

QUIXABA SOBRINHO e Paulo Figueira de Mello PIRES: "Podemos tomar como exemplo a 
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Cármen Lúcia Antunes ROCHA leciona que a concepção política de serviço 

público, de orientação francesa, que dominou por muito tempo a teoria do Estado, refletia, 

na verdade, uma proposta ou modelo de Estado: "um Estado responsável por racionalizar 

em seu comportamento, inclusive normativo, a idéia de convivência humanitária dos seus 

cidadãos, de interdependência social, como pretendido por DUGUIT, a qual se retrataria 

no figurino de ação imposta como obrigação da pessoa política".29 

Até meados do século XVIII, inexistia uma concepção ideológica de 

serviços públicos que permitisse a sua estruturação e consolidação como instituto 

jurídico. Isso se deve ao fato de que, como afirma Dinorá Adelaide Musetti GROTTI, 

"durante o Antigo Regime existiram na França, da época medieval à Revolução, 

atividades análogas e até mesmo idênticas às da noção de serviço público, no 

sentido formal ou material, sem que fossem conceitualmente classificadas".30  

Antes do advento do Estado Moderno,31 os favorecimentos de que 

usufruíam os indivíduos estavam vinculados a suas condições de servos, de modo 

que lhes eram asseguradas certas benesses apenas na medida em que ofertavam 

considerável parte do produto de seu trabalho ou prestavam atividade útil aos seus 

                                                                                                                                        
organização político-administrativa do Império Persa, dotado de serviços públicos e dividido em 

províncias tal como ocorre no Estado Moderno. Já a Grécia organizava-se em Cidades-Estados, tendo 

em sua evolução conhecido regimes absolutos, oligarquias, democracia, com influência na sua vida 

administrativa. As normas relativas à Organização do Estado, das Províncias e Cidades romanas 

compunham o chamado Ius Publicum. Roma desenvolveu sua Administração introduzindo normas de 

organização, cargos públicos, assuntos tributários, poder de polícia e comércio" (Introdução ao direito 

administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2.ed., 1987, p.1). 

29 Op. cit., p.10. 

30 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Op. cit., p.20. 

31 "O longo e diferenciado processo de constituição desta instituição conhecida como 'Estado 

Moderno’ foi marcado pela consolidação de deterninadas transformações no pensamento político 

e por alterações na própria forma de exercício do poder. A consolidação da idéia de soberania, a 

despatrimonialização e a despersonalização do poder são aspectos fundamentais destas 

transformações que levaram à constituição de um domínio estatal, a partir do qual se configura o 

'domínio público’, a chamada esfera social" (GANDINI, Raquel Pereira Chainho. O Público e o 

Privado: Trajetória e Contradições da Relação Estado e Educação. In: VELLOSO, Jacques; 

MELLO, Guiomar Namo de; WACHOWICZ, Lílian; et al. Estado e educação. Campinas: Papirus, 

1992, p.56). 
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senhores.32 Vigorava um sistema de pagamentos e contrapartidas, de troca de 

favores, regrada pela força do senhor feudal em detrimento da subserviência de 

seus comandados.33  

A concepção de Estado emergida da Revolução Francesa foi o marco histórico 

viabilizador da elaboração de uma técnica jurídica das relações entre o Estado e a 

sociedade e a separação de suas distintas esferas de atuação.34 Nas palavras de 

Nina Beatriz Stocco RANIERI, "o crescimento dos interesses organizados, aliado à 

conscientização de valores individuais e à contínua e progressiva erosão do poder 

absoluto do rei, favorece uma nova concepção de Estado, com poderes e funções 

limitados pela mediação jusnaturalista e contratualista".35  

                                            

32 As práticas sociais pré-modernas eram desempenhadas e coordenadas por uma autoridade 

comum, cujo poder era legitimado pela tradição e pela força, sem qualquer semelhança com uma 

organização estatal. Aquilo que poderia ser concebido como um arquétipo do que atualmente se 

entende por serviço público era prestado mais em consonância com os interesses senhoriais, 

especialmente no tocante à defesa bélica de suas propriedades, através da utilização dos próprios 

servos como milícia, do que com as reais necessidades da coletividade servil. 

33 "Ressalvadas as variações históricas, o panorama se repete em toda a Antiguidade e Idade 

Média. O feudalismo, construído sobre o princípio da autoridade do senhor feudal era incompatível 

com a subordinação desse mesmo Senhor a um sistema hierarquicamente superior da 

administração. Também nos Estados absolutos, em que a vontade do soberano era a lei máxima, 

não havia clima para a formação do Direito Administrativo. Assim, a administração se processava 

segundo os desejos pessoais daquele que detinha o poder absoluto" (FLORIDO, Luiz Augusto 

Irineu; QUIXABA SOBRINHO, Franciso; PIRES, Paulo Figueira de Mello. Op. cit., p.2).  

34 Segundo José CRETELLA JUNIOR, "a profunda alteração social, política e econômica que a 

Revolução francesa, de 1789, produziu, derrubando a realeza e influindo em todas as instituições 

do país, refletiu-se de imediato na ordem jurídica, pois, antes daquele movimento, o que existia na 

França era 'uma Administração complicada e centralizada´, um direito de polícia, bem 

característico, mas não existia ainda um direito administrativo típico, autônomo, como disciplina, 

nem legislação ordenada que lhe dissesse respeito" (Direito administrativo brasileiro. Rio de 

Janeiro: Forense, 1983, p.170). 

35 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Do Estado Liberal ao Estado Contemporâneo: Notas sobre o 

Processo de Exaustão dos Modelos Políticos e da Ordem Jurídica. In Revista de Direito 

Constitucional e Internacional. São Paulo: RT, ano 9, n.36, julho-setembro de 2001, p.138. Para 

RANIERI, "a filosofia dos direitos naturais e a teoria do contrato social estão intimamente 

relacionadas. O elemento comum é a concepção individualista da sociedade (primeiro o indivíduo 

singular, depois a sociedade), que dispensa a existência de instâncias intermediárias entre o 

indivíduo e o Estado. Essa atitude perante o Poder vem ao encontro dos desejos da sociedade de 

mercado, marcada pelo ideal da livre concorrência, com os seus consectários de livre disposição 
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As teorias contratualistas do século XVIII lançaram as bases para a 

edificação das primeiras linhas conceituais de serviços públicos e, a partir da 

necessidade de delimitação das funções investidas no ente titular da soberania e 

substituto da realeza do Antigo Regime, passou-se a cogitar a existência de uma 

gama de atividades que deveriam ser desempenhadas pela Administração em prol 

de toda a coletividade.  

Dinorá Adelaide Musetti GROTTI leciona que é atribuída a ROUSSEAU o 

uso originário da expressão serviço público.36 Para a autora, "esse conceito político 

de ROUSSEAU vai extravasar para o plano jurídico com as duas mesmas notas 

entrelaçadas, que, por sinal, permanecem válidas a configuração atual do conceito", 

isto é, a atividade é desenvolvida pelo Estado e não pelos particulares, sendo 

voltada a atender as necessidades sentidas coletivamente pela sociedade.37  

Gaspar Ariño ORTIZ afirma que "a idéia de serviço público, inicialmente, foi um 

conceito sócio-político, algo assim como a transposição liberal do 'serviço ao Rei', que 

surge justamente sob uma determinada concepção do dualismo Estado-Sociedade, 

próprio da Revolução Francesa".38 O modelo liberal de disciplina das relações entre 

Estado e sociedade, galgado na garantia de independência, autonomia e liberdade da 

                                                                                                                                        
de salários e organização das condições de trabalho, além de denotar a forte desconfiança da 

sociedade civil em relação ao Estado, e a sua profunda crença na possibilidade da auto-

regulamentação, garantida por regras de não interferência opopníveis contra um eventual 

expansionismo estatal" (ibid., p.139).  

36 Segundo a autora, no pensamento rousseauniano, essa expressão assume duas conotações: "de 

um lado, trata-se de atividades destinadas ao serviço público, isto é, ações através das quais se 

assegura aos cidadãos a satisfação de uma necessidade sentida coletivamente, sem que cada 

um tenha de atendê-la pessoalmente; de outro, concebe-se como uma atividade estatal que 

sucede ao serviço do Rei, porque se operou uma substituição na titularidade da soberania" 

(GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Op. cit., p.19). 

37 Igualmente para Gaspar Ariño ORTIZ, "em Rousseau, o conceito de serviço público 

evidentemente não é um conceito jurídico, é um conceito político que abarca qualquer atividade 

estatal; o conceito aparece como todo aquele que diz respeito aos interesses coletivos do Estado 

e, portanto, se refere pessoalmente a todos os que integram a nação, algo que se contrapõe a 

assuntos privados" (Op. cit., p.481). 

38 ORTIZ, Gaspar Ariño. Op. cit. p.480. 
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sociedade (laissez faire, laissez passer), "significava a não interferência do Estado na 

sociedade; daí as reduzidas funções que lhe cabiam".39 Segundo Eros Roberto GRAU 

até a chegada do momento neo-concorrencial ou intervencionista, estava o Estado 

imbuído apenas da função de produção do Direito e da segurança pública, 

remanescendo as demais atividades a encargo dos particulares.40  

Interessante notar, entretanto, que, na linha oposta do que pretendia a 

corrente liberal, o estreitamento dos limites das atribuições estatais acabou por 

aumentar a concentração e absorção do poder nas mãos de uma Administração 

personificada e progressivamente centralizadora. Esse fenômeno se deu, segundo 

Gaspar Ariño ORTIZ, porque o movimento liberal-revolucionário promoveu também o 

enfraquecimento e desestruturação das agremiações e corpos intermediários 

existentes entre a sociedade e o Estado, tais como a Igreja, as Fundações, 

Corporações e Universidades, cuja função era prestar à população serviços de 

interesse coletivo a exemplo da educação, saúde, assistência social, arte, cultura, 

dentre outros.41  

Ainda que os citados entes fizessem parte do chamado corpo social, os 

ideais liberais clássicos consideravam a existência de apenas dois interesses, o do 

indivíduo e o da coletividade, sendo inadmissível a existência de um interesse 

                                            

39 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Op cit., p.23. Neste mesmo sentido se coloca Marcelo 

CAETANO ao afirmar que "no início do século XIX a revolução liberal, ao proclamar a 

intangibilidade dos direitos do homem, fazia assentar estes na tríade fundamental – liberdade, 

segurança individual e propriedade" (CAETANO, Marcelo. Princípios fundamentais do direito 

administrativo. Coimbra: Almedida, 1996, p.361). 

40 GRAU, Eros Roberto. A Ordem econômica na constituição de 1988. 7.ed. São Paulo: Malheiros, 

2002, p.14. Salienta o autor, contudo, que, ao contrário do que se costuma pensar, "ainda ao 

tempo do liberalismo era o Estado, seguidas vezes, no interesse do capital, chamado a 'intervir’ na 

economia", dando como exemplo o caso do Decret d´Allard, de 2-17 de março de 1791, através 

do qual o Estado francês determinou que, a partir de 1.º de abril daquele ano, seria livre a 

qualquer pessoa a realização de qualquer negócio ou o exercício de qualquer profissão, arte ou 

ofício que lhe aprouvesse, sendo contudo ela obrigada a munir-se previamente de uma "patente" 

(imposto direto), a pagar taxas exigíveis e a sujeitar-se aos regulamentos de polícia aplicáveis 

(Ibid., p.15). 

41 ORTIZ, Gaspar Ariño. Op. cit., p.482-483. 
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intermediário.42 Consequentemente, o indivíduo passou a ficar politicamente só 

diante do Estado, que se viu obrigado a assumir como próprias algumas tarefas que 

antes eram realizadas pela sociedade organizada.  

Esse fenômeno colocou por terra o conceito de serviço público voltado à 

preservação da integração e interdependência social proposto por DUGUIT.43 Por outro 

lado, a incapacidade ou falta de interesse dos particulares em explorar determinadas 

atividades ou setores de interesse coletivo, como foi o caso das universidades 

francesas, certamente em decorrência do elevado custo exigido em sua prestação e 

demanda por uma organização complexa, levou o Estado a avocar para si tais 

atribuições, externando a necessidade aventada por aquele administrativista francês de 

intervenção estatal para a realização dos fins das referidas atividades.44  

Contudo, conforme ressalvado por Gaspar Ariño ORTIZ, embora 

inicialmente essa reserva de titularidade em favor do Estado tenha se justificado pelo 

entendimento de que para prestar essas tarefas era preciso se utilizar do domínio 

público com caráter privativo, sem que em um primeiro momento se pensasse em 

sua publicatio45 direta, na medida em que as idéias liberais foram perdendo vigência 

                                            

42 É o exato teor da Lei Chapelier de 14 e 17 de junho de 1791: "Não há mais corporações no Estado; 

não há nada além do interesse particular de cada indivíduo e o interesse geral. Não é permitido a 

ninguém inspirar aos cidadãos um interesse intermediário, nem separá-los da coisa pública por 

um espírito de corporação" (Ibid., p.482). 

43 DUGUIT compreendia por serviço público "toda atividade cujo cumprimento deve ser assegurado, 

regrado e controlado pelos governantes, em virtude de seu cumprimento ser indispensável à 

realização e ao desenvolvimento da interdependência social, e que ela é de tal natureza que ela 

não pode ser realizada completamente a não ser pela força governante" (ROCHA, Cármen Lúcia 

Antunes. Op. cit., p.11). 

44 Segundo Gaspar Ariño ORTIZ, "quando, como conseqüência do individualismo liberal se produz 

uma progressiva desvertebração social, e quando politicamente fica o indivíduo só frente ao 

Estado, este se encontra na necessidade de assumir muitas dessas tarefas, que foram 

abandonadas por seus antigos gestores, e de declarar que tais atividades lhe são próprias" (op. 

cit., p.483). 

45 Para Dinorá Adelaide Musetti GROTTI, cujo pensamento se funda em Villar Palasí, o elemento 

determinante para a definição de uma atividade como serviço público é o ato de publicatio, ou 

seja, "a atribuição de sua titularidade à Administração e a exclusão de seu desenvolvimento pelos 
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social, especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial, o crescimento do 

intervencionismo estatal passou a configurar progressivamente um conceito de 

serviço público que implicou na "reserva de atividade em quanto tal a favor do 

Estado", desde o momento de sua declaração como serviço público. Com isso, 

atividades originariamente privadas se converteram em atribuições públicas a 

encargo e monopólio exclusivos do ente estatal. 

Mesmo partindo de uma matriz teórica destinada a sustentar o 

enriquecimento burguês, através do afastamento do poder central das relações 

econômicas, o liberalismo oitocentista não se afirmou como modelo definitivo de 

disciplina das relações entre Estado, sociedade e economia, levando à necessária 

prescrição de formas diversas de organização e realização estatal que atingissem ao 

mesmo tempo os objetivos da classe dominante e da população em geral: a 

manutenção do sistema capitalista e a promoção do bem-estar coletivo.  

Com o advento da Revolução Industrial de 1889, surgiram necessidades 

sociais que se tornaram ainda mais evidentes pelos movimentos socialistas, 

deflagrando-se, assim, um imperativo maior do que a mera liberdade: a condição 

socioeconômica capaz de admitir o indivíduo como pessoa humana.46 Conforme 

salientou Dinorá Adelaide Musetti GROTTI, as imperfeições do modelo liberal, 

constatadas pela incapacidade de autorregularão do mercado pela mão invisível de 

Adam SMITH, geraram inúmeras injustiças e desigualdades sociais que conduziram 

à atribuição de novas funções ao Estado, lançando assim as bases para o 

surgimento do Estado de bem-estar social.47 

Naquele momento, a sociedade passou a demandar do Poder Público a 

oferta de diversos benefícios de cunho assistencial, os quais iam desde a garantia 

de seguro desemprego até a prestação de serviços de saúde e educação. O 

                                                                                                                                        
particulares sem prévia concessão outorgada a seu favor pela Administração que, em todo caso, 

continuará sendo a titular da atividade" (op. cit., p.25). 

46 LIMA, Rogério Medeiros Garcia de. Neoliberalismo e globalização: Para entender o mundo em 

que vivemos. Revista de Direito Administrativo,  São Paulo, v.225, p.131, jul./set. 2001. 

47 Ibid., p.63. 
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especial aumento da demanda por educação ocorreu em virtude dessa atividade 

passar "a ser considerada vital para o desenvolvimento das novas características 

requeridas dos trabalhadores e para a inserção dos países em desenvolvimento na 

nova ordem internacional".48 No entanto, a contraprestação foi a concentração desse 

e de outros serviços de interesse coletivo nas mãos do Estado, aumentando as 

dimensões da máquina pública e, consequentemente, da demanda por recursos 

empregados na sua manutenção. 

A ascensão do Estado de Bem-Estar difundiu a idéia de maximização das 

funções a cargo da Administração Pública como única forma de promoção do bem 

comum.49 A atuação direta do Estado nos mais diversos setores da economia era 

exigida para suprir as necessidades básicas da população e promover o 

desenvolvimento social, corrigindo, assim, as falhas do modelo liberal.  

Afirma Eros Roberto GRAU que "o modelo clássico de mercado ignorava e 

recusava a idéia de poder econômico. Na práxis, todavia, os defensores do poder 

econômico, porque plenamente conscientes de sua capacidade de dominação, 

passaram e desde então perseveraram a controlar os mercados".50 Ante a inviabilidade 

do capitalismo liberal, o Estado, cuja penetração na esfera econômica já se manifestara 

na instituição do monopólio da emissão de moeda, na consagração do poder de polícia 

e, após, nas codificações, bem assim na ampliação dos serviços públicos, assumiu o 

papel de agente regulador (diretor e executor) da economia.51  

                                            

48 HIDALGO, Ângela Maria. Tendência Contemporâneas da Privatização do Ensino Público: O Caso 

do Estado do Paraná. In: HIDALGO, Angela Maria; SILVA, Ileizi Luciana Fiorelli (Org.). Educação 

e estado: as mudanças nos sistemas de ensino do Brasil e Paraná na década de 90. Londrina: Ed. 

UEL, 2001, p.170. 

49 Estado Social, "Wellfare State", Estado intervencionista ou Estado Previdência são denominações 

análogas para a idéia de que, independentemente de sua renda, todos os cidadãos, como tais, 

têm direito de serem protegidos. Renda, alimentação, saúde e educação são direitos políticos, e 

não caridade (Cf. RANIERI, Nina Beatriz. Do estado liberal ao estado contemporâneo..., p.142). 

50 Ibid., p.16. 

51 RANIERI, Nina Beatriz. Do estado liberal ao estado contemporâneo..., op. cit. p.19. 
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Segundo informa Alexandre Santos de ARAGÃO, "após a 2.ª Guerra 

Mundial, quando as atividades estatais adquiriram, frente a uma realidade 

tecnicizada e cambiante, inédita complexidade, a normatização social passou a ser 

crescentemente exercida por órgãos não integrantes do Poder Legislativo, mormente 

por órgãos e entidades da Administração Pública".52 

No mesmo diapasão, Rogério Medeiros Garcia de LIMA sublinha que, 

"estabelecida a crise econômica do primeiro pós-guerra, o Estado foi premido pela 

sociedade a assumir papel ativo, seja como agente econômico (instalando 

indústrias, ampliando serviços, gerando empregos, financiando atividades), seja 

como intermediário na disputa entre poder econômico e miséria (defendendo 

trabalhadores em face de patrões, consumidores em face de empresários).53 

A "Grande Depressão" que marcou os anos 30 preconizou a ação racional 

do Estado na economia capitalista.54 O Estado passou então a coordenar as 

atividades econômicas, planejando-as, suprindo suas carências estruturais, 

atendendo as necessidades sociais, intervindo em seguimentos específicos e 

promovendo o bem-estar social através da prestação de quantidade considerável de 

serviços à coletividade. Houve a consagração de um dirigismo racional que 

conciliava a iniciativa privada com a ação estatal na economia.55  

                                            

52 Princípio da legalidade e poder regulamentar no estado contemporâneo. Revista de Direito 

Administrativo. São Paulo: Renovar, v.225, p.110, jul./set. 2001. 

53 Op. cit., p.131. 

54"Com o final da I Guerra Mundial, mesmo após a cessação do esforço de guerra, surgiu a necessidade 

de reconstrução das economias por ela afetadas, o que impediu a saída do Estado do cenário 

econômico ou a diminuição da sua presença. Na seqüência, houve a maciça intervenção do Estado na 

economia para contornar os efeitos da crise de 1929. Por fim, com o advento da II Guerra Mundial, 

todo esse processo se repetiu e teve continuidade, praticamente sem interrupção" (TURCZYN, Sidnei. 

O Direito da Concorrência e os Serviços Privatizados. In SUNDFELD, Carlos Ari (Coor.). Direito 

administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p.204). 

55 BORGES, Alexandre Walmott. A ordem econômica e financeira da constituição e monopólios. 

Curitiba: Juruá, 2001, p.33. 
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Carlos Ari SUNDFELD leciona que, com as constituições do México (1917) 

e de Weimar (1919), o constitucionalismo moderno passou a incorporar em caráter 

programático essa preocupação estatal de promover o desenvolvimento da 

sociedade e a valorização dos indivíduos socialmente inferiorizados. Isso contribuiu 

para a consolidação, em sede constitucional, do abandono do papel não 

intervencionista do Estado, para que este assumisse uma postura de agente do 

desenvolvimento e da justiça social.56 

Na lição de Paulo BONAVIDES, "este (o Estado Social) representa 

efetivamente uma transformação superestrutural por que passou o antigo Estado 

Liberal".57 O que se observou foi a ruptura com a ideologia de livre orientação das 

relações de mercado e a associação à corrente que pregava a necessidade de 

intervenção e direcionamento estatal da economia como único mecanismo viável para 

promoção do desenvolvimento social.58 

Na mesma esteira caminha Ivo DANTAS, para quem "o lema do Estado 

Liberal 'laissez faire, laissez passer' cede lugar à presença do Estado, que assume o 

papel e responsabilidade de oferecer ao homem um mínimo de condições de viver 

com dignidade". Segundo o DANTAS, essa presença estatal passa a oferecer uma 

distinção entre os direitos individuais, que importam em um não fazer por parte do 

                                            

56 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. São Paulo: Malheiros, 1997, p.54; Neste 

mesmo sentido se pronuncia Vital MOREIRA: "Na Alemanha a Constituição de Weimar, de 1919, 

introduzira pela primeira vez a economia na Constituição, fazendo daquela uma questão básica do 

Estado. Na Itália, o fascismo, triunfante desde 1923, encaminhava-se para um regime em que 

todos os aspectos da sociedade, incluindo a economia, eram colocados sob a alçada da direção 

do Estado" (Auto-regulação profissional e administração pública. Coimbra: Almedina, 1997, p.17). 

57 Do Estado Liberal ao Estado Social. 6 ed., rev. e ampl. São Paulo, 1996, p.205. 

58 Cumpre-nos fazer aqui, com base no pensamento de Paulo Roberto Freire MOTTA, a ressalva de 

que o vocábulo "ideologia" não está sendo empregado no presente estudo como o concebeu 

historicamente Karl Marx, isto é, como sinônimo de negação ou encobrimento de uma realidade 

que não pode ser desvendada, mas tão somente como "um conjunto de idéias e valores 

respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos" 

(A Regulação como Instituto Jurídico (Segunda Parte). Revista de Direito Público da Economia. 

Belo Horizonte: Fórum, n.5, jan./mar., 2004. p.72). 



 

 

23 

Estado, e os direitos sociais, que devem ser vistos como aqueles que tem por objeto 

atividades positivas do Estado (direito a exigir prestações), para subministrar aos 

homens certos bens e condições.59 

Robertônio Santos PESSOA pondera que foi sob a égide do Estado Social 

que "disseminam-se os chamados serviços públicos, bem como a atuação direta do 

Estado na atividade econômica, através das chamadas empresas públicas".60 Nesse 

contexto, o Estado assumiu também a missão de fomentar o desenvolvimento de 

atividades privadas de interesse público, o que proporcionou uma maior 

aproximação entre Estado e sociedade, rompendo-se os rígidos limites postos pela 

dicotomia público/privado. 

Nina Beatriz RANIERI ratifica o pensamento de PESSOA ao afirmar que o 

desenvolvimento do chamado "Wellfare State" atenuou a dicotomia instaurada entre 

as esferas pública e privada, na medida em que o Estado passou a interferir nas 

relações sociais para atenuar as desigualdades ocasionadas pela concentração do 

poder através da incidência de subvenções públicas.61 Contudo, a reaproximação 

dessas duas esferas no aumento das solicitações dirigidas às instituições políticas 

deu causa, em médio prazo, à paralisia do aparelho estatal e, consequentemente, à 

crise do paradigma clássico de serviço público.  

2.3 RAZÕES DA CRISE DO PARADIGMA CLÁSSICO 

Estando a noção de serviço público intimamente ligada ao modelo de 

Estado que lhe serve de substrato, apresenta-se como uma conseqüência lógica a 

repercussão que a falência do Estado intervencionista, que até então vinha lhe 

sustentando, ocasionou em sua estrutura enquanto instituto jurídico. 

                                            

59 O Econômico e Social. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, v.200, p.67-68, 

abr./jun., 1995. 

60 Administração e Regulação. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.45. 

61 Do Estado Liberal ao Estado Contemporáneo.... p.142. 
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Segundo Rogério Medeiros Garcia de LIMA, "a crise econômica dos anos 

oitenta e os novos padrões de produtividade e rentabilidade, fornecidos pela 

revolução tecnológica, colocaram sob questionamento o 'Estado de Bem-Estar 

Social' e as políticas de benefício social praticadas".62 Em decorrência, o Welfare 

State, que combinava democracia liberal na política com dirigismo econômico 

estatal, cedeu espaço a uma nova reforma do Estado, direcionada pela teoria do 

novo liberalismo, que por sua vez apresentava uma outra delineação para a noção 

de serviço público. 

Essa conjuntura econômica, contudo, apenas indiretamente foi apontada 

pela grande maioria dos doutrinadores como a causa imediata da crise do serviço 

público. De um modo geral, o pensamento administrativista, tanto o nacional quanto 

o estrangeiro, atribui à complexidade do próprio conceito de serviço público a maior 

causa de sua crise. 

Diógenes GASPARINI, por exemplo, afirma que a crise da noção de serviço 

público, ocorrida na França já em período não muito distante de seu surgimento 

histórico, decorreu da dificuldade que enfrentavam os juristas ao tentarem precisar o 

seu conceito.63 

Nesse mesmo sentido, Lúcia Valle FIGUEIREDO pondera que a crise teria se 

instaurado em razão da própria indeterminação que circunda o conceito de serviço 

público. Segundo a autora, "o critério apareceu tão fluido, tão impreciso, tão cambiante, 

que a noção mesmo de serviço público arriscava-se a ficar infeficaz", de modo que o 

movimento destinado à revisão das atribuições do Estado é reflexo, na verdade, da 

"própria noção de serviço público que se encontra em crise novamente".64 

José CRETELLA JÚNIOR entende igualmente que a expressão "serviço 

                                            

62 Do Estado Liberal ao Estado Contemporáneo, op. cit., p.133. 

63 Ibid. p.141. 

64 Do estado liberal ao estado contemporáneo, op. cit., p.82. 
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público", bem como as que com ela se relacionam, oferece extraordinária dificuldade 

em ser fixada, razão pela qual a imprecisão de seu conceito se apresentou ao longo 

da história como objeto de imperativo afronte pela doutrina administrativista.65  

Essa também é a postura ratificada por Marçal JUSTEN FILHO para quem 

"um dos mais tradicionais problemas do direito público reside na determinação do 

conceito de serviço público".66 A afirmação de JUSTEN FILHO se comprova ao 

verificarmos que praticamente todos os administrativistas brasileiros formulam 

definições as mais diversas de serviço público, algumas se complementando, outras 

se excluindo.67 

                                            

65 "Denominada por alguns de incerta, indecisa, flutuante, considerada por outros como não 

correspondendo, dentro da doutrina universal e particular, a conceito bem estruturado, por ser 

noção puramente teorética, em desacordo com a realidade, vem constituindo permanente barreira 

com que lutam quase todos os especialistas da matéria que se esforçam, há muito, para 

conseguir noção clara e sintética do que se deve entender por serviço público. Raro, pois, o 

tratadista que, devendo empregar a consagrada expressão, não se empenhe, preliminarmente, 

com cautela especial em obter conceito próprio para exprimir a realidade proteiforme que as 

palavras serviço público procuram traduzir" (op. cit., p.140). 

66 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo, Dialética, 

2003, p.16.  

67 "Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e 

controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 

conveniências do Estado" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18.ed. São 

Paulo: Malheiros, 1993. p.294.); "Serviço público lato sensu, é toda atividade que as pessoas jurídicas 

públicas exercem, direta ou indiretamente, para a satisfação do interesse público, mediante 

procedimentos peculiares ao interesse público" (CRETELLA JUNIOR, José. Op. cit., p.495); "Todas as 

atividades da Administração pública destinadas ao oferecimento de comodidades e utilidades com 

essas características, constituem serviços públicos" (GASPARINI, Diógenes. Op. cit., p.140); Serviço 

público é "toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por 

meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob 

regime jurídico total ou parcialmente público" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 

São Paulo: Atlas, 14. ed., 2002, p.99); Serviço público é "toda atividade material fornecida pelo Estado, 

ou por quem esteja a agir no exercício da função administrativa se houver permissão constitucional e 

legal para isso, com o fim de implementação de deveres consagrados constitucionalmente 

relacionados à utilidade pública, que deve ser concretizada, sob regime prevalente do Direito Público" 

(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 6. ed., rev., atual. e 

ampl., 2003, p.78-79). Serviços públicos "podem ser definidos como organizações permanentes de 

actividades humanas ordenadas para desempenho regular das atribuições de certa pessoa colectiva 

de direito público sob a direcção dos respectivos órgãos" (CAETANO Marcello, Op. cit., p.229); 

"Serviço público é toda aquela atividade própria do Estado ou de outra Administração pública, de 
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Não menos autorizado, Gaspar Ariño ORTIZ filia-se à corrente que atribui os 

abalos sofridos pela noção clássica de serviço público à confusão criada em torno de 

seu conceito pela tradição européia, propondo como alternativa para o deslinde da 

controvérsia que "o conceito (tradicional) de serviço público e as bases de seu regime 

jurídico deve determinar-se a partir de nossa legislação vigente, o que atualmente se 

faz pouco".68 O pensamento esposado por Ariño ORTIZ vai de encontro à proposta de 

DUGUIT de conferir um valor absoluto à noção de serviço público.69 

Celso Antônio Bandeira de MELLO, entretanto, destacando de forma 

preponderante as influências político-econômicas na ordem jurídica, atribui ao 

fenômeno das privatizações o surgimento das manifestações que advogam o fim da 

noção de serviço público, ressalvando que tais iniciativas refletem muito mais as 

campanhas movidas por organismos internacionais, interessadas mais na conquista 

das economias emergentes do que propriamente uma tendência voltada à reforma 

progressista dos interesses jurídicos em busca do desenvolvimento local.70 

                                                                                                                                        
prestação positiva, com a qual, mediante um procedimento de Direito Público, se assegura a execução 

regular e contínua, por organização pública ou por delegação, de um serviço técnico indispensável 

para a vida social" (ORTIZ, Gaspar Ariño, Op. cit., p.495); Serviço público é "toda atividade de 

oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, 

mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres 

e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público" (BANDEIRA 

DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 13.ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.612. 

68 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de ..., op. cit., p.485. 

69 "Para DUGUIT o valor da noção de serviço público não descansava na acolhida que lhe desse o 

sistema normativo, mas, pelo contrário, residia em si mesmo e bem por isso tinha que se impor 

aos legisladores que, 'cedo ou tarde’, se veriam arrasados ou compelidos ao reconhecimento de 

que tais ou quais atividades são por si mesmas serviço público, enquanto outras, também por si 

mesmas, não o são" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Elementos de direito administrativo. 

2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: RT, 1990,.p.17. 

70 "Diante da orquestrada zoeira da privatização, em diferentes partes do mundo, mas sobrepôs-se 

entre os sub ou semidesenvolvidos (como é natural) e até mesmo no Brasil – em despeito dos 

dizeres da Constituição –, chegou-se a apregoar o fim da noção de serviço público e uma suposta 

superação do Direito Administrativo até então existente, substituídos um e outro pelas maravilhas 

da livre-iniciativa e da auto-regulação do mercado, tudo no melhor estilo e sotaque norte-

americano. Os que disto se fizeram arautos cumpriram, em sua maioria sem se aperceber, o papel 

de massa de manobra da portentosa campanha de marketing conduzida pelos organismos 
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A assertiva de Bandeira de MELLO já havia se manifestado de forma 

análoga na lição de Maria Rosaria FERRARESE. A autora italiana afirma que o 

mercantilismo, ao tempo do seu surgimento, embora causasse espanto e até mesmo 

aversão à população, gozava da proteção do rei, pois o soberano sabia de sua 

necessidade para a consecução dos objetivos da classe burguesa que o apoiava, 

isto é, ele viabilizava a realização do comércio e a obtenção do lucro.71 Nessa 

perspectiva, da mesma maneira como o mercantilismo contribuiu para a afirmação 

dos interesses burgueses, institucionalização do mercado, ambientação da 

população com a presença dos estrangeiros nas relações econômicas e, 

posteriormente, na consolidação do capitalismo, a idéia contemporânea de fim do 

serviço público rechaçada por Celso Antônio Bandeira de MELLO também teria por 

precípua função edificar a ante-sala do movimento de desestatização e ingresso de 

capital alienígena em solo nacional. Seu objetivo seria acostumar a população à 

especulação capitalista e à presença de estrangeiros no comando do destino 

econômico dos países de economia emergente e não mais ao atendimento estatal 

das necessidades sociais. 

Apesar das divergências de posicionamento doutrinário ora apresentadas, 

é consenso na doutrina que a crise do paradigma clássico de serviço público parte 

de um denominador comum: a convicção primordial e generalizada de que o Estado 

se tornou demasiado grande e de que sua incapacidade é notória, "chegando a 

serem alarmantes a ineficiência do setor público e a precária qualidade dos serviços 

                                                                                                                                        
financeiros internacionais manejados pelos países cêntricos, nos quais, para penetrar livremente 

nos mercados dos países emergentes e praticar o 'vampirismo econômico’, foram elaborados os 

motes 'globalização’ e 'reforma do Estado’, em termos que lhes facilitassem os objetivos" (Curso... 

p.614-615). 

71 "O comércio se anuncia como aventura e como fuga daquela sociedade assim localisticamente 

determinada: como recorda Weber, o vendedor ambulante como estrangeiro, era privado de 

direitos e transformado em objeto de um terror supersticioso, mas embora odiado e todavia 

impossível de se evitar, ele gozava da proteção do rei, um pouco como aquelas serpentes 

venenosas que eram adoradas no antigo oriente" (Diritto e Mercato. Torino: G. Giappichelli 

Editore, 1992, p.26). 
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prestados aos cidadãos".72  

O progressivo agigantamento das dimensões do Estado, aliado à 

incapacidade da Administração em conciliar as demandas sociais e a escassez de 

recursos para sua satisfação, resultou na sua completa ineficiência econômica, 

endividamento público e, principalmente, queda na qualidade dos serviços mais 

elementares prestados à sociedade, tal como observado no campo da educação.73 

Fábio Ulhoa COELHO justifica nossa afirmação ao salientar que, ao longo 

do século XX, o Estado teria assumido funções que jamais lhe foram próprias, tais 

como a prestação de serviços públicos de educação, saúde, e previdência social. 

Segundo o autor, "o Estado ter responsabilidade sobre essas áreas da vida é noção 

sem sentido para o homem do século XX, por exemplo. O Estado garantir a todos 

Educação, Saúde, Previdência é fenômeno específico do século XX, em que o 

capitalismo se viu envolvido numa ferrenha luta de classes".74  

                                            

72 Cf. ORTIZ, Gaspar Ariño. Op. cit., p.550. 

73 "No que diz respeito à educação, já há muito tempo, a classe capitalista local deixou de se 

preocupar com a qualidade do ensino público. Hoje essa despreocupação atinge a universidade, 

pois é muito mais interessante para esta elite enviar seus filhos, futuros dirigentes, para 

estudarem nas melhores escolas situadas em alguns poucos países da Europa e da América do 

Norte. O sistema educacional no Brasil (assim como o de saúde) não é mais um problema para 

classes dirigentes, no que diz respeito à formação de suas futuras gerações. Tampouco existe 

preocupação quanto à formação das futuras gerações da classe trabalhadora que haverão de 

explorar no futuro, já que, hoje, a mobilidade do capital lhes permite rodar o mundo em busca dos 

perfis qualificadores necessários para operar cada elo da cadeia produtiva que controlam" 

(BRUNO, Lúcia. Reorganização Econômica, Reforma do Estado e Educação. In: HIDALGO, 

Angela Maria; SILVA, Ileizi Luciana Fiorelli (Org.). Educação e estado: as mudanças nos sistemas 

de ensino do Brasil e Paraná na década de 90..Londrina: UEL, 2001. p.18-19. 

74 A linha de pensamento esposada por COELHO para justificar a necessidade de reestruturação do 

Estado pode ser respaldada por duas teses, uma de cunho marxista e a outra de cunho liberal. A 

primeira argumenta no sentido de que o sistema capitalista teria se utilizado do Estado com o 

objetivo de oferecer à população uma parte daquilo que era prometido pelo socialismo às massas 

desprovidas. Nessa perspectiva, os Estados capitalistas apenas teriam abarcado funções que não 

lhes eram inatas para fazer frente à ascensão socialista. Ofertavam-se aos cidadãos os mesmos 

serviços propostos pelos regimes socialistas única e exclusivamente para mostrar à população a 

viabilidade de conquista de tais benefícios mesmo através do sistema capitalista. A segunda, por 

sua vez, postula a necessidade de redução do tamanho do Estado para que as empresas possam 

competir em um cenário de concorrência internacional. Por esse pensar, o elevado custo das 

contribuições sociais impostas ao empresariado por um Estado intervencionista representaria um 

entrave ao acesso da iniciativa privada aos mercados estrangeiros, o que levaria a um precário 
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Embora se acredite que a desvinculação absoluta do Estado da prestação 

de serviços de relevante interesse coletivo, como aqueles apontados por COELHO, 

não tenha respaldo na grande maioria das ordens constitucionais dos Estados 

contemporâneos, fato é que a notória incapacidade do Poder Público em elaborar 

um planejamento eficiente e destinar recursos de forma adequada para o 

desenvolvimento a contento de tais encargos legitima a tendência atual de revisão 

da funções estatais. 

Para Conrado Hübner MENDES, é nesse contexto em que se relacionam os 

conceitos de globalização, reforma do Estado, terceira via, terceira onda e pós-

modernidade que urge a necessidade de se encontrar "o novo papel do Estado-

Nacional, sua capacidade para enfrentar novos centros de poder não-estatais, os 

limites de sua soberania, as maneiras de se enfrentar problemas hoje universais", 

tais como meio-ambiente, desemprego, pobreza e educação.75 

Floriano Peixoto de Azevedo MARQUES NETO propõe como medida 

necessária para a fundação das bases do novo papel do Estado a abolição do 

legado da escola francesa que ainda hoje apresenta como "paradigma tradicional do 

administrativismo" a equivocada idéia da necessidade de existência de um 

monopólio estatal para prestação de serviços públicos. Aliando-se a Jacques 

CHEVALIER, MARQUES NETO adverte que: 

uma ligação estreita foi estabelecida na França entre o serviço público e o 

monopólio: consideramos por muito tempo que o serviço público implicava o 

monopólio; supunha-se que os interesses coletivos, que justificaram sua 

instituição, não poderiam ser protegidos senão na ausência de concorrência. A 

                                                                                                                                        
desenvolvimento econômico. Efetivamente, conforme conclui COELHO, inegável que "de uma 

forma ou de outra, optando pela análise marxista ou pela análise liberal, fato é que o Estado está 

se livrando de um ônus que, durante o século XX, chamou para si, que é o da manutenção de 

algumas comodidades para todos os cidadãos: a Educação, a Saúde, a Previdência Social etc." 

(Reforma do Estado e Direito Concorrencial. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito 

administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p.192-193. 

75 Para o autor, o fenômeno regulatório que deu origem às agências reguladoras é manifestação 

conseqüente da reforma do Estado. A análise da reforma do Estado, portanto, apresenta 

elementos teóricos para fortalecer a argumentação tendente a justificar uma nova interpretação 

constitucional que alguns aspectos destes entes reguladores merecem. (Reforma do Estado e 

Agências Reguladoras: Estabelecendo os Parâmetros de Discussão. In: SUNDFELD, Carlos Ari. 

Direito administrativo econômico... op. cit., p.106-107).  
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regressão dos monopólios públicos, ao menos no domínio econômico, sob a 

pressão européia, coloca a questão de se saber como garantir a realização das 

finalidades do serviço público num contexto de concorrência".76 

Nesse mesmo sentido, Marçal JUSTEN FILHO entende estarem as 

discussões doutrinárias mais recentes referentes à avaliação das novas tendências 

sobre o serviço público relacionadas com a temática da exclusividade da sua 

prestação. Para JUSTEN FILHO, a problemática jurídica acerca do tema teria surgido 

por razões econômicas a partir da década de 90 em função do processo de 

integração que resultou na formação da União Européia.  

Até o final dos anos 80, o tema não merecera maior atenção no âmbito 

comunitário. As primeiras dificuldades surgiram a propósito do regime de 

monopólio em que se desempenhavam os serviços públicos, característica 

acentuada em virtude do princípio fundamental da não-discriminação de 

empresas européias. Muitas empresas eram oriundas de países em que não se 

consagrava um conceito de serviço público de perfil similar ao francês ou 

italiano. Como derivação da implantação do espaço econômico único, essas 

empresas passaram a atuar no território de outros países, lá se deparando com 

obstáculos derivados do regime jurídico do serviço público. Surgiu o 

questionamento do monopólio, colocado em face das regras de Direito 

antitruste. Os Tratados Comunitários determinavam regras extremamente 

severas de proteção à concorrência, as quais foram invocadas contra o regime 

de serviço público".77 

De fato, as inúmeras manifestações de órgãos comunitários da União 

Européia no sentido da incompatibilidade do regime de monopólio com os princípios 

da integração levaram à formação de correntes de pensamento, especialmente no 

âmbito francês, tendentes à extinção do próprio instituto do serviço público.78 Na 

Espanha, tais correntes encontraram eco no pensamento de Gaspar Ariño ORTIZ, 

que propõe o fim do ciclo da idéia tradicionalista de serviço público pela necessidade 

de concebê-lo a partir da regulação econômica estatal voltada para a concorrência.79 

                                            

76 Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 2002. p.174. 

77 Teoria geral das concessões... op. cit., p.36. 

78 Teoria geral das concessões... op. cit., p.37. 

79 Ibid., p.552. 
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Ariño ORTIZ afirma que o triunfo do neoliberalismo, em conseqüência das 

profundas mudanças ocorridas no processo econômico-social, tais como a ascensão 

da nova sociedade de informação, a abertura da economia mundial, a redução das 

distâncias, a educação generalizada, levou à constatação de que o "velho conceito 

de serviço público", caracterizado pelo monopólio, igualitarismo, pelos mínimos e 

pela uniformidade, já não mais atende às necessidades e preferências da população 

à qual diz servir. Segundo o autor,  

Hoje, há de se abrir caminhos a novas realidades, mais competitivas, 

diferenciadas, inovadoras, que são as que a nova realidade social 

demanda; hoje, há de se desideologizar a política econômica, há de se 

melhorar os serviços e as prestações. E tudo isso sem perder aquilo que já 

foi obtido, que é, basicamente, a existência de um serviço universal a todos 

os cidadãos, em seus níveis básicos. Isso exige um novo conceito de 

serviço público e um novo modelo de regulação econômica (...).80 

O pensamento de ORTIZ transposto para o âmbito da atividade de ensino 

superior conduz ao raciocínio segundo o qual a assunção da prestação desse 

servico em caráter de monopólio pelo Estado seria um retrocesso frente às 

tendências neoliberais que passam a tomar corpo na Europa e América do Norte. 

Dessa forma, mais acertada seria a iniciativa de reduzir a participação direta do 

Estado nessa atividade proporcionalmente ao aumento da atuação da iniciativa 

privada em regime de franca concorrência.81 

Entende-se, contudo, conforme ressalva Marçal JUSTEN FILHO, que, ao 

contrário do pretendido por ORTIZ, não se poderia afirmar categoricamente que a 

noção de serviço público deveria ser extinta em face dos entraves que sua 

                                            

80 Ibid., p 551. 

81 "A teoria neoliberal defende a idéia de que a ineficiência do Estado e do setor público são 

responsáveis pela crise, e o setor privado e as relações de mercado são considerados como 

instâncias de eficiência, qualidade e equidade. Desenvolvem-se as teses do Estado Mínimo, nas 

quais a satisfação das necessidades básicas – tais como saúde, educação, moradia e transporte 

– deve ser adquirida no mercado, não mais consideradas essas necessidades, portanto, como 

direitos sociais fornecidos pelo Estado" (HIDALGO, Anglea Maria. Op. cit, p.169). 
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concepção tradicional veio a opor ao desenrolar das relações econômicas 

pertencentes ao cenário mundial contemporâneo. Em verdade: 

não há o menor cabimento em afirmar a tese da 'morte do serviço público', 

(...). O instituto permanece existente como manifestação direta e imediata 

da concepção política consagrada em cada ordenamento. Cada Nação 

identifica e constrói os meios de satisfação solidária das necessidades 

individuais e coletivas. Esse aparato compreende, em todos os casos, 

certos institutos cuja estruturação não se subordina integralmente à 

disciplina reservada para as atividades econômicas propriamente ditas. Em 

todos os países do mundo, diferencia-se o regime jurídico privado, 

reservado pela exploração econômica em sentido estrito, daquele aplicável 

às atividades relacionadas com o interesse coletivo. As denominações 

reservadas para essas diferentes hipóteses variam de país a país, tal como 

o conteúdo do regime jurídico correspondente e sua extensão de 

abrangência. Mas sempre existe um núcleo reconduzível ao que se 

denomina, entre nós, de serviço público.82 

Essa afirmativa se justifica, no caso brasileiro, a partir da norma contida no 

art. 175 da Constituição Federal, a qual impõe ao Poder Público a obrigação de, na 

forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Conforme foi asseverado anteriormente, a prestação de certos serviços à 

população decorre do modelo de Estado adotado em determinado momento 

histórico. O Estado brasileiro, reafirmando sua tradição social e assistencialista, é 

norteado por diversos dispositivos constitucionais que lhe impõem como dever a 

prestação de serviços públicos à população. Por essa razão, não se concebendo a 

abstinência completa de prestação de serviços públicos pelo Estado, ao mesmo 

tempo em que se verifica uma crise de suas estruturas e demanda social por 

quantidade e qualidade das ações em prol da coletividade, é mais conveniente que 

se busque como alternativa a regulação da liberalização de serviços como o de 

ensino superior, elaborando uma estrutura apta a realizar a sua fiscalização, 

incentivo e planejamento. 

                                            

82 Teoria geral das concessões..., op. cit., p.38. 
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Sob essa ótica, emerge a proposta de um novo modelo de serviço público, 

caracterizado não mais pelo monopólio estatal, mas pela concorrência da iniciativa 

privada para o desempenho de atividades de interesse coletivo. Na verdade, o que 

atualmente se propõe remonta às origens do modelo liberal, em que serviços sociais 

como saúde e educação eram incumbências do setor privado, com a peculiaridade 

de ainda remanescer ao Poder Público o encargo da ação supletiva, na hipótese de 

ineficiência do setor privado, de fiscalização, incentivo e planejamento. É o que se 

passa a ver no item seguinte. 

2.4 A PROPOSTA DO NOVO SERVIÇO PÚBLICO: A REGULAÇÃO VOLTADA 

PARA A CONCORRÊNCIA 

Conforme restou observado no item anterior, um dos fatores que propicia 

o surgimento de uma nova concepção de serviço público reside na modificação do 

sentido da regulação anteriormente caracterizada pela intervenção monopolista do 

Estado na economia, em virtude da constatação da falência do Estado de Bem-

Estar social.83 

Segundo Gaspar Ariño ORTIZ, no modelo clássico de regulação, que 

presidiu até agora os grandes serviços públicos (água, gás, eletricidade, telefones, 

transporte urbano, etc.), o Estado-regulador, que viria a substituir o mercado, 

assumia a maioria das decisões de cunho econômico, tais como planificação, 

intervenção, financiamento, regime contábil, fixação de preços, otimização e direção 

da exploração. Entretanto, ORTIZ pondera que em sistemas abertos e tendentes à 

descentralização, "a regulação cobra outro sentido que já comentamos faz algum 

tempo: não tem como objetivo central o 'controle' – do sistema e seus operadores – 

pelo contrário, trata de promover a concorrência onde ela seja possível, e se limita a 

proteger os interesses dos usuários – segurança, qualidade e preço do serviço – 

                                            

83 Cf. ORTIZ, Gaspar Ariño. Op. cit., p.553. 
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onde este mantenha as características de um monopólio natural".84  

Ariño ORTIZ entende que a prestação de serviços públicos deve dar-se sob 

a égide de um marco regulatório, cujas especificidades serão estabelecidas de 

acordo com a importância social das respecitvas atividades reguladas. A regulação a 

que o autor se refere deve ocorrer sob duas formas distintas: 

Uma é a regulação externa (...), que faz referência àquelas condições de 

seguridade, salubridade, proteção do meio ambiente e localização física em 

que se desenvolve a atividade econômica de que se trata, mas sem entrar 

no interior desta e nem predeterminar as decisões empresariais. Outro tipo 

de regulação é a chamada regulação econômica: esta afeta a setores 

intervindos (em muitos casos, de serviço público), se centra fundamen-

talmente na entrada e saída da atividade (em muitos casos, mediante 

concessões) e afeta às condições econômicas em que a atividade se 

desenvolve: ao quantum da produção, às zonas ou mercados a que serve 

cada empresa, aos preços ou retribuições que se percebem por ela e, em 

definitivo, ao próprio negócio em que consiste a atividade.85 

De uma forma ou de outra, a proposta de um modelo regulatório destinado 

a assegurar o funcionamento dos serviços públicos é fundado invariavelmente na 

minimização do tamanho do Estado e na extinção de monopólios. Constatada a 

falência do aparato estatal incumbido da função de desempenhar diretamente 

atividades voltadas à realização do bem comum, investe-se o Estado de um caráter 

meramente fiscalizador e regulador dos diversos setores da economia, ao mesmo 

tempo em que se atribui a prestação direta de serviços de interesse coletivo à 

iniciativa privada. 

Nesse sentido, Leila CUÉLLAR assevera que "a regulação inicialmente visa 

a suprir as falhas do mercado, apresentando-se como seu substitutivo. Tem como 

pressuposto a natural imperfeição do mercado e a exigência constitucional da tutela 

econômica por parte do Estado", concluindo a autora que disso emerge a 

necessidade de criação de mecanismos jurídicos destinados ao equilíbrio da 

atividade dos agentes econômicos, utilizando-se como norte a consecução do 

                                            

84 Cf. ORTIZ, Gaspar Ariño. Op. cit., p.554. 

85 Ibid., p.553. 
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interesse público pela Administração.86  

Esse também é o pensamento de Marçal JUSTEN FILHO, para quem 

a configuração do serviço público apresenta novas características. Entre 

elas, encontra-se a acentuação da importância da extinção de monopólios. 

Reputa-se que o maior argumento contra o serviço público reside não no 

desempenho de atividades por parte do Estado, mas na ausência de 

concorrência. Um monopólio público é tão nocivo quanto um privado e o 

maior fator para gerar ineficiência e precariedade no âmbito dos serviços 

públicos reside na ausência de competição entre sujeitos diversos.87 

Até a constatação da falência do Estado Social, a participação do Estado 

na economia se dava basicamente pela forma direta, através da criação de 

empresas públicas, sociedades de economia mista e estruturação do aparelho 

administrativo para a prestação dos mais diversos serviços públicos à população. A 

nova perspectiva de prestação de serviços públicos, ao contrário, "parte do 

pressuposto de que todas as atividades vinculadas ao campo econômico-social, em 

que os particulares ou a sociedade puderem desenvolvê-las a contento, não caberá 

atuação do Estado".88  

É por essa razão que se firma, conforme observa Lúcia BRUNO, a 

tendência do Estado Nacional em transferir ao setor privado todos os serviços que 

apresentam grande potencial de lucratividade.89 E sendo a educação um negócio 

que atualmente movimenta quantias bilionárias, é evidente que ela não passará à 

margem de tal tendência. 

Gaspar Ariño ORTIZ pondera que atuação do Poder Público destinada à 

regulação da economia como um todo ou de setores específicos através da 

instituição de monopólios se justificou historicamente apenas em contextos de 

                                            
86 As agências reguladoras e seu poder normativo. São Paulo: Dialética, 2001, p.53. 

87 Teoria geral das concessões..., op. cit., p.38. 

88 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Intervenção estatal sobre o domínio econômico, livre iniciativa e 

proporcionalidade (céleres considerações). Revista de Direito Administrativo, São Paulo, v.225, 

p.180, jul./set. 2001. 

89 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Intervenção estatal sobre o domínio econômico, livre iniciativa e 

proporcionalidade (céleres considerações). Revista de Direito Administrativo, São Paulo, v.225, 

p.180, jun./jul 2001. 
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"inexistência, fracassos ou falhas do mercado". Adam SMITH já propunha que um 

mercado em perfeito equilíbrio dispensaria qualquer forma de intervenção ou 

controle, deixando-se ao crivo de seus próprios agentes o estabelecimento das 

regras relativas à oferta, à demanda e, consequentemente, à concorrência.90 Por 

essa razão, ORTIZ afirma que a melhor regulação é a do mercado que funciona, pois 

ela "determina quantidades, estabelece preços, impõe qualidades, premia ou 

expulsa do mercado aqueles que a ele se opõem e o Estado a única coisa que tem a 

fazer é manter a ordem e a seguridade, e fazer com que se cumpram os contratos e 

– em alguns mercados assimétricos – proteger o consumidor".91 

O pensamento de ORTIZ funda-se na idéia de que o Estado deve voltar-se 

não à prestação dos mais variados serviços públicos à coletividade, pois isso seria 

uma atribuição da iniciativa privada, mas tão somente à busca de meios eficazes 

para consolidação de um mercado eficiente a partir da concorrência.  

A perspectiva de falibilidade hodierna do mercado, e, principalmente, da 

incapacidade do Estado em assumir firme e eficientemente as rédeas da economia 

através de uma ação intervencionista direta, justificaria o estabelecimento de 

medidas destinadas a assegurar o bom desenvolvimento da concorrência, como 

forma de garantir a prestação presente e futura de serviços indispensáveis à 

consecução do interesse público.92 Todavia, o atual cenário econômico não 

                                            

90 "A teoria econômica de livre mercado postula que o sistema econômico tende a um 'equilíbrio 

natural’ com ocupação plena, o qual é guiado pela 'mão invisível’ de um individualismo utilitarista e 

egoísta mas 'socialmente benfeitor’. Em outras palavras, 'o mercado é um mecanismo auto-

regulador do processo econômico e auto-corretor dos eventuais e transitórios desequilíbrios do 

capitalismo’ ". BIANCHETTI, Roberto G. Modelo neoliberal e políticas educacionais. 3.ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. p.87. 

91 Op. cit., p.553-554. A relevância da proteção do consumidor nas relações que envolvem a 

prestação privada do serviço de ensino superior será objeto de análise específica no capítulo 4. 

92 "O objetivo da regulação não é tanto controlar as empresas, quanto proteger a sociedade na execução 

de atividades que resultam essenciais para a sua vida e o seu bem estar. Portanto, os aspectos 

fundamentais pelos quais se deve orientar são dois: garantir a prestação presente e futura do serviço 

de que se trata e estabelecer os níveis adequados na relação qualidade-preço, segundo o grau de 

desenvolvimento e as prioridades que cada sociedade queira estabelecer. Na medida em que, para se 
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justificaria a dispensa absoluta de regramento e interferência estatal. 

Não se pode afirmar que o mercado contemporâneo encontra-se isento de 

desequilíbrios a ponto de legitimar a abstenção completa de controle pelo Poder 

Público. Da mesma forma, também seria arriscado dizer que ao Estado moderno 

cumpre tão somente a regulação econômica e não mais a prestação de serviços 

públicos à coletividade, pois diversos são os exemplos de Estados que prevêem 

expressamente em suas cartas políticas a obrigatoriedade de assistência e 

prestação de serviços públicos à população. O que se percebe, em verdade, é uma 

tendência mundial voltada à verificação de quais são os reais deveres do Estado 

para com a coletividade, para que sua atuação se restrinja ao essencial, sendo as 

demais transferidas ao setor privado da economia93. 

Ainda que, em razão da ineficiência e precária qualidade dos serviços 

prestados pelo Estado, a iniciativa privada tenha se afirmado como uma alternativa 

viável para o efetivo atendimento das necessidades coletivas, o novo modelo que se 

impõe está radicado "numa combinação dos Estados Liberal e Social, tanto que 

tocarão ao Poder Público funções indelegáveis (justiça, segurança, seguridade, 

relações exteriores e legislação) como outras, exercidas para cumprir uma missão 

de suprimento da atividade privada (educação, saúde, serviços públicos)".94  

Floriano Peixoto de Azevedo MARQUES NETO, em sua tese de doutoramento, 

propõe que a discussão do tema da reforma do Estado, e consequentemente da 

polêmica que gira em torno da questão dos serviços públicos, deve estar orientada para 

a definição de "qual a configuração que deve ter o Estado de modo a enfrentar o 

                                                                                                                                        
obter estes fins, seja necessário e imprescindível intervir na atividade e nas decisões empresariais, 

estará justificada a regulação" (ORTIZ, Gaspar Ariño. Op. cit., p.554-555). 

93 "A participação da sociedade tem como um dos pressupostos a falibilidade do Estado que costuma 

quebrar o seu compromisso. Canalizar essa participação, segundo a lei e o regulamento, é uma 

novidade que abre espaço para uma participação negociada do direito público. O Estado, embora 

mantendo a primazia da decisão final, já não detém o monopólio da escolha pública" (FONSECA, 

Antônio. Limites Jurídicos da Regulação e Defesa da Concorrência. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 2003, p.32-33). 

94NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Op. cit., p.181. 
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solapamento de seus pressupostos de concentração e delimitação de poderes sem se 

transformar em mera arena ou mercado de interesses especiais em conflito".95 

A dialética que envolve a delimitação de quais seriam as atividades 

irrenunciáveis pelo poder público traz à baila interesses antagônicos representados 

de um lado pela população menos favorecida, que não dispõe dos recursos 

necessários para arcar com os valores dos serviços prestados pela iniciativa privada, 

e, de outro, pelo Estado aliado à classe empresária, que se propõem a dotar tais 

incumbências de um cunho gerencial a partir de sua transferência ao setor privado. 

Essa polêmica assume um contorno ainda maior quando a questão 

envolve a prestação de serviços de natureza social, como é o caso da saúde e da 

educação, pois ainda que se diga que o crescimento da oferta privada de ensino 

tenha contribuído nos últimos tempos para que mais pessoas aperfeiçoem suas 

formações, é bem verdade que o elevado custo do ensino privado relativamente à 

média da renda nacional, aliado ao déficit de vagas nos estabelecimentos públicos 

de ensino, ainda é fator que contribui para que apenas uma pequena parcela da 

população em idade universitária consiga acessar os níveis mais elevados de ensino 

no Brasil. 

Por essas e outras razões, não raramente se observam movimentos de 

oposição e repúdio à iniciativa de minimização das dimensões do Estado em prol do 

aumento da participação da iniciativa privada especialmente nos setores sociais, os 

quais, fundados muito mais em argumentos de ordem reacionária, procuram impedir 

o avanço das propostas chamadas "neoliberais" e manutenção da estrutura vigente.  

Sobre essa questão, MARQUES NETO observa que a discussão acerca dos 

limites da atuação estatal na economia "prende-se, diretamente, ao pressuposto de 

existência de limites entre público e privado", de modo que "o discurso auto 

afirmativo da soberania ou contrário à transferência de atividades exploradas 

                                            

95 Ibid., p.172. 
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diretamente pelo Estado aos particulares se presta à mantença de um modelo de 

Estado superado pela realidade social e econômica hodierna".96 

MARQUES NETO, enfatiza ainda que "a resistência à flexibilização de um 

monopólio público ou à abertura de um dado setor da economia tampouco impedirá 

que os atores privados iniciem um processo de solapamento da exclusividade estatal 

na exploração desta atividade", citando como exemplos o que foi observado no setor 

de telecomunicações e, atualmente, no setor postal.97  

Por extrapolar os objetivos do presente estudo, não nos cumpre adentrar 

na discussão acerca de qual seria a solução mais acertada para promoção da 

reforma do Estado e remodelação das acepções tradicionais de serviço público. 

Contudo, cumpre-nos ponderar que, especificamente no que se refere à prestação 

de serviços de relevante interesse público, como é o caso do ensino superior, 

mesmo quando sua prestação decorre da exploração econômica pelo setor privado, 

deve-se primar pela compatibilidade e subordinação dos interesses privados aos 

ditames constitucionais.98  

Ainda que alguns doutrinadores possam considerar superado o modelo 

favorável à manutenção de atividades essenciais nas mãos do Estado, inegável é 

que a prestação dessas atividades pelos particulares não pode estar submissa 

exclusivamente aos interesses do mercado. Há que se preservar o interesse 

coletivo, mas, agora, sob a ótica da republicização do Estado. 

Nesse sentido é posicionamento de MARQUES NETO, segundo o qual 

"a melhor maneira de pensar a reforma do Estado não passa pela tentativa 

de reconstrução de sua soberania, nem pelo combate à privatização tomada 

                                            

96 NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. Op. cit., p.172. 

97 Ibid., p.173. 
98 "A prestação sob regime de Direito Privado não elide a incidência dos princípios constitucionais 

(Constituição Federal, art. 206)" (RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Educação superior, direito e 

estado: na lei de diretrizes e bases (Lei n.9.394/96). São Paulo: Universidade de São Paulo: 

Fapesp, 2000. p.134). 
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como uma entidade genérica e abstrata. Para nós, parece ser imperativa a 

republicização do Estado, assim entendida não como a volta aos 

pressupostos conformadores do Estado Moderno, mas como a superação 

destes pressupostos, tendo por guia justamente a proteção dos interesses 

que não se encontram protegidos ou representados na nova configuração 

social e econômica que se nos avizinha".99 

Deve-se ressalvar, entretanto, que a tentativa de atendimento aos 

interesses coletivos a partir da republicização do Estado não deve levar à 

individualização da atividade social, dando lugar àquilo que Boaventura de Sousa 

SANTOS chama de "fascismo social", isto é, "a usurpação de prerrogativas estatais 

(de coerção e de regulação social) por atores sociais muito poderosos, que, 

escapando a todo controle democrático, neutralizam ou suplementam o controle 

social produzido pelo Estado".100  

A teoria que fundamenta a regulação para concorrência está galgada na 

idéia de liberdade como momento mais significativo das relações de mercado e não 

no monopólio privado, pois este pode vir a ser tão nocivo quanto o monopólio 

público. Maria Rosare FERRARESE leciona que a aplicação desse pressuposto 

resulta em um 

Aparato justificativo, quem tem em conta a resposta ao quesito sobre como 

é possível o funcionamento do mercado enquanto coexistência de 

liberdade. O mecanismo que chega a organizar para melhor a coexistência 

da liberdade, e então dos interesses em conflito, está tradicionalmente 

individualizado na concorrência, que é um instrumento híbrido, expressão 

de uma tensão institucionalizada entre liberdade e conflito.101  

Nessa perspectiva, a regulação voltada à concorrência se impõe como 

uma alternativa viável para garantir o normal funcionamento das relações de 

                                            

99 Ibid., p.174. 

100 Ibid., p.175. 

101 Op. cit., p.39. 
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mercado,102 e não como deflagrador de desequilíbrios capazes de ensejar a 

concentração do poder econômico nas mãos de grupos isolados ou na absoluta 

abstenção do Estado nas relações sócio-econômicas.  

Citando Rodríguez-ARANA, Paulo Roberto Ferreira MOTTA afirma que a 

questão fundamental a informar a regulação é "a de que o Estado deve atuar para 

criar uma competição econômica sadia entre os agentes do mercado, e 'não atuar 

entorpecendo o processo econômico da livre competição' ". Nestes termos, o autor 

conclui que a transformação operada no modelo de Estado jamais poderá afetar os 

objetivos sociais defendidos pelo Estado de Bem-Estar.103 

É de se notar que, como conseqüência dessa forma de pensar, o papel do 

Poder Público passa a ser primordialmente uma ação sobre a economia, e não mais 

uma ação na economia. Segundo o pensamento de Lúcia Valle FIGUEIREDO, a ação 

do Estado sobre a economia decorre do exercício das atividades essenciais da 

Administração, inerentes à função administrativa, quais sejam:  

1) condicionamento por meio de imposições, de deveres e de abstenção, com 

base na lei e na forma da lei, do exercício da liberdade e da propriedade dos 

indivíduos, a fim de compatibilizá-las com o bem-estar social; 2) fomento e 

auxílio do desenvolvimento e da expansão de atividades privadas de interesse 

coletivo (subvenções, atuação no domínio econômico); 3) intervenção em atos 

e fatos da vida dos particulares para lhes conferir certeza e segurança jurídicas; 

4) prestação de utilidade e comodidade aos administrados, propriamente 

serviços públicos de utilidade pública.104 

                                            

102 Ibid., p.40. 

103 "Ao estado social compete abandonar o enforque negativo (a indigência, a doença, a ignorância, a 

miséria e a indolência) e atuar no sentido positivo (a autonomia, a saúde, a educação, a riqueza, o 

trabalho), dando, assim, eficácia material aos mandamentos constitucionais" (op. cit., p.78-79). 

104 Op. cit., p.74-75. Ainda sobre o tema, Edílson Pereira NOBRE JUNIOR compreende duas 

espécies de ação: "a) a atuação por absorção, retratada pelo controle, em regime de monopólio, 

dos meios de produção quanto a determinado setor da economia; e b) atuação por participação, 

na qual aquela assume parcialmente, em concorrência com os demais agentes do setor privado, 

ou mediante a titularidade de parcela do capital, o exercício da atividade empresarial".(Op. cit., 

p.179.) Eros Roberto GRAU, por sua vez, entende existentes as seguintes modalidades, que o 

autor chama de intervenção: "intervenção por absorção ou participação (a), intervenção por 

direção (b) e intervenção por indução (c)". Segundo o pensamento de GRAU, a intervenção do 

Estado ocorre quando este atua em área de titularidade do setor privado, de modo que não há de 
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Verifica-se que o papel do Estado diante da atividade econômica, esta 

considerada em sentido amplo, deve servir de norte para a análise de setores 

específicos sobre os quais recairá o direcionamento estatal, seja como executor 

direto ou indireto, regulador, fiscalizador ou fomentador.  

Conforme leciona Dinorá Adelaide Musetti GROTTI,  

Esta nova visão do papel do Estado adota a descentralização como 

estratégia; impõe a diminuição do seu tamanho, envolvendo as questões de 

privatização, terceirização e publicização; a recuperação da sua capacidade 

financeira e administrativa; a necessidade de fornecimento de sua função 

reguladora, fiscalizadora e fomentadora; e o desmonte do Estado prestador, 

produtor, interventor e protecionista; o aumento da governabilidade.105 

Da mesma forma, Lúcia BRUNO atesta que é a partir desse conjunto de 

princípios assimilados do setor privado que surge o eixo da reforma administrativa do 

Estado e da educação, e é a partir daí que se deve procurar entendê-la. Para BRUNO, 

"essa reforma seguiu-se paralelamente ao chamado ajuste estrutural da economia que 

implicava liberalização dos mercados e privatização. No que se refere à reforma 

administrativa do Estado no início da década de 80, o modelo gerencial do setor privado 

foi o condutor das reformas e o grande impulsionador das mudanças".106  

A crise do serviço público impulsionada pela falência do modelo de Estado 

intervencionista, processo este que legitimou as elaborações doutrinárias favoráveis à 

consolidação de um novo serviço público voltado para a concorrência, deflagrou no 

Brasil, a partir dos anos 80, uma intensa reforma do aparelho do Estado. A chamada 

"desestatização", mecanismo destinado a devolver à sociedade a incumbência de 

realizar atividades que não deveriam ter sido assumidas como próprias pelo Estado 

abrangeu diversos setores da economia nacional, que vão desde as atividades em que 

o Poder Público atuava em regime de concorrência com os particulares até aquelas 

destinadas unicamente ao atendimento de necessidades básicas da população, como é 

                                                                                                                                        
se falar em intervenção quando o Estado presta serviço público ou regula a sua prestação, pois 

está a atuar em área de sua própria titularidade. (Op. cit., p.130). 

105 Op. cit., p.150. 

106 Op. cit., p.13-17. 
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o caso do serviço de educação. 

O redimensionamento do Estado brasileiro levou ao estabelecimento de uma 

nova política para a prestação de serviços de interesse público. A minimização das 

funções estatais privilegiou a ação da iniciativa privada sobre os mais diversos setores 

da economia. Sendo assim, na medida em que tal conjuntura implicou a redução da 

participação do ente estatal e aumento da ingerência privada na prestação do serviço 

de ensino superior à sociedade, cumpre analisar especificamente o processo de 

desestatização que vem sendo realizado no Estado brasileiro contemporâneo. 
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3 A DESESTATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO BRASIL 

3.1 A NOVA CONCEPÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

Conforme verificado anteriormente, a assunção de determinado conjunto 

de atividades como próprias pelo Estado é sazonal, ou seja, decorre de um contexto 

sócio-político que justifique uma maior intervenção do Poder Público na esfera 

econômica. Carlos Ari SUNDFELD afirma ser "normal que isso ocorra ao sabor das 

mudanças de orientação política do Governo próprias da Democracia. Em uma 

época 'nacionalizam-se' empresas, com o Estado assumindo sociedades 

particulares, transformando-as em instrumentos de sua ação; dali a pouco, decide 

ele diminuir sua intervenção, iniciando um processo de desestatização, com a 

transferência das mesmas para o setor privado".107 

A existência de um Estado intervencionista no Brasil se justificou no início 

do século XX em razão do caráter eminentemente agrícola de sua economia à 

época. Naquele tempo, a iniciativa privada ou não dispunha dos recursos 

necessários ou muitas vezes não se interessava em empreender algumas atividades 

de interesse coletivo. Apenas a partir da instabilidade gerada pela Depressão de 

1929 e pela passagem da Segunda Grande Guerra o Poder Público passou a reger 

diretamente o desenvolvimento econômico do país.108 

Sobre esse período, Sidnei TURCZYN comenta que "a partir de 1930, em 

razão da crise mundial de 1929, os Estados estrangeiros que financiavam e 

sustentavam, de uma certa forma, a falsa noção de desenvolvimento econômico no 

                                            

107 Reforma do Estado e Empresas Estatais: A participação privada nas empresas estatais. Direito 

Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p.266. 

108"A crise de 1914 e, sobretudo, a crise de 29 evidenciaram que deixado o modo de produção social 

capitalista à sua lógica anárquica, destrutiva e excludente, tende-se a por em risco o próprio 

sistema. É dentro desta compreensão e no contexto da expansão do ideário socialista e 

comunista a partir da Revolução de outubro de 1917 que a teoria keynesiana de um Estado forte e 

interventor capaz de regular a demanda, oferecer subsídios e instaurar uma base planejada de 

desenvolvimento, ganha força" (BIANCHETTI, Roberto G. Op. cit., p.10). 
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Brasil, até então mantida, deixaram de ter capacidade para financiar, e o Brasil se 

defrontou com a triste realidade de que possuía uma economia fundamentalmente 

agrícola, pouco desenvolvida e com características até mesmo feudais".109 

Em virtude da urgência de desenvolvimento de setores até então 

inexplorados no país, o Brasil se viu inserido do início dos anos 50 até o final da 

década de 70 em um cenário nacionalista e progressista sem precedentes históricos. 

Investimentos suntuosos como a criação da Petrobrás, da Companhia Siderúrgica 

Nacional e a construção de Brasília foram apenas alguns traços do caráter 

intervencionista que passava a assumir o Estado brasileiro.  

Interessante notar, contudo, que essa trajetória marcada por investimentos 

de grande monta e intervenção na economia foi percorrida à margem das diretrizes 

constitucionais, que já em 1937110 e 1946111 determinavam que ao Estado caberia 

tão somente supervisionar o processo de desenvolvimento econômico a cargo da 

iniciativa privada, e não figurar como um de seus agentes. Isso se tornou ainda mais 

evidente quando, com o golpe militar de 1964, "o Estado Brasileiro passou a 

implantar um regime autoritário também no aspecto econômico, contrariando o texto 

expresso da Constituição e tornando-se o principal empresário do país".112  

Como grande empresário, o Estado brasileiro assumiu posições monopo-

                                            

109 O Direito da Concorrência e os Serviços Privatizados. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito 

administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p.205. 

110 Constituição da República Federativa do Brasil de 1937. Art. 135 - Na iniciativa individual, no 

poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem público, 

funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só 

se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, 

de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições individuais o 

pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no domínio 

econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do estimulo ou da 

gestão direta. 

111Constituição da República Federativa do Brasil de 1946. Art. 145 - A ordem econômica deve ser 

organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a 

valorização do trabalho humano.; Art. 146 - A União poderá, mediante lei especial, intervir no 

domínio econômico e monopolizar determinada indústria ou atividade. A intervenção terá por base 

o interesse público e por limite os direitos fundamentais assegurados nesta Constituição. 

112 TURCZYN, Sidnei. Op. cit, p.205. 
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listas nos mais diversos seguimentos, criando empresas públicas como a Telebrás 

e a Eletrobrás. Nesse contexto, a ação intervencionista do Estado, iniciada a partir 

da Segunda Guerra Mundial com a criação da Petrobrás e com o estímulo à 

criação da Companhia Siderúrgica Nacional, se mostrou como um imperativo para 

que o Brasil tentasse recuperar o tempo perdido dentro do seu processo de 

desenvolvimento econômico. 

Para Sidnei TURCZYN, "esta opção intervencionista do regime militar 

cumpriu sua função por um determinado período, até a década de 70, do 'milagre 

econômico', em que o Brasil recuperou parte do atraso em seu desenvolvimento 

econômico". Entretanto, segue o autor, "esse modelo esgotou-se e teve seu declínio, 

principalmente a partir da década de 80, na qual se iniciou um período de 

deterioração econômica, cuja manifestação mais evidente foi o surto inflacionário 

apenas debelado em meados da década de 90 e que consumiu boa parte dos 

resultados positivos da década do milagre".113  

Robertônio Santos PESSOA comenta a questão afirmando que "a crise 

fiscal e a crise do modo de intervenção do Estado na economia e na sociedade 

começaram a ser percebidas nos anos 80. Foi nesse período que a sociedade 

brasileira se deu conta, ainda que de forma imprecisa, de que estava vivendo fora do 

tempo, de que a volta ao nacionalismo e ao populismo dos anos 50 era algo espúrio, 

além de inviável".114 

Odete MEDAUAR informa que, em oposição à tradição monopolista 

predominante no século XX, a partir da década de 80 surgiu "um movimento inverso, 

tanto nos países desenvolvidos como nos países menos desenvolvidos, no sentido 

de transferir para o setor privado entes estatais ou áreas absorvidas pelo Estado".115 

Em razão disso, a partir da década de 90 se tentou criar no Brasil uma cultura 

                                            
113 Op. cit., p.206. 

114 Administração e Regulação. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.50. 

115 "Esse movimento recebe nomes diversos: reforma do Estado, redução do setor público, 

desestatização, desregulamentação, privatização". (Direito Administrativo Moderno. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 6 ed., rev. e atual., 2002, p.110). 
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contrária ao modelo de Estado até então vigente e à atuação de sua Administração 

frente às demandas sociais. Nessa época, tanto o pensamento político quanto o 

intelectual estavam norteados pela constatação da fragilidade e insipiência do 

intervencionismo estatal na economia, o que levou a uma série de movimentações 

destinadas à reforma do aparelho do Estado e ao estabelecimento de novas bases 

para atendimento das demandas sociais.116  

Robertônio Santos PESSOA leciona que "a forma de intervenção do Estado 

no domínio econômico foi questionada. Sua intervenção direta na economia, através 

de empresas públicas, mostrou-se em grande parte ineficiente, o que ocasionou, no 

caso brasileiro nos anos 90, o fenômeno da privatização".117 

Dinorá Adelaide Musetti GROTTI afirma que "o primeiro passo de inversão 

da tendência expansionista da Administração Pública brasileira se manifesta em 

julho de 1979, quando o Decreto 83.740 adota o Programa Nacional de 

Desburocratização que, a partir de 1981, define a política restritiva na criação de 

novas entidades paraestatais e estabelece as primeiras diretrizes de transferência 

de empresas públicas para o setor privado".118 

Odete MEDAUAR, por sua vez, lembra que o primeiro ato oficial a prever a 

transferência de empresas estatais a particulares foi o Decreto n.º 86.215/81. Na 

seqüência, o Decreto n.º 91.991/85 instituiu um programa de privatização de 

empresas sob o controle direto e indireto do governo federal, proibindo a criação de 

                                            

116 "A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. Em razão do modelo de 

desenvolvimento que Governos anteriores adotaram, o Estado desviou-se de suas funções 

básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, o que acarretou, além da gradual 

deterioração dos serviços públicos, a que recorre, em particular, a parcela menos favorecida da 

população, o agravamento da crise fiscal e, por conseqüência, da inflação". Palavras do ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso na apresentação do plano diretor da reforma do aparelho 

do estado, câmara da reforma do estado. Brasília: Secretaria de Comunicação de Governo da 

Presidência da República, 1995. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ publi_04/ 

colecao/plandi.htm>. 

117 Op. cit., p.50-51. 

118 Op. cit, p.149. 
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novas empresas desse tipo.119 

A onda de privatizações e liberalização da prestação de serviços públicos 

propalada posteriormente decorreu basicamente da Medida Provisória n.º 112/90, 

convertida na Lei n.º 8.031/90 (institui o Programa Nacional de Desestatização) e 

revogada pela Lei n.º 9.491/97; da Lei n.º 8.987/95 e do Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado, do qual consta que "um dos aspectos centrais desse esforço é 

o fortalecimento do Estado para que sejam eficazes sua ação reguladora, no quadro 

de uma economia de mercado, bem como os serviços básicos que presta e as 

políticas de cunho social que precisa implementar". Todo esse cenário demonstra a 

prevalência em solo brasileiro da ideologia de Estado que Gaspar Ariño ORTIZ 

denominou "novo modelo de regulação para a concorrência", segundo a qual o novo 

serviço público passa a ser caracterizado pela atuação prioritária da iniciativa 

privada no domínio econômico e regulação por parte do Poder Público. 

Buscando delinear de forma mais precisa os elementos integrantes dessa 

ação reguladora do Estado, Sidnei TURCZYN afirma que "a nova função do Estado 

seria, em primeiro lugar, a de criar o mercado competitivo, uma vez que não existe, 

ainda, um mercado concorrencial de serviço público, em razão do regime 

monopolista anterior".120  

Sob a égide do monopólio estatal da prestação de serviços públicos, e 

também de parcela da atividade econômica em sentido estrito que demandava 

grandes investimentos, não se cogitava a existência de um mercado propriamente 

dito no Brasil. Como não havia participação significativa da iniciativa privada nessas 

atividades, não havia concorrência, requisito essencial para a afirmação de um 

verdadeiro mercado. 

No âmbito do ensino superior, a inexistência de mercado sólido persistiu 

praticamente até 1997. Apenas com a reestruturação do sistema educacional, 

                                            

119 Op. cit., p.110. 

120 Op. cit, p.208. 
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veiculada pela Lei n.º 9.394/96, é que se iniciaram as primeiras práticas de caráter 

eminentemente mercantil e competitivo no setor. 

Milton FRIEDMAN, pensador da vertente neoliberal da escola de Chicago, 

entende que o primeiro aspecto a ser considerado no "marco geral que orienta as 

políticas para a educação é a ampliação lógica do mercado nessa área. Essa lógica 

coloca a educação como um bem econômico que deve responder da mesma 

maneira que uma mercadoria à lei da oferta e da demanda".121 A idéia de se 

introduzirem mecanismos de mercado no sistema educacional se funda na 

expectativa de que essa medida faça com que as unidades escolares busquem 

desenvolver experiências inovadoras que contribuam para a melhoria da qualidade 

do ensino.122 

R. H COASE conceitua o mercado como sendo o conjunto de "instituições 

que existem para facilitar o comércio, isto é, elas existem para reduzir o custo da 

realização de transações comerciais".123 Segundo o pensamento de COASE, a razão 

de ser do mercado se sustenta enquanto ele se apresenta como ferramenta eficiente 

para reduzir os custos das atividades empresariais.  

Se o custo de determinada atividade desenvolvida diretamente por uma 

empresa é menor do que o custo dessa mesma atividade sendo desenvolvida por 

outra empresa do mercado, aquela primeira empresa aumentará de tamanho 

                                            

121 BIANCHETTI, Roberto G. Op. cit., p.96. Nota-se, entretanto, que a utilização das propostas 

oriundas da corrente de Milton FRIEDMAN como paradigmas para o ensino superior brasileiro não 

é vista com bons olhos de forma unânime pela academia brasileira. O renomado professor da 

Universidade de São Paulo, Stephen KANITZ, pondera que "os economistas brasileiros vivem 

usando teorias de Karl Marx, Keynes e Milton Friedman, pessoas que nunca estiveram no Brasil. 

(...) Esse é o grande flagelo do ensino no país. Estão sempre pegando Peter Drucker, Michel 

Porter, qualquer livro americano traduzido e que não tem nada a ver com a realidade brasileira" 

(Empresário Brasileiro e suas Características: Como Projetar o Futuro das Organizações 

Educacionais. In CASTRO, Maria Helena Guimarães de ...[et al.]. III Fórum Nacional: ensino 

superior particular brasileiro: Os desafios da expansão do ensino superior. Rio de Janeiro: 

Consultor, 2002, p.167). 

122 HIDALGO, Anglea Maria. Tendência contemporâneas da privatização do ensino público: O Caso 

do Estado do Paraná..., p.172. 

123 COASE, R. H. The firm, the market and the law. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. p.7. 
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proporcionalmente até que assuma por completo tal encargo. Transpondo o mesmo 

raciocínio para o âmbito do Estado, conclui-se que o seu gigantismo é diretamente 

proporcional à assunção em determinado momento histórico de atividades cujo custo 

de realização através do mercado seria muito maior do que aquele decorrente da 

sua prestação pela via direta.124  

Esse raciocínio tem sido a pedra de toque para que o Estado brasileiro, ao 

invés de ampliar a oferta de ensino superior à população, reduza expressivamente a 

sua participação e estimule a entrada da iniciativa privada no setor. Uma recente 

pesquisa divulgada pela Universidade de Brasília (UnB) demonstra que o custo 

anual de um aluno nessa instituição, em média, foi de R$ 5.737 em 2003,125 

enquanto no ensino privado essa quantia tende a ser consideravelmente menor.  

O processo de desestatização, portanto, impulsionado pelas privatizações, 

concessões, permissões e autorizações de serviços públicos, visou à criação de um 

mercado competitivo até então inexistente no país e à redução dos custos 

assumidos pelo Poder Público com atividades que poderiam ser prestadas pela 

iniciativa privada. 

A transferência de atividades com grande potencial de exploração 

econômica à iniciativa privada, como é o caso do serviço de ensino superior, ao 

passo que despertaria interesses lucrativos nas empresas prestadoras, resultaria, 

em tese, também no aumento de qualidade dos serviços e atendimento de um 

número maior de beneficiários.126 Assim, a regulação que aos poucos se procura 

                                            

124 No entanto, é evidente que essa realidade é produto também do descompasso entre o 

progressivo crescimento do mercado, que cada vez mais passou a dispor de elementos para 

assumir as atividades albergadas pelo Poder Público, e a insistência na idéia de ser necessária a 

manutenção de tais atividades como encargos estatais. 

125 Foram incluídos no cálculo os estudantes de graduação, pós-graduação (mestrado e doutorado) e 

residência. O valor, entretanto, é 40% menor que o apresentado pelo TCU (Tribunal de Contas da 

União), correspondente a R$ 9.488,00 (Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (On Line) de 01/04/2004, 

disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u15308.shtml>. O senso oficial 

do Ministério da Educação referente ao ano de 1999, por sua vez, apresenta média nacional de 

R$ 9.756,00 (Fonte: MEC/INEP).  

126 "Nessa perspectiva, as escolas públicas, reduzidas ao mínimo, frente à necessidade de atrair a 

população estudantil que as justificasse seriam obrigadas a incorporarem-se às leis do mercado, 
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realizar no Brasil "vem se traduzindo num controle administrativo de atividades 

privadas afetadas por algum interesse público (serviços públicos e atividade 

econômica), em conformidade com parâmetros legais previamente estabelecidos".127 

Robertônio Santos PESSOA procura justificar a tentativa de consolidação de 

um marco regulatório no país a partir do argumento de que "o Estado Regulador que se 

pretende implantar no Brasil continua um Estado Social de caráter intervencionista, no 

seu ideal de conformação social e econômica". Para o autor, "o que vem mudando nos 

últimos anos é a forma desta intervenção. Ganhou importância a atividade estatal de 

regulação de serviços públicos e de atividades econômicas afetadas por algum 

interesse público. Uma atuação direta foi substituída por uma indireta, mas nem por isso 

menos intensa, sobretudo, do ponto de vista normativo".128 

PESSOA assevera ainda que "os constituintes de 1988, porém, não 

perceberam a crise fiscal, muito menos a crise do aparelho do Estado. Não 

perceberam que era preciso recuperar a poupança pública. Que era preciso dotar o 

Estado de novas formas de intervenção, mais leves, em que a competição tivesse 

um papel mais importante".129 

Sidnei TURCZYN, em entendimento contrário, afirma que "a Constituição de 

1988 adotou o modelo de Estado Liberal, pois ela diz que a exploração da atividade 

econômica cabe à iniciativa privada (Constituição Federal, art. 170), isto é, no Brasil, 

a iniciativa privada deve ter prioridade no desenvolvimento das atividades 

econômicas". Para o autor, a intervenção do Estado na economia apenas deveria 

ocorrer "em casos excepcionais e autorizados por lei".130  

                                                                                                                                        
competindo com as outras escolas públicas e com as privadas. Portanto, sua existência seria uma 

resultante da qualidade do serviço oferecido, e não somente do fato de pertencer a uma estrutura 

estatal". (BIANCHETTI, Roberto G. Op. cit. p.98). 

127 PESSOA, Robertônio Santos. Op. cit. p.54. 

128 Ibid., p.54-55. 

129Ibid., p.50. 

130 PESSOA, Robertônio Santos. Op. cit, p.207. 
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O pensamento de Robertônio Santos PESSOA ecoa na doutrina de Eros 

Roberto GRAU, para quem  

a Constituição do Brasil, de 1988, define (...) um modelo econômico de bem-

estar. Esse modelo, desenhado desde o disposto nos seus arts. 1.º e 3.º, 

até o quanto enunciado no seu art. 170, não pode ser ignorado pelo Poder 

Executivo, cuja vinculação pelas definições constitucionais de caráter 

conformador e impositivo é óbvia". Para GRAU, "a substituição do modelo 

de economia de bem-estar consagrado na Constituição de 1988 por outro, 

neoliberal, não poderá ser efetivada sem prévia alteração dos preceitos 

contidos nos seus arts. 1.º, 3.º e 170.131  

Afirmando o seu posicionamento favorável à manutenção do caráter social 

do Estado consagrado na Constituição de 1988, Eros GRAU compreende que devem 

ser identificados no processo de redefinição do papel do Estado os setores 

indevidamente transferidos à esfera privada e os setores equivocadamente objetos 

de intervenção estatal. GRAU afirma, por exemplo, que no primeiro caso encontram-

se os setores da saúde e educação, os quais teriam sido "indevida e 

injustificadamente, do ponto de vista social, atribuídos ao setor privado", concluindo 

que "a política neoliberal também nessa matéria implementada pelo governo 

Fernando Henrique é incompatível com os fundamentos do Brasil, afirmados no art. 

3.º da Constituição de 1988, e com a norma veiculada pelo seu art. 170".132 

Mesmo assemelhando seu pensamento ao Eros GRAU quanto ao viés 

social do Estado Brasileiro, Robertônio Santos PESSOA, pondera que "dentro deste 

regime de liberdade de iniciativa, existe a opção política de criar outras figuras que 

vão atuar dentro desse cenário econômico, como, por exemplo, a dos serviços 

públicos, monopólios estatais e, além dessas duas, uma terceira categoria, que seria 

a dos serviços sociais".133  

Sendo o serviço de ensino superior um serviço social por excelência, como 

                                            

131 Op. cit, p.37. 

132 Idem, p.36. 

133 PESSOA, Robertônio Santos.Op. cit., p.207. 
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adiante será tratado de modo mais aprofundado, não há óbices para que a iniciativa 

privada colabore com a Administração no seu fornecimento à coletividade. 

Entretanto, é evidente que não se poderia falar, em razão da imposição expressa do 

art. 206 da Constituição Federal, que, sob a égide da atual Carta Política, o Estado 

poderia se ausentar por completo da prestação desse serviço.134  

Essa afirmação orienta-se sobre o princípio da indisponibilidade do 

interesse público, que impede a não-prestação estatal de serviços essenciais a 

exemplo do serviço de ensino superior. Nosso posicionamento ressona no 

pensamento de Lúcia Valle FIGUEIREDO, para quem "a indisponibilidade do 

interesse público é ínsita, indispensável à própria função administrativa, também é 

essencial à atividade de prestação de utilidade pública fruível pelo administrado. Não 

pode a Administração omitir-se de sua competência".135 

Marcello CAETANO também pondera que "a prestação de serviços públicos 

pelo Estado decorre de sua personalidade jurídica, ou seja, é reflexo de sua aptidão 

de, além externar uma vontade em nome da coletividade, atuar no mundo do 

direito".136 Sendo assim, mesmo se verificando a inserção do Estado brasileiro em 

um processo de desestatização, não se poderia identificar como um dos objetivos 

desse processo a completa interrupção da prestação do serviço público de ensino 

superior à população. 

Um dos maiores problemas observados no estudo da desestatização 

reside na delimitação da ação do Estado. Ao tempo em que é possível identificar um 

conjunto de atividades cujo desempenho pode ser compartilhado com a iniciativa 

privada, é também imperioso fixar as atribuições tidas como irrenunciáveis pelo 

                                            

134 O próprio Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado destacou que "o Estado reduz seu 

papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se entretanto no papel de regulador 

e provedor ou promotor deles, principalmente dos serviços sociais como educação e saúde, que 

são essenciais para o desenvolvimento (...)" (Op. cit.). 

135 Op. cit., p.80. 

136 Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, Tomo I, 1970. p.229. 
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Poder Público. Esses limites, cujo estabelecimento se faz necessário, encontram-se 

fixados nos objetivos do processo de desestatização, conforme se verá a seguir. 

3.2 OBJETIVOS DA DESESTATIZAÇÃO 

Dentre as metas gerais da reforma estatal realizada no Brasil, Dinorá 

Adelaide Musetti GROTTI aponta as tentativas de conferir ao Estado "maior eficiência 

no desempenho das atividades da Administração, maior agilidade e capacidade 

gerencial, maior legitimidade e transparência, maior aproximação com a sociedade, 

seja através da proposição de formas de colaboração, ou parceria, seja através da 

instituição de novos mecanismos de controle social".137 

Fazendo alusão às "fórmulas" aplicadas no processo de desestatização, 

Odete MEDAUAR acaba por identificar os seguintes objetivos: quebra de monopólios 

estatais; aumento do número de concessões e permissões de serviço público; e 

venda de estatais ao setor privado.138 

Marcos Juruena Villela SOUTO, por sua vez, apresenta como objetivos a 

reordenação da intervenção do Estado na economia, a concentração de esforços em 

áreas e setores em que seja fundamental a presença do Estado, a redução ou 

melhora do perfil da dívida pública, a ampliação dos investimentos da iniciativa 

privada, e a contribuição para o fortalecimento do mercado de capitais.139 

A leitura positivista dos objetivos do Programa Nacional de Desestatização 

decorre da norma contida no art. 1.º da Lei n.º 9.491/97, que apresenta como metas 

fundamentais a reordenação da posição estratégica do Estado na economia, 

transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor 

público; a contribuição para a reestruturação econômica do setor público, 

especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida; a 

                                            
137 Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, Tomo I, 1970.  p.151. 

138 Ibid., p.100. 

139 Desestatização – privatização, concessões, terceirizações e regulação. 4.ed. rev. atual. e ampl. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p.31-33. 
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retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser transferidas 

à iniciativa privada; a reestruturação econômica do setor privado, especialmente 

para a modernização da infra-estrutura e do parque industrial do País, ampliando 

sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da 

economia, inclusive através da concessão de crédito; a concentração dos esforços 

da Administração Pública nas atividades em que a presença do Estado seja 

fundamental para a consecução das prioridades nacionais; contribuir para o 

fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da oferta de valores 

mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que 

integrarem o Programa. 

Em nota explicativa, Luis Carlos Bresser PEREIRA esclarece que  

reformar o Estado significa basicamente três coisas: a) reconstruí-lo – já que 

ele foi vítima de uma captura generalizada por capitalistas e burocratas – 

dotando-o de um núcleo estratégico com capacidade de decisão, 

recuperando suas finanças e implantando uma administração pública 

gerencial, em vez de burocrática; b) delimitar seu papel, transferindo pra o 

setor privado as empresas e para o setor público não-estatal seus serviços 

sociais, de forma a aumentar a competição; e c) aprofundar a democracia, 

fortalecendo as instituições democráticas, não apenas da democracia 

representativa, mas também as da democracia direta, como o referendo e 

os mecanismos de controle ao mesmo tempo em que se promove a 

democratização da própria sociedade civil, em que o regime democrático 

está apoiado.140  

Observa-se que, diante desse novo contexto de minimização de 

dimensões, a ação do Estado estará limitada "às funções que lhes são próprias, 

reservando, em princípio, os serviços não exclusivos para a propriedade pública 

não-estatal e a produção de bens e serviços para a iniciativa privada".141 Assim, 

podem ser apontados como objetivos gerais da reforma, conforme destacado 

anteriormente, a identificação dos serviços exclusivos do Estado e a transferência 

                                            

140 BRUNO, Lúcia. Op. cit., p.15. 

141 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Op. cit., p.152.  
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dos não exclusivos aos particulares. 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado qualifica como setor de 

atividades exclusivas de atuação do Poder Público aquele correspondente aos 

serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado, ou seja, o poder de 

regulamentar, fiscalizar, fomentar. A título exemplificativo, o Plano menciona como 

integrantes dessa espécie a cobrança e fiscalização dos impostos, a polícia, a 

previdência social básica, o serviço de desemprego, a fiscalização do cumprimento 

de normas sanitárias, o serviço de trânsito, a compra de serviços de saúde pelo 

Estado, o controle do meio ambiente, o subsídio à educação básica, o serviço de 

emissão de passaportes etc. 

Já os serviços públicos não exclusivos foram indicados pelo Plano Diretor 

como pertencentes ao setor em que o Poder Público 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 educação e saúde. Os exemplos apresentados são as 

universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus. 

De forma expressa, o Plano Diretor informa que os objetivos da 

desestatização em relação tanto aos serviços exclusivos quanto aos não exclusivos 

é a sua prestação eficiente a milhões de cidadãos, com qualidade e custo baixo. 

Para tanto, a Administração deve ser necessariamente gerencial, o mesmo devendo 

ocorrer com o setor privado, que, enquanto estiver em parceria com o Estado, 

deverá obedecer aos princípios gerenciais de administração. 

O principal objetivo do modelo gerencial que se pretende implementar é "a 

redução dos custos do setor público e o aumento de sua produtividade". Lúcia 

BRUNO afirma que foi esse o modelo que "orientou as privatizações de empresas 

nacionalizadas e/ou criadas no pós-guerra, a desregulamentação e transferência de 

atividades governamentais para o setor privado ou para a chamada comunidade; na 

realidade, para a população trabalhadora, que utiliza os serviços do Estado, 
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especialmente, no campo da saúde e da educação".142 

Citando Eduardo Garcia de Enterría, Carlos Ari SUNDFELD afirma que  

o Estado começou a empregar a técnica das sociedades mercantis de modo 

ocasional, mas as experiências pouco a pouco mostraram a utilidade da 

adoção de uma veste mercantil para a gestão de atividades industriais e 

comerciais, especialmente por liberar a Administração das limitações do 

direito público e propiciar-lhe o uso de certos mecanismos que mostraram 

sua eficiência no seio da economia capitalista (técnicas contábeis, relações 

trabalhistas, formas de atuação no mercado etc.). Isso acabou levando à 

disseminação do fenômeno.143 

No que se refere ao setor de serviços não-exclusivos, dentre os quais se 

insere o serviço de ensino superior, Dinorá Adelaide Musetti GROTTI observa que a 

reforma se orienta mediante um programa de publicização, consistente na absorção 

dos referidos serviços por um setor público não estatal, "onde, uma vez fomentados 

pelo Estado, assumirão a forma de entidades qualificadas como organizações 

sociais, de propriedade pública não-estatal, as quais, mediante contratos de gestão 

com o Poder Público, receberão dotações orçamentárias; submetidas ao controle da 

sociedade, receberão financiamento estatal, embora com participação minoritária da 

própria sociedade, mediante compra de serviços e doações",144 com objetivo 

precípuo de aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços, aprimorando-se o 

atendimento à população e reduzindo-se os seus custos. 

Norberto BOBBIO, nesse mesmo sentido, "indica que nas modernas 

sociedades industrializadas os dois processos, de 'publicização do privado' (no qual 

o Estado intervém na economia, subordinando interesses privados aos da 

coletividade) e de 'privatização do público' (no qual prevalecem as relações 

contratuais entre grandes empresas, associações sindicais e partidos, assumindo o 

Estado mais o papel de mediador do que de detentor do poder) são processos 

                                            

142 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Op. cit., p.14. 

143 Op. cit., p.269.  

144 Op. cit., p.153-154. 
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paralelos, não incompatíveis, que se interpenetram".145  

As organizações sociais, de propriedade pública não-estatal, também 

chamadas de entidades paraestatais, juntamente com os serviços sociais 

autônomos, as entidades de apoio e organizações da sociedade civil de interesse 

público (OSCIPs), passam a ser responsáveis pela prestação em parceria com o 

poder público dos serviços não exclusivos. Tais organizações compõem, segundo a 

relação feita por Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, o chamado terceiro setor, "assim 

entendido aquele que é composto por entidades da sociedade civil de fins públicos e 

não lucrativos".146 DI PIETRO leciona que o terceiro setor coexiste com o primeiro 

setor, representado pelo Estado, e com o segundo setor, que é o mercado. 

Interessante notar, entretanto, que embora a prestação do serviço não 

exclusivo de ensino superior tenha sido destinada à ação conjunta do Poder Público 

e da iniciativa privada de fins não econômicos, ou seja, fora da lógica mercantil, o 

objetivo do Programa Nacional de Desestatização e do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado de estender o ensino a milhões de pessoas foi atingido não 

através da ação de entidades paraestatais do terceiro setor, mas mediante 

exploração desse serviço pela iniciativa privada, integrante do segundo setor (o 

mercado), a custos não tão baixos. 

Na verdade, os mecanismos destinados ao estabelecimento de contratos 

de gestão e de parcerias, previstos nas leis n.º 8.958/94 e 9.637/98, para a 

instituição dos mecanismos de gestão privada no ensino público superior, visando o 

aumento da oferta de vagas e da qualidade do ensino, foram utilizados de forma 

inexpressiva se comparados ao extravagante aumento do número de instituições 

particulares de ensino superior com fins lucrativos no país no período 1996-2003. 

Essa realidade poderá ser mais bem compreendida a partir da análise das 

formas através das quais o serviço de ensino superior passou a ser explorado pela 

iniciativa privada. Como será visto adiante, o ensino é oferecido à sociedade não 

                                            

145 HIDALGO, Ângela Maria. Op. cit., p.172-173. 

146 Op. cit., p.413. 
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apenas por entidades sem fins lucrativos, mas também, e de forma majoritária, por 

empresários que buscam o lucro. 

O ensino superior é prestado à população pela iniciativa privada mediante 

simples autorização do Poder Público. Contudo, por se tratar de atividade inserida 

na esfera da livre iniciativa, nos termos do art. 209 da Constituição Federal de 1988, 

não se trata propriamente de transferência de um serviço de titularidade pública aos 

particulares. Por essa razão, é errôneo falar, como muito se ouve, que o ensino 

superior foi "privatizado" no Brasil.  

O emprego equivocado da expressão "privatização" para designar a 

modalidade pela qual o serviço de ensino superior passa para o setor privado 

decorre do emprego daquele termo em sentido amplo, como signo representativo do 

aumento da participação da iniciativa privada em determinado setor da economia.147 

Além disso, tal circunstância é agravada pelo disposto no art. 4.º da Lei n.º 9.491/97, 

pois esse dispositivo legal determina, em seu inciso III, serem possíveis objetos de 

desestatização, sob a forma de privatização, os serviços públicos objeto de 

concessão, permissão ou autorização – e o serviço de educação é objeto de 

autorização pelo poder público (Constituição Federal, art. 209, II). No entanto, da 

mesma forma como a privatização não se confunde com a desestatização, também 

não é ela o mecanismo através do qual o serviço de ensino é explorado 

economicamente pelos particulares.  

Para uma melhor compreensão do que foi afirmado, cumpre proceder à 

distinção dos conceitos de desestatização e privatização, analisando, em seguida, a 

                                            

147 "O conceito amplo tem a vantagem de abarcar todas as técnicas possíveis, já aplicadas ou ainda 

a serem criadas, com o mesmo objetivo já assinalado de reduzir a atuação estatal e prestigiar a 

iniciativa privada, a liberdade de competição e os modos privados de gestão das atividades 

sociais e das atividades econômicas a encargo do Estado. Nesse sentido amplo, é correto afirmar 

que a concessão de serviços e de obras públicas e os vários modos de parceria com o setor 

privado constituem formas de privatizar; e que a própria desburocratização proposta para algumas 

atividades da Administração Pública também constitui instrumento de privatização. O próprio 

vocábulo privatização, ligado ao privado, evoca as idéias de gestão por pessoas privadas e de 

gestão pelos métodos do setor privado" (DI PIETRO, Maria Sylvia. Parcerias na Administração 

Pública: Concessão, Permissão, Franquia, Terceirização e Outras Formas. São Paulo: Atlas, 4. 

ed., 2002, p.20). 
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concessão, a permissão e a autorização. 

3.3 DESESTATIZAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO: DISTINÇÕES 

No item anterior, aduziu-se que a desestatização representa um conjunto 

de atos praticados pela Administração destinados à reforma do Estado através da 

restrição de sua atuação àquelas tarefas que lhe são exclusivas ou que, sendo não-

exclusivas, mas insatisfatoriamente desempenhadas pela iniciativa privada, sejam 

indispensáveis ao interesse coletivo. Esse processo implica, consequentemente, na 

transferência de uma gama de atividades ao setor privado mediante emprego de 

mecanismos específicos, dentre os quais se encontra o da privatização. 

O conceito de desestatização possui um caráter ideológico, no sentido de 

ter se tornado um fim perseguido pela sociedade contemporânea. Por outro lado, é 

um amplo movimento em busca do fortalecimento da democracia e da autonomia da 

vontade individual, esta livre das amarras absolutas do Estado.  

Em virtude desse significado, Marcos Jordão Teixeira do AMARAL FILHO 

entende que a desestatização "possui um sentido mais amplo que contém as noções de 

privatização e desregulamentação".148 Para o autor, a palavra desregulamentação 

significa a simplificação ou até mesmo a eliminação das regras que estejam colocando 

entraves ao mercado e ao desenvolvimento das atividades econômicas, enquanto a 

privatização é o termo usado para designar a transferência de empresas de propriedade 

do Estado e atividades por ele exercidas ao setor privado.  

Conforme foi exposto anteriormente, a falência do Estado de Bem-Estar 

Social propiciou a discussão acerca de quais seriam as atividades que o Estado teria 

equivocadamente avocado para si. Observou-se, então, que, além de alguns 

serviços públicos, os quais podem ser prestados em parceria com a iniciativa 

privada, o Estado deveria devolver à sociedade o controle de empresas por ele 

criadas para explorar a atividade econômica em sentido estrito. O mecanismo 

                                            

148 Privatização no Estado Contemporâneo. São Paulo: Ícone, 1996, p.41. 
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utilizado neste último caso em estatais como a Vale do Rio Doce, a Companhia 

Siderúrgica Nacional e a Telebrás foi o da privatização.  

Odete MEDAUAR entende que o conceito de privatização aborda duas 

acepções, uma ampla e uma estrita. "A privatização aparece num sentido amplo 

para expressar o controle e participação mais efetivos da sociedade no processo 

produtivo, e em sentido estrito, como transferência do controle acionário de 

empresas estatais ao setor privado".149  

O sentido amplo de privatização também é percebido por Marcos Jordão 

Teixeira do AMARAL FILHO, que o conceitua "como o ato de reduzir o papel do 

governo, ou dar maior importância ao setor privado, numa atividade ou na 

propriedade de bens".150 Com base nesse entendimento, é correto afirmar que o 

ensino superior foi privatizado, embora essa afirmação não seja a que melhor se 

aplica ao caso pelo fato de poder dar a equivocada impressão de que as instituições 

públicas de ensino superior foram alienadas ou transferidas para a iniciativa privada, 

o que não ocorre no Brasil. 

O conceito estrito de "privatização" é o que orienta o pensamento de 

Marcos Juruena Villela SOUTO, para quem o vocábulo se refere à "mera alienação 

de direitos que assegurem ao Poder Público, diretamente ou através de controladas, 

preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 

administradores da sociedade. Privatiza-se o que não deve permanecer no Estado, 

quer por violar o princípio da livre iniciativa (Constituição Federal, art. 173), quer por 

contrariar o princípio da economicidade (Constituição Federal, art. 70)".151 

O art. 173 da atual Carta Política reza que, ressalvados os casos previstos 

                                            

149 Op. cit., p.110. 

150 Segundo AMARAL FILHO, a "privatização", considerada em sua acepção ampla, da mesma forma 

como poderia indicar a liberalização do ensino superior no Brasil (abertura à iniciativa privada e à 

concorrência), foi a base da reforma que o governo inglês realizou no seu sistema educacional, 

que permitiu a matrícula de alunos, de qualquer bairro, nas escolas públicas, criando um regime 

de competição entre elas e admitindo, inclusive, a co-gestão de pais e professores (Op cit., p.42). 

151 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Op. cit., p.30. 
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na Constituição, a exploração direta de atividade econômica (em sentido estrito) pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional 

ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Esse artigo consagra o 

princípio da livre iniciativa trazido pelo art. 170, pois leva a concluir que a exploração 

da atividade econômica é uma prioridade da iniciativa privada, assumindo o Estado 

tão somente um papel subsidiário, isto é, atuará na ausência do particular ou em 

caso de relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional.  

Segundo Roberto G. BIANCHETTI, "o papel subsidiário assumido pelo 

Estado em relação à educação significa também o apoio à iniciativa privada, pois 

esse investimento sempre é menor que o requerido para sustentação de uma 

estrutura maior". BIANCHETTI entende que a colaboração do setor privado para o 

desenvolvimento da atividade educativa resulta na liberação dos gastos de 

manutenção dos estabelecimentos e da estrutura burocrática estatal. "Esta 

estratégia tem sido desenvolvida nos últimos anos por diferentes governos latino-

americanos, o que levou a uma perda da qualidade da educação pública e a uma 

tendência crescente de sua substituição pela educação privada, vista como 

portadora de maior qualidade e eficiência".152  

A substituição da educação pública pela privada, processo que muitos 

chamam de privatização, reflete o uso de um mecanismo de desestatização para 

devolver à sociedade uma atividade que contemporaneamente é dotada de grande 

potencial econômico. Essas atividades potencialmente lucrativas têm sido 

transferidas à iniciativa privada através de concessões, permissões e autorizações, 

institutos distintos entre si e cuja compreensão se faz necessária para que se 

determine o regime através do qual o serviço de ensino superior é explorado pela 

iniciativa privada.  

 

                                            

152 Op. cit., p.98-99. 



 

 

63 

3.4 CONCESSÃO, PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

A nova visão do papel do Estado brasileiro, que se tem tentado 

implementar a partir da década de 90, tem como principal viés a descentralização 

estratégica das funções administrativas e da prestação de serviços públicos. Busca-

se a diminuição do tamanho do Estado e a recuperação de sua capacidade 

financeira e administrativa através da desestatização, cujos mecanismos primordiais 

são a privatização, a concessão, a permissão e a autorização de serviços públicos. 

O serviço público se traduz na atividade econômica cujo desenvolvimento 

compete preferencialmente ao setor público. Diz-se preferencialmente pois, segundo 

dispõe o referido art. 175, esse serviço também pode ser prestado de forma 

concorrente pela iniciativa privada, mediante concessão e permissão.153 

O art. 175 da Constituição Federal de 1988 determina que 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. Contudo, 

é de se frisar que não apenas essas duas formas ou regimes de prestação de 

serviços públicos encontram guarida no texto constitucional, uma vez que o art. 21 

dispõe competir à União (XII) explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; 

os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 

hidroenergéticos; a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 

os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 

nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; os serviços de 

transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; os portos 

marítimos, fluviais e lacustres. 

                                            

153 GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p.140. 
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Sendo evidente a existência de mais de um regime jurídico de prestação 

de serviços públicos, cumpre-se realizar a individualização de cada um deles. 

O art. 2.º, inciso II, da Lei n.º 8.987/95, considera a concessão de serviço 

público como a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 

licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 

que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado. Acerca dessa matéria, Marçal JUSTEN FILHO sublinha que a definição que 

se costuma apresentar de concessão de serviço público, a partir dos elementos trazidos 

pela lei, ou seja, como a delegação temporária da prestação de serviço público a um 

terceiro, o qual assume seu desempenho por conta e risco próprios, "não é 

rigorosamente correta, eis que acaba dizendo mais do que se pretende".154 

JUSTEN FILHO, analisando a questão, pondera que a definição do art. 2.º 

da Lei n.º 8.987/95 possui "excessos dispensáveis", referindo-se à obrigatoriedade 

da licitação e à idoneidade do particular que, embora essenciais ao regime da 

concessão, não seriam elemento constitutivos de sua identidade. Dessa forma, o 

autor apresenta como pontos incontroversos, e esses sim nucleares do conceito, a 

manutenção do serviço como público, mesmo prestado por particulares, a 

temporariedade da delegação e a natureza constitutiva da outorga da concessão.155 

Marcos Juruena Villela SOUTO, atendo-se de forma mais incisiva à 

definição legal, leciona que a concessão refere-se a "um contrato administrativo por 

meio do qual a Administração delega a um particular a gestão e a execução, por sua 

conta e risco, sob controle do Estado, de uma atividade definida por lei como serviço 

público (Constituição Federal, art. 175)".156 Assim, o Estado (poder concedente) 

                                            

154Op. cit., p.50. 

155 Op. cit., p.55-56. 

156 Op. cit., p.30. 
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apenas se incumbirá de acompanhar a execução satisfatória do contrato, para que a 

atividade concedida atenda ao interesse público, podendo retomá-la a qualquer 

tempo. Ao particular, por outro lado, cabe a realização dos investimentos 

necessários para a prestação do serviço e a cobrança de uma tarifa dos usuários 

conforme previsto no contrato de concessão. 

Instituto de natureza diversa, a permissão se define como "um ato 

administrativo precário e não um contrato, aplicando-se, no mais, os princípios gerais 

regedores da concessão".157 O art. 2.º, inciso IV, da Lei n.º 8.987/95, define a permissão 

de serviço público como sendo a delegação, a título precário, mediante licitação, da 

prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica 

que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO encara a permissão como "o ato 

administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a 

Administração Pública faculta ao particular a execução de serviço público ou a 

utilização privativa de bem público".158 A permissão, portanto, se refere ao regime de 

prestação de serviços públicos caracterizado pela constituição via ato unilateral do 

Poder Público, pela precariedade e pela não fruição das garantias contratuais 

existentes na concessão pelo permissionário. 

 A autorização, finalmente, esta a que mais nos interessa por sedimentar a 

forma pela qual o ensino superior tem deixado o seio do Estado e passado à esfera 

privada,159 envolve, segundo Marcos Juruena Villela SOUTO, "a prática de um ato 

administrativo discricionário e precário, em que predomina o interesse particular, o 

qual é objeto de consentimento da Administração".160  

                                            

157 Ibid., p.31. 
158Direito administrativo..., op. cit., p.220. 

159 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada 

atendidas as seguintes condições: II – autorização e avaliação da qualidade pelo Poder Público. 

160 Op. cit., p.155. 
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A respeito dessa matéria, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona que  

no direito brasileiro a autorização administrativa tem várias acepções: 1. 

Num primeiro sentido, designa o ato unilateral e discricionário pelo qual a 

Administração faculta ao particular o desempenho de atividade material ou a 

prática de ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos; 

(...) 2. Na segunda acepção, autorização é o ato unilateral e discricionário 

pelo qual o Poder Público faculta ao particular o uso privativo de bem 

público a título precário. Trata-se de autorização de uso; 3. Na terceira 

acepção autorização é o ato administrativo unilateral e discricionário pelo 

qual o Poder Público delega ao particular a exploração de serviço público, a 

título precário. Trata-se de autorização de serviço público. Mencionamos 

esta hipótese porque a Constituição se refere a ela no art. 21, XII, como 

terceira modalidade de delegação de serviço público, ao lado da permissão 

e da concessão. No entanto, segundo entendemos, ela inexiste como 

delegação de serviço público prestado ao público; na autorização, o serviço 

é prestado no interesse exclusivo do autorizatário.161  

Conforme assevera DI PIETRO, nessa terceira acepção de autorização 

inexiste delegação de serviço público, de forma que o serviço é prestado no 

interesse exclusivo do autorizatário. "A autorização administrativa baseia-se no 

poder de polícia do Estado sobre a atividade privada".162 

Pelo que se pode observar, a distinção entre os institutos acima abordados 

reside na bilateralidade ou unilateralidade do ato pelo qual se garante a prestação 

do serviço pelo particular, a dispensabilidade ou não de licitação no procedimento, e 

a predominância ou não do interesse público na prestação do serviço em questão.  

No que refere à modalidade da qual se valem os particulares para 

prestarem o serviço de ensino superior, Almiro do COUTO E SILVA entende que "os 

estabelecimentos privados de ensino não são permissionários nem concessionários 

de serviços públicos, necessitando, porém, de autorização do Estado para que 

possam funcionar, como ocorre com algumas atividades privadas (Constituição 

Federal, art. 170, parágrafo único)".163 Também não se trata de uma delegação, 

                                            

161 Direito administrativo..., op. cit., p.217-218. 

162 Op. cit., p.219. 

163 Privatização no Brasil e o novo exercício de funções públicas por particulares. Revista de Direito 

Administrativo, São Paulo: Renovar, v.230, p.46, out./dez. 2002. 
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como muito se costuma dizer, pois a partir do momento em que a Constituição 

admite a coexistência de duas naturezas distintas para o mesmo instituto jurídico, 

afasta-se a equivocada concepção de que a prestação de ensino pela iniciativa 

privada se dá mediante delegação pelo Poder Público. 

Nina Beatriz Stocco RANIERI, ao analisar esse ponto, alude que "como não 

se trata de serviço público em sentido estrito, é dizer, não constitui atividade material 

que a lei considere como tal (embora seja tarefa que corresponde a necessidades 

coletivas), não há que se falar em delegação para o particular".164  

Efetivamente não há delegação do serviço de ensino superior pelo Estado 

ao particular quando a prestação se dá com base no art. 209 da Constituição 

Federal, pois não há na espécie transferência da prestação de um serviço de 

titularidade do Estado, mas tão somente autorização com base no poder de polícia 

para exercício de uma atividade que também é de titularidade privada.165 Essa 

diferenciação se torna relevante para que, por exemplo, se determine a competência 

da justiça estadual para julgamento de questões afetas às relações entre instituições 

privadas de ensino e seus alunos.166  

                                            

164 Educação superior, direito e estado..., p.129. Em entendimento diverso daquele esposado pela autora, 

tem-se que o serviço de ensino é sim atividade material a encargo do poder público por força da norma 

presente no art. 209 da Constituição, pelo menos no que se refere ao ensino fundamental. 

165 Esse entendimento não é o que se observa, no entanto, na jurisprudência dos tribunais brasileiros: 

"Ensino Superior. Mensalidades Atrasadas. Indeferimento de Matrícula. Ilegalidade. Decisão 

Mantida. Recurso Oficial Improvido. As escolas particulares prestam serviço público por delegação 

do poder público, estando, por isso, submetidas aos princípios jurídicos que o regem, 

notadamente o da continuidade do serviço. A instituição de ensino credora deve socorrer-se das 

vias legais para receber seu crédito, mas não pode deixar de prestar o serviço" (Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, Processo n.º 088482800, Acórdão n.º 17731, 4ª Câmara Cível, 

Relator Desembargador Wanderlei Resende, Julgado em 04/10/2000). 

166 Contudo, verifica-se que, na prática, tal distinção não é clara para os membros do Poder 

Judiciário, que vem equivocadamente afirmado ser de competência da Justiça Federal a 

resolução desses conflitos: "Embargos de Declaração. Ação de Determinação de Matrícula com 

Pedido de Antecipação de Tutela Proposta Contra Instituição Particular de Ensino Superior. 

Mensalidades em Atraso. Indeferimento de Matrícula. Exercício de Atividade Federal Delegada. 

Competência da Justiça Federal. Competência Material de Caráter Absoluto. 1. A instituição 

particular de ensino superior exerce função delegada do poder público federal e, portanto, a ação 

de determinação de matrícula deve ser proposta no âmbito da Justiça Federal, a teor do art. 109, 
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A forma pela qual a prestação do serviço de ensino superior vem sendo 

autorizada à iniciativa privada, no entanto, é apontada por alguns doutrinadores 

como uma séria deturpação do conceito administrativo de autorização, pois não se 

estaria levando em conta na espécie o caráter de eventualidade ou 

excepcionalidade que integra a natureza deste instituto jurídico. Cármen Lúcia 

Antunes ROCHA, nesse sentido, entende que é inerente à autorização o caráter de 

prestação eventual da atividade autorizada, a qual se faz necessária tão somente 

em face de uma situação não permanente, incomum, ou por não poder, em 

determinado momento, ou sob certa condição, ter a sua continuada prestação sem o 

auxílio do particular autorizado.167 

Não obstante, é de frisar que o pensamento de Antunes ROCHA se refere 

especificamente às atividades consideradas como serviços públicos. A autora 

leciona que o "vocábulo polissêmico 'autorização' é utilizado, nas hipóteses 

normativas constitucionais e legislação infraconstitucional sobre o tema em pauta, 

com o significado de ato unilateral da Administração Pública, pelo qual se delega a 

particular, precariamente, em condições de demanda especial da coletividade, a 

execução de serviços públicos".168 

Em que pese o fato de o art. 209, inciso II, da Constituição Federal de 1988 

falar em "autorização" para o acesso da iniciativa privada à exploração da atividade de 

ensino, não se trata no caso de autorização de serviço público, mas de atividade 

econômica em sentido estrito.169 O que ocorre é que a disciplina constitucional aplicada 

ao ensino privado, embora empregue o termo "autorização", não o utiliza no sentido 

                                                                                                                                        
inciso I, da Constituição Federal de 1988. 2. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça 

Estadual para apreciação da matéria, deve ser desconstituído o v. acórdão hostilizado, assim 

como os atos já praticados pelo ilustre juiz singular, com a remessa dos autos à Justiça Federal" 

(Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Processo n.º 139634301, Acórdão. n.º 10999, 6ª 

Câmara Cível, Relator Desembargador Milani de Moura, Julgado em 01/10/2003). 

167 Op. cit., p.176. 

168 Op. cit., p.176. 

169 "Atividades sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações 

trabalhistas e tributárias, em razão de serem desempenhadas em caráter excepcional e mediante 

concorrências com os particulares" (GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p.141-142). 
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estrito preconizado unanimemente pela doutrina admistrativista, mas em sentido amplo, 

destinado tão somente a externar o relevante interesse público dessa atividade, que 

impõe um cuidadoso acompanhamento estatal, com base no poder de polícia.  

Clotildes Fagundes DUARTE, em nota lapidar, ressalva que não se trata de 

uma autorização propriamente dita, ou em concessão ou permissão, pois estas 

estão expressas no art. 21 da Constituição". Portanto, "identificar a escola particular 

como uma entidade concessionária seria uma inconstitucionalidade flagrante e uma 

afronta ao espírito com que se elaborou a Lei n.º 9.394, de 1996".170 

A prestação do serviço de ensino superior pela iniciativa privada através de 

simples autorização, na verdade, reflete uma disciplina peculiar que lhe conferida 

pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação a outros serviços de natureza 

similar. Sendo assim, passa-se ao estudo específico dessa disciplina, delimitando o 

status constitucional do serviço em questão, sua natureza e seu regime jurídico, bem 

como os aspectos específicos atinentes a sua prestação tanto pelo Poder Público 

quanto pelos particulares. 

                                            

170 Op. cit., p.72. 
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4 ESTADO E ENSINO SUPERIOR 

4.1 O ENSINO SUPERIOR NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

A educação, considerada em seu sentido amplo, é apresentada como 

integrante da categoria dos direitos sociais previstos no art. 6.º da Constituição 

Federal de 1988.171 Os direitos sociais, elencados no Capítulo II da Carta Magna 

estão, por outro lado, inseridos no Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais). 

Essa posição sistemática externa a natureza do direito que consagra a matriz do 

serviço submetido à análise do presente trabalho, isto é, qualifica a educação, 

gênero da qual o ensino superior é espécie, como direito fundamental.172  

Joaquim José Gomes CANOTILHO conceitua os direitos fundamentais 

como sendo os direitos do homem, isto é, válidos para todos os povos e em todos os 

tempos (dimensão jusnaturalista-universalista), jurídico-institucionalmente garantidos 

e limitados espaço-temporalmente.173 

Em posicionamento diverso, Jorge MIRANDA averba que "a expressão 

<<direitos fundamentais>> cura de direitos assentes na ordem jurídica, e não de 

direitos derivados da natureza do homem e que subsistam sem embargo de 

negação ou de esquecimento da lei". Para MIRANDA, a expressão "direitos do 

                                            

171 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 6.º São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à 

infância e à assistência aos desamparados na forma desta Constituição. 

172 "Uma primeira tentativa de classificar os direitos fundamentais deve-se ater às chamadas 

gerações de direitos. Tendo em Norberto Bobbio um dos seus defensores, partindo de uma 

perspectiva histórica, os direitos fundamentais são classificados, na visão do jusfilósofo italiano, 

em três fases: os direitos de liberdade, entendidos como limites à ação estatal e, portanto, direitos 

negativos; os direitos políticos, que concebem a liberdade não apenas em seu aspecto negativo, 

mas positivamente, como autonomia; e, por fim, os direitos sociais, resultantes do 

amadurecimento de novas exigências ou de novos valores como bem-estar e da igualdade não 

apenas formal e que podem ser entendidos como liberdade obtida através ou por meio do Estado" 

(MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio 

Fabris Editor, 2001. p.135). 

173 Direito constitucional e teoria da constituição. 6.ed. Coimbra: Almedina,  2002. p.393. 
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homem", utilizada de modo geral nas constituições do século XX para identificar 

direitos fundamentais decorre de uma concepção jusnaturalista desses direitos. No 

entanto, pondera o autor que os direitos fundamentais, embora radicados no direito 

natural, sendo tidos como limites transcendentes ao próprio poder constituinte 

material (originário) e como princípios axiológicos fundamentais, não se esgotam no 

direito natural.174 

Luigi FERRAJOLI, propondo uma definição estrutural ou formal dos direitos 

fundamentais, enuncia que tais direitos se referem àquelas expectativas de 

prestações ou de não lesões que se atribuem, de maneira universal e indisponível, a 

todos enquanto pessoas, cidadãos e/ou entes capazes de produzir.175 

Entre nós, Alexandre de MORAES, filiando-se à corrente de tradição 

jusnaturalista, entende os direitos fundamentais como "o conjunto de direitos e 

garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, 

por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de 

condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana".176 

O destaque da importância de elevação do direito à educação à categoria 

de direito fundamental é feito por Clotilde Fagundes DUARTE em consonância com 

os preceitos da ordem econômica constitucional. Segundo a autora, o 

desenvolvimento nacional e a justiça, estabelecidos como objetivos da ordem 

econômica e social, não poderiam ser atingidos sem que fosse dada "especial 

atenção à educação dos cidadãos". DUARTE entende que é por isso que a 

Constituição Federal de 1988 apresenta sob sua tutela, para concretude do Estado 

Democrático de Direito, 'o Direito Fundamental à Educação', este considerado como 

direito humano de segunda geração".177 

                                            

174 Manual de direito constitucional. 3.ed. rev. e atual., Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p.53. 

175 Derechos fundamentales. Madrid: Simancas Ediciones S.A., 2001, p.20. 

176 Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 2.ed. São Paulo: Atlas,  2003, p.162. 

177 "Na verdade, a educação faz parte de um processo social amplo e profundo, que atinge as 

próprias entranhas da vida em sociedade, pois dela depende a sobrevivência física, econômica, 

social e política de um Estado Moderno" (Op. cit., p.34). 
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Também é esse o pensamento de Alexandre Santos de ARAGÃO, para 

quem "o amplo tratamento dado aos direitos sociais da educação pela Constituição 

de 1988 não apenas confirma, como fortalece o caráter democrático e social do 

Estado brasileiro em benefício do cidadão".178 

Na esteira da crescente preocupação de preservação do bem-estar social 

e, consequentemente, dos direitos sociais, foi natural a incorporação da educação 

no corpo de atividades a encargo do Estado. A concepção da educação como pilar 

de transformação social e, portanto, centro de interesse das políticas de Estado que 

têm por pauta o desenvolvimento de uma nação,179 justificou não apenas sua 

disciplina constitucional como categoria integrante dos direitos fundamentais, mas 

também a assunção direta pelo Estado de sua prestação. 

Clotildes Fagundes DUARTE apresenta como reflexo dessa constatação "a 

previsão constitucional da educação como Direitos Sociais (art. 6.º), ratificada na 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que se propõe 'ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho".180 

As medidas necessárias para realização do direito fundamental à educação 

encontram-se condensadas de modo especial no Título VIII do texto constitucional, 

que inaugura a Ordem Social. Esse conjunto de normas, conforme se depreende do 

disposto no art. 193, tendo por base o primado do trabalho, visam à promoção do 

bem-estar e da justiça social. 

No art. 205, a Constituição Federal de 1988 determina que a educação é 

                                            

178 A Autonomia universitária no estado contemporâneo e no direito positivo brasileiro. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2001. p.56. 

179 Nesse sentido, Clotildes Fagundes DUARTE afirma que "no enunciado do art. 6.º da Constituição 

Federal de 1988, a Educação encabeça os demais direitos sociais, menos por ser o mais 

importante deles, mais porém, por ser o suporte de todos" (Op. cit., p.43). 

180 Ibid., p.57. 
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direito de todos e dever do Estado e da família,181 devendo ser 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. 

Celso Ribeiro BASTOS, sublinha que "o art. 205 da Constituição de 1988, 

ao dispor que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, acabou por 

capacitar qualquer pessoa a solicitar a prestação estatal do ensino". Em razão disso, 

o autor afirma que "a educação se tornou um direito público, subjetivo e exigível 

contra o estado".182 

A educação é prestada à população através de duas formas elementares: 

mediante participação familiar e pela instrução em estabelecimentos de ensino. Esta 

última, também chamada de educação escolar, subdivide-se por sua vez em 

educação básica (formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio) e ensino superior.183  

O ensino superior, ao lado do ensino fundamental e médio, assume a função 

de desenvolver o ser humano, preparando-o para o exercício da cidadania e 

qualificando-o para o trabalho.184 Além disso, destaca-se na finalidade de estimular, 

dentre outros, a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 

                                            

181 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

182 Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo:Saraiva, 

1998. p.417. 

183 Por extrapolar os objetivos do presente trabalho, não caberá aqui a análise da educação básica, 

razão pela qual será abordado tão somente o ensino superior. 

184 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 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.  
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para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; incentivar o trabalho de 

pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o enten-

dimento do homem e do meio em que vive.185 

Essa modalidade de ensino ganhou especial destaque no texto 

constitucional em virtude da garantia de autonomia didático-científica, administrativa 

e de gestão financeira e patrimonial trazida pelo art. 207. As universidades e as 

instituições de ensino superior em geral têm "um elevado sentido e uma grande 

missão a cumprir no mundo contemporâneo. Desde que idealizada e organizada a 

sua estrutura, ela constitui uma peça mestra no contexto da realidade social".186 

Por sua relevância social, a atividade de ensino superior se sujeita, assim 

como as demais modalidades de ensino, aos princípios previstos no art. 206 da 

Carta da República, quais sejam, igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei; e garantia de padrão de qualidade. 

Em comentário ao art. 206, Pinto FERREIRA afirma que, em razão dos 

princípios que enuncia, "a Constituição preconiza uma filosofia educacional", a qual 

resulta da própria concepção do Estado Democrático que, ao tempo que garante 

igualdade de condições para acesso e continuidade na escola, assegura também a 

liberdade de aprender e ensinar mediante pluralidade de pensamento, formado pela 

colaboração da iniciativa privada e do poder público, e a gratuidade do ensino 

                                            

185 Lei n.º 9.394/96, art. 43. 

186 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995. p.87. 
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ofertado nesses estabelecimentos com um padrão razoável de qualidade.187 

Por estar consagrada sob a égide do Estado Democrático, a educação 

superior é compreendida como um privilégio da comunidade nacional, deixando de 

ser prerrogativa dos nobres para transformar-se em um direito do povo e dever do 

Estado.188 Nesse sentido é o posicionamento de Celso Ribeiro BASTOS, para quem 

o caráter bifronte que possui o art. 205 da Constituição, que simultaneamente 

garante o direito do povo de receber o serviço de educação e obriga o Estado a 

prestá-lo, atribui ao Poder Público uma postura intervencionista, posto que deverá 

assumir o papel de prestador de serviços na área da educação. 

Mesmo sendo um dever do Estado a prestação do serviço de ensino à 

população, deve-se ressaltar que o próprio texto constitucional impõe limites à 

atividade estatal nessa seara. É sobre esses limites que versa o item seguinte. 

4.2 A OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENSINO 

SUPERIOR PELO ESTADO: LIMITES  

Os direitos fundamentais, conforme o pensamento de CANOTILHO, podem 

ser encarados como direitos de prestações, referindo-se simultaneamente ao direito 

de acesso e à utilização de prestações estatais e à participação na organização e no 

procedimento de realização.189 Sendo a educação um direito social fundamental, a 

sua disciplina Constitucional se orienta tanto no sentido da obrigatoriedade de sua 

oferta pelo Estado,190 quanto no de gestão democrática pela sociedade.191 

Para CANOTILHO, 

                                            
187 FERREIRA, Pinto. Op. cit., p.84-87. 

188 Ibid., p.60. 

189 MALISKA, Marcos Augusto. Op. cit., p.144. 

190 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 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. 

191 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 206. O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 
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O <<direito à escola>> (<<o direito à universidade>>, <<o direito aos graus 

mais elevados de ensino>>) não é um direito, liberdade e garantia, pois 

trata-se de um direito necessariamente dependente de prestações 

(<<criação de universidades>>, criação de <<institutos superiores>>), não 

podendo o respectivo titular, a partir da norma constitucional, retirar um 

direito subjectivo self executing (auto executável).192  

Nesse mesmo sentido, Marcos Augusto MALISKA leciona que "o direito à 

educação é típico direito de prestação em sentido estrito (prestação fática, direito 

fundamental social). Entre os direitos sociais, o direito à educação e o direito à 

saúde assumem características especiais, uma vez que a Constituição de 1988 

definiu ambos como dever do Estado".193 

A obrigatoriedade de oferta de ensino pelo Estado à população decorre da 

norma contida no art. 205 da Carta Magna, que reza ser "a educação, direito de 

todos e dever do Estado".194 Contudo, os limites dessa obrigação encontram-se 

expostos no art. 208, do qual se infere ser impositivo ao Poder Público o dever de 

garantir o ensino fundamental e gratuito (I), a progressiva universalização do ensino 

médio (II) e, quanto ao ensino superior, tão somente o acesso aos níveis mais 

elevados de ensino (V).195 

                                            

192 Op. cit., p.402. 

193 Op. cit., p.153-154. 

194 "Direito à Educação. A Constituição qualifica a educação como um dos direitos fundamentais da 

pessoa e dever do Estado e da Família, devendo ser promovida e incentivada com a ajuda da 

coletividade com vistas ao exercício pleno da cidadania" (Superior Tribunal de Justiça, Processo 

n.º 3716, 5ª Turma, Relator Ministro Jesus Costa Lima, Julgado em 29/06/1994). 

195 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 208. O dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria; II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; III - atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; V - acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - atendimento 

ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
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A partir da leitura do art. 205 da Constituição Federal de 1988, pode-se 

afirmar que a obrigação do Estado para com a educação, no que se refere à 

prestação direta, restringe-se à oferta de educação fundamental gratuita. Nesse 

sentido, Clotilde Fagundes DUARTE assevera que  

a gratuidade da educação se limita ao ensino fundamental; após a 

promulgação da Emenda Constitucional n. 14, de 1996, o ensino médio 

deixou de ser a obrigação 'progressiva extensão' e passou a ser a 

'progressiva universalização' do ensino médio gratuito. No ensino superior, o 

dever do Estado limita-se a garantir o condigno acesso segundo a 

capacidade dos pleiteantes.196  

O pensamento de Celso Ribeiro BASTOS também é nesse sentido quando 

o autor afirma que "o Estado deve dar prioridade principalmente ao ensino 

fundamental, pois é nele que as crianças recebem os conhecimentos básicos e 

essenciais da educação".197 Para BASTOS, "a situação econômica existente em 

nosso país não permite que haja posturas firmes nem vingadoras por parte do 

Estado com respeito à educação".198 

Essa leitura foi feita de forma idêntica por Demerval SAVIANI com base no 

pensamento de CONDORCET, para quem "a educação pública deve se limitar à 

instrução, já que esta é passível de ser graduada, escalonada, ao passo que uma 

educação comum tem que ser completa; caso contrário, ela será nula e até mesmo 

                                            

196 Op. cit., p.62. 

197 Op. cit., p.422. 

198 Ibid., p.450. Imperioso destacar, no entanto, que Celso Ribeiro BASTOS entende que a 

manutenção da universidade pública pelo Estado nada mais representa do que o cumprimento de 

sua finalidade social. Segundo o autor, "o Estado mantém a universidade porque é seu dever 

promover e incentivar a educação (art. 205 da Constituição Federal), o desenvolvimento científico, 

a pesquisa e a capacitação tecnológica (art. 218 da Constituição Federal), com o objetivo 

primordial de construir uma sociedade livre, justa e solidária, além de garantir o desenvolvimento 

nacional (art. 3.º, I e II da Constituição Federal), valorizando, sob esse aspecto, a gratuidade do 

ensino público em estabelecimentos oficiais (art. 206, IV da Constituição Federal)" (Ibid., p.475). 
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prejudicial".199 

A restrição da atuação direta do Estado a apenas alguns setores da 

educação (fundamental e médio), evidencia a opção do constituinte por um sistema 

complementar de ensino, para o qual deve concorrer o Poder Público, a família e a 

sociedade como um todo. "Assegurando a Educação como um direito de todos, a 

Constituição gera um dever correspondente do Estado, o de provê-la; mas o 

legislador incluiu também a família como responsável pela sua prestação e não 

descartou a colaboração da sociedade".200  

Observa Nina Beatriz Stocco RANIERI que "de tudo decorre que a prestação 

de educação pelo Estado se concretiza por intermédio de obrigações de 

comportamento, e não de obrigações de resultados, como de resto ocorre com os 

direitos sociais, cuja caracterização depende de situações ativas de direito positivo".201  

José Afonso da SILVA anota, em uma visão mais universalista, que a 

norma contida no art. 206, na medida em que obriga o Estado a se aparelhar para 

fornecer, a todos, os serviços educacionais, importa em "elevar a educação à 

categoria de serviço público essencial que ao Poder Público impende possibilitar a 

todos", de forma gratuita e em seus três níveis.202  

A noção de serviço público, como já se observou, se refere a atividades 

materiais fornecidas pelo Estado à coletividade, ou por quem esteja a agir no 

exercício da função administrativa se houver permissão constitucional e legal para 

isso, com o fim de implementação de deveres consagrados constitucionalmente 

                                            

199 Neo-Liberalismo ou Pós-Liberalismo? Educação pública, crise do estado e democracia na América 

Latina. In: VELLOSO, Jacques; NAMO, Guiomar; WACHOWICZ, Lílian; et al. Educação e estado. 

Campinas: Papirus, 1992. p.16. 

200 DUARTE, Clotildes Fagundes. Op. cit., p.61. 

201 Educação superior, direito e estado... p.79. 

202 Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2003. p.813 e ss. 
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relacionados à utilidade pública.203 Nesse contexto, a elevação de uma determinada 

atividade à categoria de serviço público depende de determinação constitucional que 

lhe confira o caráter de utilidade pública e, com isso, a qualifique como atividade 

material a encargo do Estado.204 

No que se refere ao serviço de ensino, entende-se que, por força do 

disposto no art. 205 da Constituição Federal de 1988, a "opção" do constituinte se 

restringiu apenas aos níveis fundamental e médio, não obrigando diretamente o 

Estado a assumir a prestação do ensino superior.  

Informa-nos Guilherme MARBACK NETO, em sua tese de doutoramento, 

que "o ensino superior no Brasil nasceu para atender a necessidades diplomáticas; 

evoluiu para universidade em 1922 e, até a década de 1960, apresentava-se sem 

estruturação e modelo estáveis". Dessa forma, a oferta de ensino superior pelo 

Estado se justificou em um momento histórico específico em que os interesses do 

país assim o exigiam. A necessidade de fomento do pensamento científico, o 

desenvolvimento da pesquisa para avanço do desenvolvimento nacional, levou à 

assunção dessa atividade pelo Estado.205 

Entretanto, poucos anos após a fundação da primeira instituição de ensino 

superior no Brasil, a finalidade do ensino superior no país passou a ser questionada. 

MARBACK NETO leciona que "desde o nascimento da industrialização no Brasil, na 

década de 1930, a função da universidade tem sido objeto de controvérsia entre 

aqueles que desejam transformá-la no espaço da construção da saber 

                                            

203 Cf. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Op. cit., p.78-79. 

204 Esse entendimento ratifica a idéia de que serviço público é uma opção estatal em determinado 

momento histórico. O que hoje é serviço público, poderá deixar de sê-lo amanhã. 

205 MARBACK NETO, Guilherme. Avaliação Institucional como Instrumento de Gestão Universitária. 

Tese de Doutoramento apresentada na UNESP/SP, Campus de Marília, 2001. Em nota 

complementar, Pinto FERREIRA informa que, já no ano de 1808, em função da vinda de D. João 

VI para o Brasil, motivada pelos acontecimentos que precederam a Revolução Francesa, criaram-

se cursos médicos no Brasil (na Bahia e no Rio de Janeiro), o que retrata uma tentativa de 

profissionalizar o ensino no país (Op. cit., p.98). 
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desinteressado e os que querem instrumentalizá-la".206  

A burocratização das universidades brasileiras, levada a cabo pela reforma 

de 1968, ocasionou uma preocupação do ponto de vista técnico, especialmente no 

que se refere aos aspectos gerenciais, intrinsecamente relacionados à qualidade do 

ensino e ao papel do Estado frente a sua oferta à população.207  

A partir da década de 70, o Brasil se viu inserido em um processo de 

revisão do tamanho do Estado, de reforma de seu aparelho administrativo e 

redefinição de suas competências. O estágio de ineficiência e queda progressiva de 

qualidade dos serviços prestados pelo Poder Público levou à redução do tamanho 

do Estado e aumento da participação da sociedade, da iniciativa privada, no 

desempenho de atividades de interesse geral, como é o caso da educação. 

O estado caótico do ensino superior público no Brasil pôde ser constatado 

recentemente pela crise orçamentária das universidades estaduais paulistas, que 

resultaram não apenas na redução da expansão da oferta de cursos por essas 

instituições, mas também em greve dos funcionários em busca de manutenção do 

repasse orçamentário proveniente da arrecadação fiscal, indispensável para a 

continuidade de suas atividades.208 

Em virtude de fatores como esses, Clotildes Fagundes DUARTE advoga em 

favor da colaboração da sociedade para suprir as deficiências do Estado na 

                                            

206 MARBACK NETO, Guilherme. Op. cit. 

207 "Na era Vargas e depois, no período militar, as universidades federais se transformaram em 

organizações burocratizadas, vítimas da combinação perversa de sindicatos muito ativos e 

protegidos (por se tratar de servidores públicos) e de uma elite interessada em manter privilégios 

que o funcionalismo permite" (GOLDEMBERG, José. A Situação da Educação Brasileira e o 

Desenvolvimento Nacional. São Paulo: CIEE, 1999, p.23). Sobre essa questão, Roberto G. 

BIANCHETTI comenta que "a burocracia do Estado é sua própria base de poder, assistida por 

intelectuais e habitada por tecnocratas que desejam estender seu poder, ampliando a dimensão 

do setor público para os objetivos específicos de tal poder e não para as necessidades públicas" 

(Op. cit., p.80). 

208 Conforme reportagem publicada na Folha de S. Paulo de 29/06/2004, Caderno Folha Cotidiano, p.C1. 
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promoção e no incentivo à educação superior.209 A patente impossibilidade de 

universalização do ensino pelo Estado, especialmente o de nível superior, seja pela 

escassez de recursos, seja pela vetusta burocracia, preconizou a importância da 

participação do capital privado na prestação desse serviço, a busca de medidas 

alternativas de gestão do ensino oferecido diretamente pelo Poder Público e afirmou 

como necessária a coexistência da prestação do serviço de ensino superior tanto por 

instituições públicas quanto por privadas.210 

4.3 A COEXISTÊNCIA DO PÚBLICO E DO PRIVADO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 205 que a 

educação é dever do Estado, sendo promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade. Além disso, o art. 206, inciso III, estabelece como princípio a coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino.211  

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO é da opinião segundo a qual o ensino "não 

constitui atividade privativa do Poder Público, já que o art. 209 da Constituição 

estabelece que 'o ensino é livre à iniciativa privada'".212  

Celso Ribeiro BASTOS, de forma idêntica, leciona que "as instituições 

públicas e privadas terão existência paralela e estarão num mesmo patamar. As 

                                            

209 Op. cit, p.62. 

210 Nina Beatriz Stocco RANIERI entende que essa "tendência de transformação das técnicas 

jurídicas aponta para um novo modelo de atuação do Estado, baseado no controle e no contrato, 

uma vez que requer a participação e a colaboração da sociedade por meio de parcerias. A 

intervenção mediante controle é favorecida na Lei n.º 9.394, de 20/12/96" (Educação Superior, 

Direito e Estado..., p.79). 

211 "Aqui não reside nenhum princípio novo. É tradição secular do ensino brasileiro a coexistência do 

ensino público e privado" (CRETELLA JÚNIOR José. Comentários à Constituição Brasileira de 

1988. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p.4407). 

212 Parcerias na administração pública... p.187. 
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instituições privadas estão asseguradas pela liberdade de iniciativa, preceituada no 

art. 209 da Constituição Federal de 1988".213 

Para Clotildes Fagundes DUARTE, o conteúdo das normas constitucionais 

ora em destaque "deixou muito claro que determinados serviços, também do 

capítulo da ordem social, não são exclusivos do Poder Público; aliás, com relação a 

essas atividades – os serviços públicos sociais – em especial saúde e ensino, ficou 

consagrada dupla possibilidade: prestação pelo Poder Público, com a participação 

da comunidade ou prestação pelo particular".214 

Clotildes Fagundes DUARTE complementa seu pensamento ao afirmar que  

o ensino não constitui atividade privativa do Poder Público, consoante 

disposto no art. 209 da Constituição. Assim sendo, o ensino é sempre 

público no sentido de que é sempre prestado ao povo, à coletividade, 

atendendo a um interesse público. Mas nem sempre o ensino é serviço 

público pois, para que assim seja considerada uma atividade, ela deve ser 

assumida, pelo Poder Público, como sua. A atuação da livre iniciativa na 

educação deixa claro que o ensino não é monopólio do Estado, porém essa 

liberdade está adstrita ao cumprimento das normas gerais da educação 

nacional e a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público".215  

A prestação de serviços públicos no Brasil, sob a ótica da Administração, 

ocorre através de duas formas elementares: pela via centralizada e pela via 

descentralizada, indicando, respectivamente, a prestação por meio da Administração 

direta e indireta. 

                                            

213 Op. cit., p.441. "É de concluir que a nossa Constituição Federal permite que o ensino seja 

ministrado, em qualquer grau, tanto em instituições privadas como em públicas. É necessária a 

existência simultânea de escolas públicas e privadas, para que seja assegurada a existência do 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, inclusive para que o setor da educação possa 

desenvolver-se em sua plenitude. O princípio do pluralismo de idéias tem por escopo proibir a 

existência de um monopólio na área de educação" (Ibid., p.442). 

214 Op. cit., p.68. 

215 Op. cit., p.70. Em desdobramento do princípio da livre iniciativa esculpido no art. 170 da 

Constituição Federal, o art. 209 do mesmo texto determina que o ensino é livre à iniciativa privada, 

atendidas as seguintes condições: I – cumprimento das normas gerais da educação nacional; II – 

autorização e avaliação da qualidade pelo Poder Público. 
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Em esclarecimento acerca dessa questão, Celso Antônio Bandeira de 

MELLO leciona que, em tese, "'Administração centralizada' seria sinônimo de 

'Administração direta', e 'Administração descentralizada', sinônimo de 'Administração 

Indireta'". O autor faz essa afirmação pois, segundo seu entendimento, o Decreto-Lei 

n.º 200/67, que regula a estrutura administrativa da organização federal, "adotou 

critério por força do qual as noções mencionadas não se superpõem".216 

Pela via centralizada ou direta, o Estado avoca para si e presta diretamente 

atividades administrativas. "Diz-se que a atividade administrativa é centralizada 

quando é exercida pelo próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe 

compõe a intimidade".217 

Odete MEDAUAR entende que a noção de Administração direta decorre do 

art. 4.º, I, do Decreto-Lei n.º 200/67, referindo-se ao "conjunto dos órgãos integrados 

na estrutura da chefia do Executivo e na estrutura dos órgãos auxiliares da chefia do 

Executivo", os quais seriam representados respectivamente pela estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.218 

Pela via descentralizada ou indireta, a prestação do serviço ocorre através 

da transferência de seu exercício a terceiros, que podem ser tanto as pessoas de 

direito público criadas especificamente para tal fim, quanto os particulares. A 

Administração indireta compreende as entidades dotadas de personalidade jurídica 

própria, a saber, as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e 

fundações públicas.219  

Celso Antônio Bandeira de MELLO leciona que "a atividade administrativa é 

descentralizada quando é exercida, em uma das formas mencionadas, por pessoa 

                                            

216MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso..., p.142. 

217 Ibid., p.139. 

218 Op. cit., p.67. 

219 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso..., p.142. 
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ou pessoas distintas do Estado".220 Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, da mesma 

forma, entende que "descentralização é a distribuição de competências de uma para 

outra pessoa, física ou jurídica".221  

DI PIETRO alerta que são noções distintas a descentralização e a 

desconcentração. Enquanto aquela presume a distribuição de tarefas entre pessoas 

distintas, esta se trata de "uma distribuição interna de competências; ou seja, uma 

distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica". Em arremate, 

afirma que "desconcentrar" é "tirar do centro um volume grande de atribuições, para 

permitir seu mais adequado e racional desempenho".222 

Quanto a esse ponto, Celso Antônio Bandeira de MELLO também leciona 

que "a descentralização pressupõe pessoas diversas", enquanto "a desconcentração 

esta sempre referida a uma só pessoa".223 

Paulo César Melo da CUNHA exemplifica a prestação centralizada, direta, 

afirmando que esta "tem sido a regra nos serviços públicos de saúde". Segundo o 

autor, "os hospitais públicos, embora sejam identificados por nomes e sejam 

unidades orçamentárias, nada mais são do que órgãos despidos de personalidade 

jurídica". Neste caso, fala-se de um serviço desconcentrado.224 

No caso do ensino superior público, ambas as formas (descentralizada e 

desconcentrada) podem ser observadas. Isso é o que se depreende, por exemplo, 

do teor da Lei n.o 2.712/56, que transferiu à esfera federal a Escola Paulista de 

Medicina e criou a Faculdade de Medicina em Santa Maria.  

Segundo o disposto no art. 1.º dessa lei, a Escola Paulista de Medicina 

                                            

220 Ibid., p.139. 

221 Direito Administrativo…, p.349. 

222 Idem. 

223 Curso..., p.141. 

224 Regulação jurídica da saúde suplementar no Brasil..., p.23. 
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passou a ser integrada ao Ministério da Educação, enquanto a Faculdade de 

Medicina de Santa Maria integrou-se à Universidade do Rio Grande do sul.225  

No primeiro caso, a Faculdade recém albergada no seio do sistema federal 

adquire o status de órgão do Ministério da Educação – é uma desconcentração. No 

segundo caso, o que ocorre é uma descentralização, pois a Faculdade criada passa 

a integrar o corpo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma autarquia 

federal por excelência. 

Da mesma forma, a Lei no 4.069-A/62, criou a Fundação Universidade do 

Amazonas, uma pessoa jurídica de direito privado destinada a criar e manter a 

Universidade Federal do Amazonas.226 Neste caso, também se verifica um processo 

de descentralização administrativa. 

A descentralização operada nos casos da Faculdade de Medicina de Santa 

Maria e da Fundação Universidade do Amazonas pode ser enquadrada, dentro do 

pensamento de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, como pertencente à espécie "por 

serviços". Para DI PIETRO, "descentralização por serviços, funcional ou técnica é a 

que se verifica quando o poder público (União, Estados ou Municípios) cria uma 

pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e a 

execução de determinado serviço público".227  

A peculiaridade do processo de descentralização por serviços reside no 

fato de que a criação dos entes destinados à prestação de serviços públicos deve se 

dar por meio de lei, revestindo-se geralmente das formas de autarquias, fundações, 

sociedades de economia mista e empresas públicas, com regime jurídico de direito 

                                            

225 Lei n.o 2.712, de 21 de janeiro de 1956. Art 1.º É transformada em estabelecimento federal de ensino 

superior a Escola Paulista de Medicina, a que se refere o decreto n.º 2.703, de 31 de maio de 1938, 

integrado no Ministério da Educação e Cultura - Diretoria do Ensino Superior - e criada a Faculdade de 

Medicina, com sede em Santa Maria, e integrada na Universidade do Rio Grande do Sul. 

226 Lei n.o 4.069-A, de 12 de junho de 1962. Art. 3o A Fundação terá por objetivo criar e manter a 

Universidade Federal do Amazonas, com sede em Manaus, instituição de ensino superior, de 

pesquisa e estudo em todos os ramos do saber e da divulgação científica, técnica e cultural. 

227 Direito administrativo..., p.351. 
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público no primeiro caso e privado nos demais.  

Uma outra forma de descentralização da prestação de serviços de ensino 

superior reside na celebração de contrato entre particulares e a Administração. 

Através dessa modalidade, busca-se transferir a execução do serviço à pessoa 

jurídica de direito privado, remanescendo a sua titularidade e fiscalização a encargo 

do Poder Público. 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO qualificou tal forma de descentralização 

como "descentralização por colaboração', sendo "a que se verifica quando por meio 

de contrato ou ato administrativo unilateral, se transfere a execução de determinado 

serviço público a pessoa jurídica de direito privado, previamente existente, 

conservando o Poder Público a titularidade do serviço".228 

A descentralização por colaboração da prestação do serviço de ensino, 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico foi veiculada no Brasil através das leis n.º 

8.958/94, e 9.637/98, esta última abrangendo também as atividades destinadas à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 

A Lei n.º 8.958/94 trata especificamente das relações entre as instituições 

federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de 

apoio ao desenvolvimento dessas atividades. Sob a égide desse diploma legal, as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica 

poderão contratar, nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93, e por prazo 

determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de 

pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico de interesse das instituições federais contratantes. 

A Lei n.º 9.637/98, por sua vez, se refere à criação das chamadas 

Organizações Sociais, entidades de interesse social e utilidade pública cujas 

atividades são destinadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 

tecnológico, dentre outras. Odete MEDAUAR leciona que essas organizações 

                                            

228 Direito administrativo..., p.353. 



 

 

87 

destinam-se à "formação de parceria no fomento e execução das atividades relativas 

às áreas acima indicadas. Dessa forma, o poder público deixará de ser o executor 

direto de atividades ou serviços naquelas áreas, para ser incentivador, fornecedor de 

recursos e fiscal da execução".229  

Nas hipóteses trazidas pelas leis n.º 8.958/94 e 9.637/98, a atividade de 

ensino desenvolvida pelo ente privado juntamente com o Poder Público estará 

condicionada a convênios, contratos e acordos (Lei 8.958/94, art. 3.º) e contratos de 

gestão (Lei 9.637/98, art. 5.º), que disciplinarão a parceria entre iniciativa privada e 

Administração, estabelecendo, dentre outros, a aplicação de recursos públicos, a 

participação de membros do Poder Público e da comunidade na gestão da instituição.  

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO leciona que a regência dessa 

descentralização por colaboração através de contratos ou atos unilaterais permite ao 

Poder Público 

dispor do serviço de acordo com o interesse público, envolvendo a 

possibilidade de alterar unilateralmente as condições de sua execução e de 

retomá-las antes do prazo estabelecido; o controle é muito mais amplo do que 

aquele que se exerce na descentralização por serviço, porque o Poder Público 

é que detém a titularidade do serviço, o que não ocorre nesta última.230 

A vantagem da descentralização para o controle de uma determinada 

atividade pública é notada por Roberto G. BIANCHETTI "como estratégia de 

eficiência administrativa e de redução de custos", assumindo o caráter de um 

verdadeiro valor universal lastreado ao princípio da eficácia do controle das 

unidades menores, em oposição ao aparelho burocrático da máquina estatal.231 

Referindo-se especificamente à descentralização da prestação do serviço 

público de ensino superior, Maria Sylvia Zanella DI PIETRO ressalva, entretanto, que 

                                            

229 Op. cit., p.117.  

230 Direito administrativo..., p.353. 

231 Op. cit., p.102-103. 
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"quando prestado pelo Estado, como serviço público, a Constituição, no art. 206, inciso 

VI, coloca como princípio de observância obrigatória o da 'gestão democrática do 

ensino público, na forma da lei'; gestão democrática significa participação do particular 

na gestão, e não transferência da gestão ao particular". Por essa razão, o pensamento 

da autora é no sentido de que a execução da atividade de ensino, enquanto serviço 

público, pelo Estado em parceria com iniciativa privada não poderá importar em 

transferência como um todo de sua gestão operacional para esse setor.232 

O raciocínio formulado por DI PIETRO encontra fundamento no conteúdo 

das normas constitucionais que disciplinam o serviço de ensino. O art. 205 da 

Constituição trata especificamente da educação reconhecida, controlada e oferecida 

como própria pelo Estado. Vale dizer, a educação, quando ofertada à sociedade 

pelo Poder Público através do dever que lhe impõe o art. 205, é serviço de 

titularidade estatal, titularidade esta que não pode ser transferida à iniciativa privada. 

Da mesma maneira, o direito à livre exploração da atividade de ensino 

pelos particulares, assegurado pelo art. 209, não pode sofrer ingerências do Poder 

Público que não estejam previstas na Constituição. Mesmo nos casos em que o 

Estado auxilia a iniciativa privada mediante destinação de recursos públicos para 

estímulo ao desenvolvimento da atividade de ensino, a autonomia privada deve 

prevalecer, pois "nesses casos, o Estado não presta serviço público de ensino, mas 

apenas exerce a atividade de fomento, ou seja, ele apenas incentiva a atividade de 

interesse público exercida por iniciativa do particular".233 

A independência e a distinção que caracterizam essas duas formas de 

prestação do serviço de ensino (pelo Estado e pela iniciativa privada) denota a 

existência de uma natureza e de um regime jurídico também diverso para cada caso. 

Acerca dessa realidade, Celso Ribeiro BASTOS afirma, em caráter exemplificativo, que 

                                            

232 Parcerias na administração pública..., p.187-188. 

233 Ibid., p.188. 
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"nas instituições privadas de ensino a relação entre os alunos e a escola pertence ao 

direito privado, é dizer, envolve pessoas naturais e pessoas jurídicas, tendo por escopo 

a prestação de ensino mediante uma remuneração. O Estado pode intervir na economia 

contratual, mas não tem o poder de alterar a sua natureza jurídica".234 

Em virtude da relevância que representam para o presente estudo, o item 

seguinte será destinado à análise da natureza e do regime jurídico do serviço de 

ensino superior. 

4.4 NATUREZA E REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR 

A prestação do serviço de ensino superior concomitantemente pelo Estado 

e pela iniciativa privada impõe preponderantemente a compreensão de sua natureza 

e de seu regime jurídico em ambos os casos, pois embora se fale em serviço de 

ensino superior, nem sempre se estará diante de serviço público.  

A relevância do debate que ora se propõe reside no fato de que a 

qualificação do serviço de ensino superior como serviço público235 ou como atividade 

econômica em sentido estrito236 implicará necessariamente na sua submissão a 

regimes jurídicos diversos. No primeiro caso, o regime será o de direito público,237 ao 

                                            

234 BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit., p.441. 

235 Essa é a noção proposta por Eros Roberto GRAU, segundo a qual serviço público constitui 

espécie de atividade econômica voltada à satisfação de necessidades da coletividade. "Serviço 

público é o tipo de atividade econômica cujo desenvolvimento compete preferencialmente ao setor 

público. Não exclusivamente, note-se, visto que o setor privado presta serviço público em regime 

de concessão ou permissão" (Op. cit., p.140). 

236 "Atividades sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações 

trabalhistas e tributárias, em razão de serem desempenhadas em caráter excepcional e mediante 

concorrências com os particulares" (ibid., p.141-142). 

237 "Partindo do universal para o particular, diríamos que o direito administrativo, entroncado que está no 

direito público, repreduz, no geral, as características do regime de dirieto público, acrescidas àquelas 

que o especificam dentro dele. Aquele resulta da caracterização normativa de determinados interesses 

como pertinentes à sociedade e não aos particulares. Juridicamente esta caracterização consiste, no 

direito administrativo, segundo nosso modo de ver, na atribuição de uma disciplina normativa peculiar 
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passo que no segundo será o de direito privado.238 

Nesse sentido é a lição de Fernando Herren AGUILLAR, para quem "a 

razão pela qual o tema da distinção entre serviços públicos e atividade econômica é 

relevante para o Direito Econômico pode ser explicada da seguinte maneira. 

Havendo regimes jurídicos diversos aplicáveis a um e outro casos, impõe-se 

identificar na Constituição os critérios existentes para submeter as atividades 

econômicas a este ou aquele regime".239 

Com o intuito de estabelecer a distinção que ora se busca fazer, a doutrina 

tem qualificado o serviço de ensino superior como pertencente à categoria de 

serviços não privativos do Estado, isto é, enquadrada no conjunto daquelas 

atividades que, embora destinadas ao atendimento de interesses coletivos, também 

podem ser prestadas pela iniciativa privada.  

Segundo o pensamento de Celso Antônio Bandeira de MELLO, a 

Constituição Federal de 1988 enuncia quatro espécies de serviços "sobre os quais o 

Estado não detém titularidade exclusiva, ao contrário do que ocorre com os demais 

serviços públicos nela previstos".240 São elas: os serviços de saúde, de educação, 

de previdência social e de assistência social.  

Bandeira de MELLO afirma que, embora a Constituição elenque serviços 

não privativos como deveres do Estado, respectivamente nos arts. 196 e 197 

(saúde), 205, 208, 211 e 213 (educação), 201 e 202 (previdência social), e 203 e 

204 (assistência social), o Texto Federal enuncia, ao mesmo tempo: a) que esses 

serviços são livres à atividade privada (arts. 199 no caso da saúde e 209 no caso da 

                                                                                                                                        
que, fundamentalmente, se delineia em função da consagração de dois princípios: a) a supremacia do 

interesse público sobre o privado. b) indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos" 

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. 2.ed. rev. ampl. e atual. com 

a Constituição Federal de 1988. São Paulo: RT, 1990, p.16-17). 

238 "Regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributárias" (DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo..., p.63). 

239 Controle social de serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 1999. p.123. 

240 Curso de Direito Administrativo..., p.626. 
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educação); b) que é admitida a participação privada no setor, independentemente de 

concessão ou permissão (art. 204, I, e II, para a assistência social); e c) que eles 

pressupõem, ainda, a colaboração da sociedade (art. 202, para a previdência social 

e 205, para a educação).241 

Clotildes Fagundes DUARTE leciona que "nos serviços públicos não 

privativos do Estado, ingressam os serviços que o Estado pode desempenhar, 

imprimindo-lhes regime de direito público, sem, entretanto, proscrever a livre 

iniciativa do ramo de atividades em que se inserem". Para a autora, esse é o caso 

dos serviços de educação e saúde, na medida em que podem ser desempenhados 

pelos particulares independentemente de concessão, apenas submetendo-se à 

fiscalização do Poder Público no exercício de seu poder de polícia.242 

Em lição semelhante, Eros Roberto GRAU afirma que os serviços públicos não 

privativos se referem àqueles que podem "ser prestados pelo setor privado independen-

temente de concessão, permissão ou autorização". Para o autor, são exemplos típicos de 

serviços públicos não privativos os serviços de educação e saúde.243 

Mesmo entendendo que o serviço de educação é modalidade de serviço 

público não-privativo, Eros GRAU afirma categoricamente que sempre haverá serviço 

público "nas hipóteses de prestação dos serviços de educação e saúde pelo setor 

privado", pois para o autor 

Não importa quem preste tais serviços – União, Estados-membros e 

Municípios ou particulares; em qualquer hipótese haverá serviço público. 

(...) Quer se trate de serviço público privativo, quer se trate de serviço 

público não privativo, quando a eles faça expressa referência a 

Constituição, especificamente, o debate classificatório não teria mais razão 

de ser. Seja como for, temos que serviços de educação e saúde, em 

qualquer hipótese, quer estejam sendo prestado pelo Estado, quer por 

                                            

241 Curso de Direito Administrativo..., p.626-627. 

242 Op. cit., p.71. 

243 Op. cit., p.153-154. 
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particulares, configuram serviço público – serviço público não privativo, 

como vimos.244 

GRAU reforça sua tese com o argumento de que se o raciocínio correto 

fosse outro, não haveria razão para a existência dos enunciados constantes dos 

arts. 209 e 199 da Constituição Federal. No entanto, é de se frisar que Eros GRAU é 

da opinião segundo a qual atividades que reclamam mera autorização, para que 

possam ser realizadas por empresas privadas, compreendem atividade econômica 

em sentido estrito, ao tempo em que a prestação de serviço público por empresa 

privada "exigiria a obtenção de permissão ou concessão da União, nos termos do 

disposto no art. 175 da Constituição de 1988".245 

Colocando em foco especificamente o serviço de educação superior, o 

pensamento esposado por Eros GRAU se mostra contraditório, pois o autor afirma, 

em um primeiro momento, ser esse serviço, independentemente do sujeito 

encarregado de sua prestação, um serviço público, enquanto, em um segundo 

momento, diz que atividades que reclamam mera autorização compreendem 

atividade econômica em sentido estrito.  

Ora, a prestação do serviço de ensino superior pela iniciativa privada está 

condicionada tão somente à autorização pelo Poder Público.246 Sob essa ótica, 

aquele segundo posicionamento apresentado por GRAU leva a concluir que se trata 

na espécie de atividade econômica em sentido estrito. Contudo, tomando-se por 

base a primeira observação feita pelo autor, poderia se afirmar que se trata de 

serviço público. 

Ainda que se possa concordar com Eros Roberto GRAU no que se refere a 

ser errôneo o entendimento de que não é o sujeito responsável pela prestação o 

                                            

244 Op. cit., p.154. 

245 Ibid., 162-163. 

246 "A autorização e o reconhecimento de cursos de ensino superior são atos administrativos 

unilaterais, vinculados, de competência do ministro da Educação ou do secretário de Estado da 

Educação". RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Educação superior direito e estado..., p.175. 
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critério mais adequado para determinar as situações em que o serviço de ensino 

superior se apresenta como serviço público ou como atividade econômica em 

sentido estrito,247 discorda-se de seu pensamento quando o autor define a natureza 

do serviço de ensino como público em qualquer caso ou como atividade econômica 

em sentido estrito em função da necessidade de autorização para sua prestação.  

Na primeira hipótese, estar-se-ia indo de encontro ao texto expresso da 

Constituição Federal, que salienta as distinções ao tratar de forma diversa a 

prestação do serviço de ensino respectivamente pelo Estado, no art. 205, e pela 

iniciativa privada, no art. 209. Quando o art. 205 dispõe que a educação é direito de 

todos e dever do Estado, se está diante de típico serviço público, por expressa 

opção do legislador-constituinte. Por outro lado, a norma contida no art. 209, ao 

determinar que o ensino é livre à iniciativa privada, enuncia atividade econômica em 

sentido estrito, posto que se atribui expressamente a titularidade desse serviço ao 

setor privado. 

Com base nesses fundamentos, o pensamento de Eros GRAU segundo o qual 

"o que torna os chamados serviços públicos não privativos distintos dos privativos é a 

circunstância de os primeiros poderem ser prestados pelo setor privado 

independentemente de concessão, permissão ou autorização, ao passo que os últimos 

apenas poderão ser prestados pelo setor privado sob um desses regimes"248 é 

temerário. Na verdade, reside na titularidade do serviço atribuída em um e outro caso 

pela Constituição Federal o critério mais adequado para a distinção.  

Esse entendimento aproveita a lição externada por Marçal JUSTEN FILHO 

quando da análise do conceito de "concessão" em sua obra Teoria Geral das 

Concessões do Serviço Público. Ao propor o que seria a definição de um instituto 

                                            

247 Segundo Eros Roberto GRAU, o raciocínio assim desenrolado é evidentemente errôneo, visto que 

parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que a mesma atividade caracteriza ou deixa 

de caracterizar serviço público conforme esteja sendo empreendida pelo Estado ou pelo setor 

privado, concluindo o autor que tal entendimento é "inteiramente insustentável" (Op. cit. p.153). 

248 GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p.153-154. 
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jurídico, JUSTEN FILHO afirma tratar-se da "sua individualização, o que se faz 

essencialmente por meio da identificação do suporte fático juridicizado e do regime 

jurídico derivado". Para o autor, esse processo se traduz na "descrição das 

características normativas apresentadas por uma certa figura, o que permite sua 

diferenciação de outros fenômenos", de modo que apenas "eventualmente a 

definição envolve também a determinação do regime jurídico que caracteriza o 

instituto, mas não é possível definir e constituir o regime jurídico aplicável de modo 

simultâneo", pois isso seria um defeito lógico.249 

Na citada obra, Marçal JUSTEN FILHO leciona que a "fórmula" trazida pela 

Lei n.º 8.987/95 incorre nesse defeito lógico quando apresenta como definição de 

concessão de serviço público a delegação temporária da prestação de um serviço 

público mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho. 

Segundo o autor, "a outorga mediante licitação pode ser essencial ao regime da 

concessão (no Brasil, pelo menos), mas não é elemento constitutivo da identidade 

da concessão".250 

Da mesma forma como a licitação para a outorga de um serviço mediante 

concessão não é identidade deste instituto, mas tão somente regime jurídico 

aplicável uma vez identificada no caso concreto a modalidade da concessão, 

também no caso do serviço de ensino superior não é a autorização elemento de 

identificação de sua natureza jurídica. Apenas quando verificado o suporte fático da 

atividade de ensino sendo desempenhada por um particular é que se impõe o 

regime da autorização, e não o contrário. 

Assim, se o serviço de ensino superior é prestado pelo Poder Público, 

diretamente ou em parceria com os particulares, com base na titularidade que lhe é 

                                            

249 Op. cit., p.54. 

250 Idem. 
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própria em função do disposto no art. 205 da Constituição, trata-se de serviço público. 

Por outro lado, se esse serviço estiver sendo prestado por particulares com fulcro na 

norma contida no art. 209, trata-se de atividade econômica em sentido estrito.  

A doutrina apresenta ainda, na tentativa de delimitar a natureza e o regime 

jurídico do serviço de educação, uma segunda classificação, segundo a qual, além 

de ser um serviço não-exclusivo, seria ele também integrante da categoria de 

serviços virtuais ou impróprios. 

Nesse sentido, Dinorá Adelaide Musetti GROTTI leciona que com o intuito 

"de preservar o conceito de serviço público de generalizações excessivas, deve-se 

distingui-lo de determinadas atividades que constituem o chamado serviço público 

impróprio ou virtual, categoria descrita na doutrina como extrapolação da teoria 

tradicional do serviço público, aos serviços prestados pelos particulares ao público 

sem título de concessão".251 

GROTTI aduz que a origem do uso das denominações "impróprio" e 

"virtual" é atribuída a Arnaldo DE VALLES que, na Itália, chamou de serviços públicos 

em sentido próprio os que são públicos também no aspecto subjetivo, pois seria este 

o elemento determinante do caráter público dos vários institutos, e de serviços 

públicos em sentido impróprio os que, pelo aspecto subjetivo, encerrariam atividades 

privadas que, mesmo não possuindo a qualidade de públicos pela tradição e pelo 

uso comum, estariam subordinados a especial regime publicístico em vista de sua 

relevante função.252  

De forma similar à definição proposta para os serviços públicos de caráter 

não exclusivo, Arnaldo DE VALLES entende que os "serviços públicos próprios são 

os que o Estado presta ou deve prestar, diretamente, ou por concessionário", 

                                            

251 Op. cit., p.116. "Existem, assim, diferenças entre os serviços públicos impróprios e os virtuais, 

pois, para que exista um serviço público virtual é necessária a sua prestação em bens do domínio 

público, condição não requerida para os serviços públicos impróprios". 

252 Op. cit., 116-117. 
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enquanto "os impróprios têm em comum com os próprios o satisfazer de forma mais 

ou menos contínua necessidades coletivas, mas não é o Estado quem os presta 

nem os concede, tão só os regulamenta".253 

DE VALLES situa ambas as modalidades (serviços próprios e impróprios) no 

âmbito do direito público, porque suas normas, contrariamente ao que ocorre no 

direito privado, são de subordinação do particular à Administração Pública e dessa 

subordinação derivaria "a licitude ou juridicidade da série de limitações que, em 

defesa do interesse geral, a Administração Pública pode e deve impor aos que 

realizam esta atividade (controle de preços, controle da qualidade da coisa vendida 

ou da atividade desenvolvida; obrigatoriedade de efetuar a prestação ao público que 

a solicite etc.)".254 

Dinorá Adelaide Musetti GROTTI, calcada na lição de Gaspar Arinõ ORTIZ, 

enquadra como pertencentes à espécie de serviços públicos impróprios ou virtuais, a 

título exemplificativo, as atividades de táxis, farmácias e ensino privado.255  

Arinõ ORTIZ entende que o serviço privado de ensino se trata de uma 

atividade na qual não se dá uma declaração formal de serviço público, mas que, por 

razões de interesse público especial, o Estado se reserva alguns poderes de 

intervenção e controle que vão muito além da simples autorização inicial, 

conservando o Poder Público poderes de ordenação ao longo de todo o exercício da 

atividade privada.256 

A visão de ORTIZ o leva a concluir que a atividade de ensino privado se 

trata de mera atividade regulamentada. E de fato, quando se fala na prestação 

desse serviço no Brasil com base no art. 209 da Constituição, o caráter de atividade 

                                            

253 Ibid., p.117. 

254 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Op. cit., p.117-118. 

255 Ibid., p.121. 

256 Op. cit., p.503-504. 
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regulamentada fica evidente. Todavia, não encontra respaldo no ordenamento 

brasileiro o entendimento do autor espanhol que, em consonância com as doutrinas 

francesa e italiana, compreende o ensino superior, enquanto serviço público 

impróprio ou virtual, como uma atividade fundamentalmente privada, não assumida 

nem executada pelo Estado, seja direta ou indiretamente, mas apenas por ele 

autorizada, regulamentada e fiscalizada, dirigida ao público para satisfazer 

necessidades ou exigências de interesse geral ou público.257 

É que, com base nas normas de direito positivo brasileiro, seria incorreto 

afirmar, conforme propôs o autor, que a atividade de ensino seria um serviço público 

impróprio ou virtual pelo fato de não ser assumida nem executada pelo Estado. 

Conforme já foi demonstrado, a prestação do serviço de ensino à luz da Constituição 

Federal de 1988 é dever do Estado (art. 205) e ao mesmo tempo atividade de 

exploração livre pela iniciativa privada (art. 209). Dessa forma, o entendimento de 

GROTTI segundo o qual "enquanto no denominado serviço público próprio o titular é 

o Estado, no serviço público impróprio ou virtual o titular é o particular"258 é inválido, 

pelo menos no que se refere ao serviço de ensino. 

Sobre essa controvérsia, Musetti GROTTI pondera que  

o fato de a lei qualificar a educação como serviço público e, ao mesmo 

tempo, permitir que tal atividade seja executada por entidades particulares, 

levou Gómez Ferrer, dentre outros, a ampliar o conceito de serviço público 

impróprio ao ensino privado, reafirmando tratar-se de uma atividade privada 

e não de um serviço público concedido, na qual está presente o poder 

regulamentar da Administração, sendo-lhe porém, vedado mandar 

internamente nos centros privados de ensino. Concluindo sua linha de 

raciocínio, aponta como critério qualificador desse tipo de atividade a sua 

submissão à programação, controle e direção da Administração pública e 

não a assunção de sua titularidade pelo Estado.259  

Não obstante, como já se afirmou, tal consideração também não pode ser 

                                            

257 Idem. 

258 Op. cit., p.121. 
259 Op. cit., p.122. 
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tratada de forma absoluta, na medida em que o direito brasileiro não atribui a 

titularidade do serviço de ensino exclusivamente aos particulares, conferindo essa 

atribuição também ao Estado. 

Em que pese o entendimento divergente que ora apresentado, verifica-se 

que o pensar de Ariño ORTIZ, Musetti GROTTI e Gómez Ferrer encontra eco na 

doutrina de Almiro do Couto e SILVA que, ao se referir ao tema das instituições 

privadas de ensino, afirma não ser "impertinente ver nessa situação excepcional 

algo muito semelhante, senão idêntico, às hipóteses compreendidas pelo conceito 

de serviço público em sentido 'objetivo', ou 'impróprio', ou 'virtual'". Não obstante, 

Couto e SILVA deixa claro que na identidade por ele vislumbrada se "sobreleva o 

caráter de 'missão de interesse geral'" da atividade de ensino, a qual se confunde 

com a noção de serviço público em sentido puramente material, não se referindo à 

ausência de titularidade de sua prestação pelo Poder Público.260  

Com base nesse fragmento final da lição de Couto e SILVA, pode-se concluir 

que reside na titularidade do serviço o critério mais adequado para a distinção.261 Vale 

dizer, se o serviço de ensino superior estiver sendo prestado com base no disposto no 

art. 205 da Carta Magna, isto é, pelo Estado, em decorrência do dever que lhe é 

constitucionalmente imposto, trata-se de serviço público sujeito ao regime de direito 

                                            

260 "Nesse contexto, seria inaceitável falar-se em exercício de função pública por particulares sem existir 

qualquer ato jurídico de direito público, mesmo implícito, que importe delegação do desempenho 

daquela função, o que equivale a dizer que a atividade privada, por mais relevante ou útil que seja para 

toda a sociedade, não caracteriza, por si só, via de regra, serviço público. Por certo, há tipos ou 

espécies de atividades de interesse geral que são desempenhadas tanto pelo Estado como pelos 

indivíduos. O Estado não se apresenta, nesses casos, como o titular exclusivo dos serviços. É o que 

acontece, entre muitas outras hipóteses, com as atividades relacionadas com o ensino ou com a 

saúde. Quando prestadas pelo Estado ou executadas por delegação estatal elas se inserem no âmbito 

do conceito de serviço público. Se ausente qualquer laço com o Estado, elas são geralmente tidas e 

consideradas como atividades ou serviços puramente privados" (Privatização no Brasil e o novo 

exercício de funções públicas por particulares.... p.45-46). 

261 "Não se deve confundir titularidade do serviço com a titularidade da prestação do serviço. Uma e 

outra são realidades jurídicas visceralmente distintas" (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso 

de Direito Administrativo...p.620). Para Bandeira de MELLO, a titularidade de um serviço público 

está atrelada à qualidade de um determinado ente ser o sujeito que lhe detém senhoria.  
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público. De outro lado, se o serviço estiver sendo desempenhado por particular, em 

exercício da faculdade que lhe confere o art. 209, fala-se em atividade econômica em 

sentido estrito sujeita ao regime privado.  

O referido posicionamento encontra respaldo na seguinte lição de Carlos 

Ari SUNDFELD, enunciada por Clotildes Fagundes DUARTE: 

O serviço de educação obedece um regime próprio, com as peculiaridades 

traçadas pela Constituição, de serviço público, que os particulares também 

podem prestá-lo, independentemente de concessão ou permissão, sem 

sujeição ao regime jurídico do serviço público. Neste raciocínio, afirma ser um 

sistema em que a mesma atividade é ou não serviço público, dependendo da 

pessoa que a desempenha. Se a pessoa prestadora é o Estado, trata-se de 

serviço público, e a educação será desenvolvida sob o regime jurídico que lhe é 

peculiar. Se a pessoa é privada, trata-se de atividade econômica como outra 

qualquer, sujeita apenas às disposições legais.262 

Segundo essa concepção, o ensino superior pode ser tanto um serviço 

público, regido inteiramente pelo regime de Direito Público, quanto um serviço 

privado, regido pelo regime de direito privado, sujeito apenas à autorização e 

fiscalização pelo Estado.263  

Discorda-se do pensamento de Carlos Ari SUNDFELD apenas quanto à 

afirmação de que os particulares poderão prestar o serviço de ensino sem sujeição 

ao regime jurídico do serviço público. Por possuir uma disciplina normativa peculiar, 

o serviço de ensino superior, mesmo quando estiver sendo prestado por particulares 

com base no art. 209 da Constituição, isto é, enquanto atividade econômica em 

sentido estrito sujeita ao regime típico das empresas privadas, ainda assim estará 

sujeito a parte das disposições afetas ao regime de direito público. 

Clotildes Fagundes DUARTE esclarece a questão lecionando que 

As divergências dos doutos, no que se refere ao regime jurídico da atividade 

educacional, se um serviço público de exclusivo e predominante interesse 

do Estado, ou se excepcionalmente aos demais serviços públicos, 

pressupõe regime jurídico peculiar, trata-se de questão interessante que, 

                                            

262 DUARTE, Clotildes Fagundes. Op. cit., p.70-71. 

263 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Op. cit., p.80. 
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mais uma vez, no saudável exercício de nos manifestar, filiamo-nos à teoria 

de que a educação é pública, nos limites da sua obrigatoriedade e 

gratuidade, de onde advém o dever do Estado de ofertá-la. Porém, a opção 

constitucional pela liberdade de ensino evidencia que a iniciativa privada 

adentra a seara da Educação em regime jurídico peculiar, submetendo-se 

apenas ao disposto no art. 209 da Constituição Federal e 7.º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação.264 

O regime jurídico de direito público impõe a submissão da atividade privada 

às prerrogativas típicas da Administração Pública, as quais encontram-se fundadas 

nos princípios gerais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, supremacia e indisponibilidade do interesse público, bem como nos 

princípios gerais do ensino, previstos no art. 206, e na autonomia universitária 

preconizada no art. 207, ambos da Constituição Federal. 

Sobre a peculiaridade do regime aplicável ao serviço de ensino superior 

privado, Nina Beatriz Stocco RANIERI assevera que  

Tal regime subsume-se ao Direito Administrativo, e por via de conseqüência 

ao Direito Público. Das características específicas que o particularizam 

resulta uma disciplina normativa peculiar, que se delineia em função da 

natureza pública da educação superior e da supremacia do interesse 

público sobre o particular.265 

Para que bem se compreenda o regime jurídico das instituições privadas 

de ensino superior, Nina RANIERI recomenda observar-se que  

a) o artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao delinear os 

contornos das instituições privadas conhece-lhes a natureza privada em 

função das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que as 

mantêm e administram; e b) a formulação se repete no artigo 20, quando 

da discriminação das categorias a que devem, necessariamente, se 

submeter (comunitária, confessional, filantrópica, ou nenhuma destas): o 

discrimen, em todas as hipóteses, está referido a condições e requisitos 

impostos às pessoas físicas ou jurídicas que as mantêm e não às 

instituições propriamente ditas.266 

É que, segundo RANIERI, os dispositivos citados revelam a preocupação da 

                                            
264 Op. cit., p.87. 

265 Educação superior direito e estado..., p.251-252. 

266 Ibid., p.194. 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação com a atividade econômica na área educacional, 

exercida, no geral, de forma complementar, por dois entes distintos: uma pessoa física 

ou jurídica, com capacidade econômico-financeira, titular do patrimônio (a 

mantenedora), e outra pessoa jurídica, prestadora de serviços, que congrega a 

capacidade física instalada e os recursos humanos disponíveis (a mantida). 

A autora enfatiza, ainda, que "a prestação sob o regime de Direito Privado não 

elide a incidência dos princípios constitucionais especiais (Constituição Federal, art. 

206), e a atividade do Estado neste caso é principalmente de autorização e controle 

(Constituição Federal, art. 170, parágrafo único, e art, 209)". Além disso, conclui 

RANIERI que "a natureza pública da atividade educacional na esfera privada determina 

a derrogação parcial de prerrogativas inerentes ao regime privatístico por normas de 

direito público, dada a prevalência da finalidade pública sobre o interesse particular, 

muito embora ambos se confundam em face dos fins da atividade educacional".267  

Nesse mesmo diapasão, Celso Antônio Bandeira de MELLO pontifica que 

tais serviços, quando prestados pela iniciativa privada, não assumirão de forma 

plena o regime das atividades características deste setor, em função da grande 

relevância social que possuem.268 Entretanto, é de se destacar que o pensamento 

de Bandeira de MELLO se orienta no sentido de que esses serviços, de um modo 

geral, "salvo algumas exceções ao diante referidas (educação, previdência social e 

assistência social), estão excluídas do comércio privado". Por essa razão, "as 

atividades em questão não pertencem à esfera da livre iniciativa, sendo estranhas, 

então, ao campo da 'exploração da atividade econômica'".269  

O entendimento de Bandeira de MELLO vem ratificar a opinião de Vital 

MOREIRA de que há serviços cuja natureza tradicionalmente se afasta do campo da 

                                            

267 Educação superior direito e estado..., p.134. 

268 Curso de direito administrativo..., p.626, 627. 

269 Ibid., p.616. 



 

 

102 

exploração econômica. Esse é o caso do serviço de ensino superior, cuja prestação 

pelo Estado sempre esteve condicionada ao atendimento de interesse público, sem 

qualquer desiderato de obtenção de lucro. Mas, como se sabe, essa não é a 

realidade que se observa no Brasil contemporâneo. 

No capítulo seguinte, serão apresentados em maior profundidade os elementos 

que contribuíram para a formação dessa realidade, bem como os principais problemas 

observados em sua decorrência e as metas a serem perseguidas para sua solução. 
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5 A LIBERALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DO NEOLIBERALISMO E DA LEI N.º 9.394/96  

A liberalização do serviço de ensino superior, ou seja, a sua abertura à 

iniciativa privada e à concorrência, é produto da crise do paradigma clássico de 

serviço público, do processo de desestatização que vem ocorrendo no país desde a 

década de 90, da dogmática constitucional referente ao ensino e das influências do 

neoliberalismo sobre a orientação político-econômica brasileira, fatores que 

possibilitaram a criação de um verdadeiro mercado de ensino no país.  

A afirmação de que o ensino superior encontra-se liberalizado hodiernamente 

no Brasil não pressupõe, contudo, a inexistência anterior do ensino privado. Como bem 

se sabe, a oferta não estatal da educação existente no país remete-se aos tempos da 

Colônia, momento em que o ensino religioso (jesuítico) era ofertado tanto à população 

indígena quanto às chamadas "classes cultas".270 A novidade, portanto, reside na 

generalização de uma lógica de mercado a todo o setor de ensino privado, incluindo o 

setor público no que puder lhe aproveitar a implementação de sistemas gerenciais e de 

parcerias com particulares na gestão do ensino.271  

O estímulo à instauração de um mercado de ensino no país decorre, como 

já visto, das políticas de desestatização, que no fundo apenas reproduzem os 

cânones do dirigismo econômico neoliberal. Roberto G. BIANCHETTI leciona que o 

sistema neoliberal, considerado como uma "contra-revolução monetarista",  

                                            

270 Neste sentido, Pinto FERREIRA leciona que o primeiro período da educação brasileira, antes do 

Império e da República, "consagra a fase da educação na sociedade colonial brasileira, fazendo-

se sobretudo mediante atuação dos jesuítas, chegados no Brasil no ano de 1549, e especialmente 

pela viva influência de José de Anchieta, com o seu desvelo e cuidado pelas criancinhas 

indígenas. O ensino das classes cultas, relativo aos conhecimentos básicos, era ministrado nas 

casas-grandes, depois completado no estrangeiro" (Op. cit., p.67).  

271 Este entendimento é feito em analogia à leitura de Vital MOREIRA quanto aos aspectos relativos à 

criação de um mercado de cuidados da saúde em Portugal. (A nova entidade reguladora da saúde 

em Portugal..., p.112). 
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Propõe o desmantelamento das instituições sociais criadas pelo modelo de 

Estado Benfeitor, como também das que derivam da aplicação das 

propostas keynesianas e neokeynesianas, ou seja, aquelas instituições 

reguladoras do mercado que têm por finalidade reduzir os riscos derivados 

das flutuações que se produzem no funcionamento do livre mercado.272  

BIANCHETTI afirma que, ao contrário do que postulava a chamada Escola de 

Opção Pública, a ação do Estado sob a égide do novo liberalismo não tende mais a se 

expandir sem limites em virtude da pressão dos grupos de interesse organizados. 

Agora, a palavra de ordem clama o estabelecimento de limites a essa pressão, como 

elemento necessário para o fortalecimento do setor privado, a minimização da 

intervenção estatal e o fortalecimento dos mecanismos de mercado.273 

Vital MOREIRA nos informa que essa "contra-revolução neoliberal" a que se 

referiu BIANCHETTI "veio questionar o status quo quanto ao papel do Estado na 

economia. Os movimentos de privatização fizeram diminuir substancialmente a 

participação do Estado na actividade económica".274  

Em virtude dessa orientação neoliberal, o ensino superior brasileiro 

encontra-se inserido em um quadro sem paradigmas no cenário internacional, 

caracterizado pela redução da participação estatal e súbito crescimento (1996-2003) 

da atuação da iniciativa privada com fins lucrativos no setor.275  

Um curioso produto da inserção da atividade de ensino superior na lógica 

                                            

272 BIANCHETTI, Roberto G. Op. cit., p.21. 

273 Ibid., p.27-28. "A característica mais importante do neoliberalismo em relação a outras propostas 

neoliberais é a ampliação do raio de ação da lógica do mercado. Enquanto nas concessões 

liberais-sociais se reconhece a desigualdade derivada do modo de produção capitalista e, 

portanto, aceita-se a intervenção do Estado para diminuir as polarizações, o neoliberalismo 

rechaça qualquer ação estatal que vá além da de ser um 'árbitro imparcial’ das disputas. A idéia 

do Estado Mínimo é uma conseqüência da utilização da lógica do mercado em todas as relações 

sociais, não reduzidas somente ao aspecto econômico". (Ibid., p.88). 

274 Auto-Regulação Profissional..., p.19. 

275 "O ensino superior privado brasileiro é um caso curioso de rápido crescimento, mas com reserva 

de mercado para alguns". CASTRO, Cláudio de Moura. A pesquisa nas universidades privadas. 

Revista Aprender Virtual. Edição 15, Ano 3, n.06, p.59, nov./dez. 2003. 
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de mercado é o movimento migratório que vem ocorrendo desde 1997 de 

instituições de ensino sem finalidades lucrativas para a condição de empresas com 

finalidades lucrativas, em virtude não só da possibilidade de receberem aportes de 

capital (investimentos), mas também pela questão patrimonial e sucessória.276 

Sobre essa questão, Edson FRANCO afirma que, "mesmo perdendo a 

isenção tributária, é compensador para a instituição de ensino superior fazer a 

transição para empresas com finalidades lucrativas, uma vez que está se tornando 

muito difícil comprovar a condição de associação sem fins lucrativos. Manter as 

exigências da filantropia, mais difícil ainda".277 

A tendência inaugurada pelo processo de desestatização, que procurou 

transferir à iniciativa privada a prestação de serviços de natureza não exclusiva, 

como é o caso do ensino superior, fez com que empresários de todo o país 

passassem a investir consideravelmente nesse lucrativo "negócio",278 transformando 

entidades sem fins lucrativos em entidades com fins lucrativos e estabelecendo 

estratégias de marketing para a busca de alunos e para enfrentar a concorrência de 

outras instituições, inclusive das públicas, que não raramente atraem os alunos com 

maior poder aquisitivo.279  

A exigência de simples autorização para que a atividade de ensino superior 

                                            

276 "Em uma associação sem fins lucrativos, o mantenedor não é dono do patrimônio constituído pela 

instituição, nem pode deixar o patrimônio para os seus sucessores". MONTEIRO, Carlos; BRAGA, 

Ryon. O ensino superior é um bom negócio?: investimentos, aquisições e fusões no ensino 

superior brasileiro. Revista Aprender Virtual, Edição 15, Ano 3, n.06, p.27, nov./dez. 2003. 

277 MONTEIRO, Carlos; BRAGA, Ryon. O Ensino superior é um bom negócio?: investimentos, 

aquisições e fusões no ensino superior brasileiro. Revista Aprender Virtual, Edição 15, Ano 

3.,n.06, p.28, nov./dez. 2003. 

278 "As empresas que já manifestaram interesse em investir neste setor no Brasil foram: JP Morgan 

Partners, Advent International, Pátria Banco de Negócios e a Dynamo Venture Capital, sendo as 

duas últimas nacionais. Todas utilizam mais ou menos o mesmo princípio: adquirem parte da 

instituição, injetam recursos, participam da gestão, esperam o negócio se valorizar e, finalmente, 

revendem sua parte esperando obter uma alta lucratividade nessa transação" (Ibid., p.27). 

279 "Sim, porque nos estabelecimentos públicos e gratuitos, em regra geral os de melhor nível de 

ensino, somente entram os bem preparados – os quais triunfam no exame vestibular. Ora, estes 

são o mais das vezes formados em caras escolas particulares de primeiro e segundo grau, 

quando não têm, ainda, a complementação de um 'cursinho’ preparatório para o vestibular" 

(BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit., p.447). 
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seja explorada economicamente pela iniciativa privada, aliada ao desinteresse estatal 

em incentivar a realização de parcerias para reestruturar a versão pública desse 

serviço, resultou num verdadeiro exame de pedidos de abertura de cursos e de 

credenciamento de instituições junto ao Poder Público.280 Essa abertura massiva de 

instituições e cursos superiores no Brasil consagrou-se marco do processo de 

liberalização do ensino superior, que contou sobremaneira com as inovações trazidas 

pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96).  

A Lei n.º 9.394/96, influenciada por essa orientação neoliberal, colaborou para 

liberalização do ensino superior, na medida em que ela possibilita, em seu art. 20, que 

as instituições privadas de ensino sejam instituídas e mantidas por uma ou mais 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, mas sem que tenham necessariamente 

as características de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Vale dizer, 

as instituições privadas, ao contrário da orientação anteriormente vigente, poderão ter 

finalidade lucrativa e organização tipicamente empresarial.  

O polêmico Decreto n.º 3.860/2001, que regulamentou a Lei de Diretrizes e 

Bases quanto à organização do ensino superior e à avaliação de cursos instituições, 

ratificou expressamente em seu art. 3.º que "as pessoas jurídicas de direito privado 

mantenedoras de instituições de ensino superior poderão assumir qualquer das 

formas admitidas em direito de natureza civil ou comercial, e, quando constituídas 

                                            

280 "Em relação ao setor privado, parecia óbvio que, se não existissem custos para o setor público, 

não haveria razão para não autorizá-los a funcionar sem maiores delongas se eles 

demonstrassem um mínimo de seriedade, probidade e competência. O argumento contrário é que 

existem sérias dúvidas tanto quanto à qualidade dos cursos oferecidos quanto sobre as opções 

que oferecem, inflacionando áreas do conhecimento já saturadas e deixando outras mais 

necessitadas a descoberto. Daí a idéia de que o governo só deveria autorizar a criação de novos 

cursos depois de um exame rigoroso de sua qualidade, a ser garantida por um sistema também 

rigoroso de fiscalização, e também em função de uma análise adequada das necessidades 

presentes e futuras de novos profissionais nas diversas áreas do conhecimento". 

SCHWARTZMAN, Simon. O futuro da educação superior no Brasil. In: PAIVA; Vanilda; WARDE, 

Mirian Jorge (orgs.). Dilemas do ensino superior na América Latina. Campinas: Papirus, 1994. 
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como fundação, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro".281  

Conforme observou Carlos Roberto Jamil CURY, essa inédita formulação 

normativa implicou a aceitação não apenas tácita, mas explícita, de que uma 

instituição privada de ensino possa visar o exercício da atividade educacional como 

uma opção lucrativa de mercado. Para CURY, a divisão de modalidades dentro do 

próprio grupo de instituições privadas (com finalidade lucrativa e sem finalidade 

lucrativa) vem a corroborar o argumento lançado já na década de 70 de que o custo 

do aluno para as escolas particulares (porque melhor administradas) é inferior ao 

custo do mesmo aluno mantido pelo ensino público. Dessa forma, advoga-se em 

favor da idéia de que o fomento oficial deve ser destinado a estas instituições que 

oneram em menor ou nenhuma proporção o erário público. 282 

Jamil CURY, em arremate, constata que essa forma de pensar lança mão 

do discurso neoliberal para privilegiar a atuação privada na educação, afinal,  

Já que existe um segmento que não é comunitário, nem filantrópico e nem 

confessional, e já que este segmento é tipicamente privado e não pode 

fazer uso de recursos governamentais, o recurso ao discurso neoliberal 

incorporará como uma de suas tônicas a correlação produtividade/ 

modernidade/qualidade, a partir do sistema contratual de mercado. E por aí 

não só buscará justificar-se, mas oferecer-se como paradigma modelar 

positivo a quaisquer outros sistemas de administração e gerenciamento da 

educação.283  

A conseqüência imediata da organização empresarial do ensino sob a 

lógica contratual de mercado foi o aumento do número de vagas nas instituições 

                                            

281 À luz do Código Civil em vigor (Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002), caiu por terra a distinção 

entre sociedades civis e comerciais empregada no Código de 1916, passando todas as espécies 

de sociedade, salvo a anônima, a serem regradas de forma una pelo novo diploma. O art. 24 a 

que se referiu o Decreto n.º 3.860/2001 corresponde ao art. 62 e seguintes do Código atual. 

282 O público e o privado na educação brasileira. In: VELLOSO, Jacques; NAMO, Guiomar; WACHOWICZ, 

Lílian; et al. Estado e educação. educação e estado. Campinas: Papirus, 1992. p.76-77. 

283 Op. cit., p.84. 
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privadas.284 Por outro lado, o país também passou a conviver com intuições de má 

qualidade, que preferiram crescer no número de alunos ao invés de o fazerem na 

qualidade do ensino ofertado. 

O sistema neoliberal, ao rejeitar a planificação social, deixa livre às leis da 

oferta e da demanda as características e orientação do sistema educacional. O 

mecanismo do mercado, teoricamente auto-regulador, seria o que melhor equilibraria 

as demandas por profissionais surgidas do setor produtivo com a oferta proveniente 

das instituições de ensino.285 

No entanto, a realidade brasileira tem demonstrado a falibilidade da 

proposta neoliberal para o equilíbrio mercadológico das relações de ensino. O 

aumento indiscriminado do número de instituições e cursos tem resultando no 

despejo de grande número de profissionais muitas vezes sem qualificação no 

mercado de trabalho, o que tem levado entidades como a Ordem dos Advogados do 

Brasil e o Conselho Federal de Medicina a exigirem que o Estado lhes conceda 

poder de vetar a autorização de novos cursos no país.286  

Diferentemente do que se pensava, a oferta de conhecimento e de 

profissionais provenientes das instituições de ensino não tem implicado, por hora, 

em uma relação direta absolutamente positiva com a demanda do setor produtivo. 

Ao contrário, verifica-se que o abarrotamento do mercado com profissionais 

formados nas mais diversas áreas tem produzido resultados negativos como a 

queda do valor dos salários, enxugamento de recursos humanos e investimento das 

                                            

284 Existem 3.479.913 alunos matriculados em Cursos de Graduação Presenciais no país, segundo 

Sinopse Estatística do Ensino Superior Graduação 2002 - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Ministério da Educação. 

285 BIANCHETTI, Roberto G. Op. cit., p.94. 

286 "O que era manifestação meramente opinativa da Ordem já se transforma, pelo troar do 

presidente da OAB de São Paulo ('Tendências/Debates’, 24/6/04), em clamor por um poder de 

veto final para qualquer abertura dessas faculdades no país". MENDES, Cândido. Corporativismo 

e cultura petista. Artigo publicado no Jornal Folha de S. Paulo, na seção "Tendências e Debates", 

em 05/07/04, p.A3. 
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empresas na chamada "formação in company" de seus funcionários, pois o 

conhecimento oferecido por grande parte das faculdades não tem atendido às 

necessidades efetivas do setor empresarial.287  

Além disso, observa-se um crescimento do número de demandas judiciais 

propostas por alunos contra instituições de privadas ensino, inclusive de reparação 

de danos, em virtude do aumento abusivo de mensalidades, baixa qualidade do 

ensino oferecido, descumprimento das diretrizes curriculares, indeferimento 

injustificado de matrículas e até mesmo não reconhecimento de cursos.288 

Almiro do Couto e SILVA tenta apresentar como um contrapeso a essa 

realidade o fato de que, em razão "da intensidade da nota de interesse público que 

assinala certas atividades desempenhadas pelos particulares", atividades como a do 

ensino superior privado, mesmo quando exploradas economicamente, estão sujeitas 

ao controle do regime de direito público.289 Com base em tal fundamento o autor não 

considera perniciosa a participação privada na oferta do serviço de ensino superior, 

pois o caráter público dessa atividade sujeita seus agentes a um amplo controle 

social e jurisdicional, inclusive pela via do mandado de segurança.290  

                                            

287 "(...) uma característica importante do mercado globalizado é a da substituição do paradigma 

fordista (baseado fundamentalmente na economia de escala) pelo modelo econômico de 

acumulação flexível, no qual o trabalho manual e intelectual repetitivo cede espaço ao trabalho 

dinâmico e criativo, capaz de atender a avidez dos mercados internacionais por novos produtos e 

serviços. Entretanto, a experiência mostra que, por mais privilegiadas que sejam as instituições de 

ensino, é impossível realizar, dentro de seus muros, a simulação das atividades e da realidade do 

parque produtivo". GOLDEMBERG, José. A situação da educação brasileira e o desenvolvimento 

nacional. São Paulo: CIEE, 1999. p.10-11. 

288 Apenas perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, destacam-se, a título exemplificativo, 

os seguintes processos: 141656000 (julgado em 11/05/2004), 146038200 (julgado em 

09/12/2003), 146538700 (julgado em 02/12/2003), 088482800 (julgado em 04/10/2000), 

015847600 (julgado em 09/12/1992), 141656000 (julgado em 11/05/2004), 151115700 (julgado 

em 20/04/2004), 139634301 (julgado em 01/10/2003). 

289 Op. cit., p.45-46. 

290 "Mandado de segurança. Impetração por ex-aluno em face de diretor de estabelecimento 

particular de ensino. Negativa de entrega de histórico escolar, devido a atraso no pagamento de 

mensalidades. Ilegalidade reconhecida. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. 

Ao menor, aluno de escola particular, não pode ser negado o fornecimento de seu histórico 

escolar, ao argumento de que seu pai se encontra em atraso com o pagamento de mensalidades 
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A sujeição dos dirigentes de ensino à correção do writ constitucional é feita 

por sua equiparação a autoridades da Administração, em função da relevância 

pública da atividade que exercem. Percebe-se, na verdade, que o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial de equiparar os dirigentes de ensino a autoridades da 

Administração tem se prestado à tentativa de minimizar as mazelas que eventuais 

arbitrariedades possam causar aos alunos e à coletividade.  

É que, a partir do momento em que ocorre a liberalização do serviço de 

ensino superior à iniciativa privada e à concorrência, também ocorre naturalmente a 

diminuição do controle por parte do Estado da forma como essa atividade é ofertada 

à população. Em serviços igualmente liberalizados, como telefonia e eletricidade, 

abusos de diversas ordens, que vão desde o aumento desmotivado de tarifas à 

venda casada de produtos e serviços, puderam ser amplamente observados e 

vigorosamente rechaçados pela sociedade brasileira.  

Em virtude de tais circunstâncias, tanto a doutrina quanto a jurisprudência 

vêm enfatizando a necessidade de se realizar um controle rígido sobre a atividade 

de ensino, implementando uma regulação eficiente no setor, disciplinando a 

concorrência e sujeitando a atividade inclusive às normas de proteção do 

consumidor, como forma de tutelar os direitos dos alunos e evitar desvirtuamentos 

na função social dessa atividade. 

 

 

                                                                                                                                        
escolares, vez que a recusa viola direitos individuais indisponíveis (Constituição Federal, art. 227, 

caput e medida provisória n. 1.733-62, de 02.6.99, art. 7.). A recusa, nesse sentido, importa em 

ilegalidade reparável por mandado de segurança" (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 

Processo n.º 089342300, Acórdão n.º 18385, 3.ª Câmara Cível, Relator Desembargador Jesus 

Sarrão, Julgado em 10/10/2000). 
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5.2 APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS 

RELAÇÕES DE ENSINO 

Autora pioneira no estudo da interação existente entre as relações de 

ensino e o Código de Defesa do Consumidor, Clotildes Fagundes DUARTE leciona 

que a conciliação entre os direitos individuais e sociais, o princípio da livre iniciativa 

e o fim da ordem econômica constitucional apenas se tornou possível com o advento 

do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a autora, para que o papel jurídico-

social do Código, o de proteger os menos informados e afortunados, reduzindo as 

desigualdades, em conformidade com os ditames da justiça social, possa ser 

plenamente exercido, impõe-se que suas normas também intervenham nas relações 

de prestação dos serviços educacionais.291 

A Constituição Federal estabelece em seu art. 170 que a Ordem 

Econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo 

por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça 

social.292 A expressão justiça social, ainda que obscura, pode ser conceituada, em 

apertada síntese, como a busca do bem comum. 

O artigo em tela propõe a fundação da Ordem Econômica em dois 

princípios elementares: a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa.293 

                                            

291 Op. cit., p.88. 

292 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 170. A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I – soberania 

nacional; II – propriedade privada; III – função social da propriedade; IV – livre concorrência; V – 

defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambiente; VII – redução das desigualdades regionais 

e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. 

293 "O fundamento jurídico político da livre-iniciativa indica que na busca do próprio ganho (atividade 

guiada pelo mercado competitivo), cada indivíduo é levado por uma mão invisível a promover um 

fim, maximização da riqueza da nação, embora isso não seja parte da sua intenção" (FONSECA, 

Antônio. Limites jurídicos da regulação e defesa da concorrência. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 2003. p.23). 
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Esses princípios apresentam-se, pragmaticamente, como condições para o exercício 

de qualquer atividade econômica, seja pelo Estado, seja pelos particulares.  

A defesa do consumidor, também elencada como princípio do ordenamento 

econômico, apresenta-se como um objetivo a ser buscado através do exercício da 

atividade econômica para fins de progresso e desenvolvimento nacional. Nestes 

termos, a atividade econômica, em seu sentido amplo, está sujeita às normas de 

proteção do consumidor. 

Observou-se anteriormente que a atividade econômica, enquanto gênero, 

compreende as espécies de serviço público e atividade econômica em sentido 

estrito. Viu-se também que o serviço de ensino superior pode ser prestado tanto 

como serviço público quanto como atividade econômica em sentido estrito. Partindo 

dessas premissas, poder-se-ia afirmar, em um primeiro momento, que o serviço de 

ensino, em qualquer caso, está sujeito às normas do Código de Defesa do 

Consumidor. No entanto, observar-se-á que tal afirmação é inválida. 

A esfera de proteção do Código do Consumidor circunda um sujeito 

específico chamado "consumidor", o qual é compreendido pelo art. 2.º daquele diploma 

como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. Da leitura desse dispositivo legal, verifica-se que o Código não faz 

qualquer distinção entre a natureza do serviço adquirido ou utilizado pelo consumidor, 

de modo que pouco importa se o caso envolve um serviço público ou uma atividade 

econômica em sentido estrito, pois ambas estarão sujeitas às suas prescrições. 

A definição de serviço entendida pelo Código de Defesa do Consumidor é 

aquela estampada no § 2.º de seu art. 3.º, qual seja, é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista. 

Conforme destacado anteriormente neste trabalho, a crise do paradigma 

clássico de serviço público, aliada ao processo de desestatização, serviu de base 
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para a criação de um mercado inclusive nos setores das atividades prestadas pelo 

Estado em caráter não exclusivo, como é o caso do ensino. A liberalização operada 

nesse setor, traduzida pela abertura do serviço de ensino à iniciativa privada e à 

concorrência, criou o substrato fático sobre o qual se amolda o tipo do § 2.º do art. 

3.º do Código do Consumidor, ou seja, qualifica o serviço de ensino superior privado 

como atividade fornecida no mercado de consumo e, portanto, sujeita às normas 

daquele diploma legal.  

A aplicabilidade das normas de defesa do consumidor às relações de 

ensino, em vista da fundamentação acima exposta, não decorre, ao contrário do que 

comumente se costuma dizer, do fato da atividade de ensino ser exercida em regime 

de delegação ou forma equivalente pelos particulares. Corroborando com o que já 

foi afirmado, o serviço de ensino é prestado por particulares como atividade 

econômica em sentido estrito no legítimo exercício da prerrogativa que lhes confere 

o princípio da livre iniciativa, o qual foi ratificado no que se refere à atividade de 

ensino pelo art. 209 da Constituição. Sendo assim, submete-se o ensino privado às 

normas do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de atividade (serviço) 

fornecida ao mercado de consumo mediante remuneração, que é a mensalidade. 

Ratificando esse pensamento, Clodildes Fagundes DUARTE afirma que 

Enquanto prestação de serviço remunerado, não há dúvida que está a 

educação sob a proteção do moderno diploma legal (Código de Defesa do 

Consumidor), ao objetivar a proteção do consumidor em todas as suas relações 

de consumo, seja de produtos ou serviços. É certo que as distorções da nova 

ordem sócio-econômica refletiu também nas relações da prestação do ensino, 

advindo daí os conflitos mas relações dos prestadores de ensino e dos 

tomadores deste. Vale ressaltar aqui, que a hipossuficiência e o poder de 

barganha foram notadamente perceptíveis também no setor educacional.294 

A incidência das normas de defesa do consumidor sobre o serviço privado 

de ensino superior está relacionada não apenas por essa atividade se caracterizar 

como serviço remunerado pelo mercado, mas também pela vulnerabilidade e 

                                            

294 Op. cit., p.89. 



 

 

114 

hipossuficiência que na grande maioria dos casos delineiam as relações entre 

alunos e instituições de ensino. 

O princípio da vulnerabilidade do consumidor, elemento integrante da 

Política Nacional das Relações de Consumo, preconizada pelo art. 4.º do Código de 

Defesa do Consumidor, refere-se ao traço inerente de fragilidade característico de 

todo e qualquer indivíduo envolvido em uma relação de consumo. Trata-se da 

suscetibilidade que todo consumidor tem de ser prejudicado por ocupar geralmente 

o lado mais fraco da relação consumista. 

A hipossuficiência, por sua vez, traduz-se em uma característica restrita a 

alguns consumidores, "que além de presumivelmente vulneráveis, vêem-se 

agravados nessa situação por sua individual condição de carência cultural, material 

ou, como ocorre com freqüência, ambas".295 

A vulnerabilidade e a hipossufiência são atributos de indivíduos inseridos 

em sociedades de consumo, as quais se edificam apenas quando se pressupõe a 

existência de um mercado competitivo que possibilite a troca de produtos e a 

prestação de serviços em busca do lucro. 

O ensino superior, conforme visto, encontra-se inserido atualmente em 

uma sociedade de consumo. O mercado de ensino tem oferecido cursos a preços os 

mais diversos. Os alunos de hoje escolhem seus cursos e instituições 

proporcionalmente às suas possibilidades financeiras. Dada essa realidade, fica 

claro que as relações desses sujeitos para com as instituições-fornecedoras serão 

marcadas pela vulnerabilidade (a formação e o futuro profissional dos alunos 

dependerá da qualidade do ensino que lhes for ofertado) e, na grande maioria dos 

casos, pela hipossuficiência (poucos são aqueles que conhecem as peculiaridades 

das normas jurídicas afetas aos contratos de ensino firmados com as instituições e 

aos cursos superiores de um modo geral), o que importa em submissão de tais 

                                            

295 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das 

relações contratuais. São Paulo: RT, 1992. p.45. 
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relações ao bojo normativo do Código de Defesa do Consumidor. 

Esse tem sido o entendimento esposado pela jurisprudência pátria, como 

se pode verificar a partir da seguinte ementa: 

Ação de cobrança. Mensalidades escolares. Incidência do CDC. Ônus da 

prova da instituição de ensino. O CDC incide na relação entre aluno e 

instituição de ensino e, como lei de ordem pública e interesse social, deve 

ser inclusive aplicado de ofício. Contrato que não obriga o consumidor que 

dele não teve conhecimento prévio. O ônus da prova dos fatos é da 

instituição de ensino. Plausível a alegação de que o cancelamento de 

matrícula foi negado. Insuficiência de prova em contrário da instituição de 

ensino. Recurso provido. Ação julgada improcedente" (Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, Processo n.º 70000001776, 1ª Câmara Especial 

Cível, Relator Desembargador Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, 

Julgado em 11/04/2000). 

Dúvida surge, contudo, quando se indaga acerca da incidência das normas 

de defesa do consumidor sobre o serviço público de ensino superior. 

Sobre a questão, Clotildes Fagundes DUARTE é opina no sentido de que 

O Código de Defesa do Consumidor veio a regulamentar não só a prestação 

de serviços privados, que antes eram regulados, basicamente, pelos 

dispositivos do Código Civil de 1916, disciplinando também as atividades 

dos entes prestadores de serviços públicos, ao prever em seu art. 22, in 

verbis: 'Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 

essenciais, contínuos.296 

No entanto, para DUARTE, o ensino ministrado pelo Estado não está 

adstrito às normas do Código do Consumidor por não se enquadrar no regime de 

concessão, permissão ou forma congênere, conforme prevê o seu art. 22, sendo, 

portanto, submetido apenas ao regime de Direito Administrativo.297 

Cláudia Lima MARQUES enuncia fundamentação um pouco diversa. Para 

MARQUES, reside na ausência de remuneração do serviço público de ensino o 

critério para afastar aplicação das normas do CDC à espécie: 

                                            
296 Op. cit., p.88. 

297Idem. 
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"Relembre-se que, pela definição de serviços do art. 3.º do Código de 

Defesa do Consumidor, somente àqueles serviços pagos, isto é, como afirma o § 2.º 

'mediante remuneração', serão aplicadas as normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Em uma interpretação literal da norma, os serviços públicos uti universi, 

isto é, aqueles prestados a todos os cidadãos, com recursos arrecadados em 

impostos, ficariam excluídos da obrigação de adequação de adequação e eficiência 

previsto pelo Código de Defesa do Consumidor".298 

Os serviços públicos abrangidos pela proteção do Código de consumo, 

portanto, restringem-se apenas àqueles que, ao invés de serem custeados pela 

tributação, são remunerados diretamente pelo mercado, como se dá no caso dos 

serviços públicos explorados por particulares em regime de concessão, permissão. 

Com base do pensamento de Claudia Lima MARQUES, conclui-se que a 

tutela do Código de Defesa do Consumidor de fato não incide sobre serviço público 

de ensino superior, por se tratar de serviço não pago, de modo que a proteção dos 

usuários (e não consumidores) desse serviço deve ocorrer com fulcro nos princípios 

de qualidade e eficiência, bem como de outros atinentes ao regime administrativo, 

cuja observância se impõe ao Poder Público.  

Para que se possa passar ao item seguinte, cumpre destacar em 

antecedência que a elaboração do Código de Defesa do Consumidor foi pautada 

pela constatação de que a sociedade contemporânea encontra-se inserida num 

"irrefreável crescimento massificado da oferta e procura de bens de consumo", e que 

essa realidade, por se sujeitar a situações de desequilíbrio social, não pode escapar 

à ação disciplinar do Estado.299 

Os desequilíbrios existentes no seio da sociedade de consumo são um 

produto evidente das discrepâncias de poderio econômico entre os agentes inseridos 

na lógica no mercado, seja enquanto fornecedores, seja enquanto consumidores de 

                                            
298 Op. cit., p.92. Importante frisar que a adequação e eficiência decorrem do regime jurídico de 

direito administrativo incidente sobre o serviço, não do diploma legal em questão. 

299 MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p.11-12. 
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produtos e serviços. O poder econômico, como já foi sublinhado, constitui hoje um dos 

determinantes da orientação política do Estado e das transformações sociais. Ciente 

disso, o legislador inseriu no Código do Consumidor, dentre os princípios da Política 

Nacional das Relações de Consumo, a obrigatoriedade de coibição estatal do abuso do 

poder econômico e da concorrência desleal.  

O abuso do poder econômico e a concorrência desleal são práticas 

previsíveis em toda e qualquer sociedade em que exista um mercado minimamente 

consolidado. Independentemente da atividade em foco, a coibição de tais práticas é 

um pressuposto para a manutenção do equilíbrio e do desenvolvimento social. A 

atividade de ensino superior, estando mais do que nunca inserida na lógica de 

mercado, fazendo parte da sociedade de consumo, está igualmente sujeita aos 

maléficos efeitos do abuso do poder econômico e da concorrência desleal.300 Por 

essa razão, os princípios afetos a essa matéria, positivados pelo Código de Defesa 

do Consumidor também são de observância impositiva aos fornecedores desse 

serviço, que a cada dia têm engendrado estratégias as mais variadas para ampliar a 

oferta e angariar o maior número possível de alunos-consumidores, como única 

forma de sobreviverem à acirrada competição existente no setor.  

Tendo em vista que a questão da concorrência se apresenta como um 

ponto problemático decorrente da liberalização do ensino superior, passa-se a 

enfrentá-la a seguir. 

                                            

300 Isso se observa, por exemplo, no caso do aumento abusivo de mensalidades, que demanda 

controle estatal, sendo pacífica a jurisprudência nesse sentido: "Ato jurídico perfeito. Direito 

adquirido. Constituição Federal. A existência de ato jurídico perfeito, a desaguar em direito 

adquirido, pressupõe a formalização em harmonia com a ordem jurídica constitucional. Isto não 

ocorre quando a Corte soberana no exame dos elementos probatórios dos autos decidiu 

considerada a possibilidade de o Estado coatar abusos econômicos perpetrados na fixação dos 

preços das mensalidades escolares. É que o § 4.º, do art. 173 da Constituição Federal, reserva à 

lei a repressão ao abuso do poder econômico, no que vise à dominação dos mercados, à 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Assim, não se pode ter a Lei n.º 

8.039/90, no particular, como conflitante com a autonomia assegurada no artigo 209, nem com 

princípio estabelecido no inciso XXXVI, do art. 5.º, ambos da Carta Federal de 1988" (Supremo 

Tribunal Federal, Processo n.º 155.722/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, Publicado 

no Diário da Justiça em 27/5/94). 
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5.3  A CONCORRÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR 

A livre concorrência é princípio basilar não só do ordenamento econômico, 

mas também de todo o sistema capitalista, pois assegura a cada indivíduo a 

oportunidade de participar na atividade econômica de maneira igualitária e colher os 

frutos produzidos em razão de seus esforços. Ela se apresenta, de fato, como o 

mecanismo operacional da livre iniciativa.301 

A concorrência entre instituições privadas de ensino superior é ao mesmo 

tempo a essência e a conseqüência da liberalização ocorrida no setor. A 

participação dos particulares na prestação desse serviço visa exatamente à 

consolidação de um mercado anteriormente inexistente e a promoção de um ensino 

de qualidade superior àquele oferecido nos estabelecimentos públicos. Tudo isso se 

obtém, obviamente, através da constante tentativa dos agentes do mercado de 

superarem-se uns aos outros. 

Para Carlos Roberto Jamil CURY, "o argumento é cristalino: se a 

competição é saudável, quem pode dizer qual dos competidores é melhor? O autor é 

claro: só pode dizer o melhor aquele competidor que, por oferecer o melhor padrão 

de qualidade, pode por a descoberto as mazelas do ensino público".302  

Eunice Ribeiro DURHAM sublinha que a instauração da concorrência no 

setor de ensino é muito similar ao que tem ocorrido no âmbito da saúde brasileira. 

Segundo a autora, "a oferta de serviços de saúde hoje é majoritariamente feita pelo 

setor privado, do mesmo modo que os produtos que são consumidos para a 

restauração da saúde, isto é, os remédios são majoritariamente produzidos pelo 

                                            

301 "Operacionalmente, a livre iniciativa é baseada nos mecanismos do mercado competitivo e nos 

sistemas de preço que emergem das relações de barganha ou de troca entre compradores e 

vendedores que atuam livremente (defesa da concorrência)" (FONSECA, Antônio. Op. cit., p.23). 

302 O público e o privado na educação brasileira..., p.85. 
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setor privado".303 

O aumento da oferta de saúde privada no país leva DURHAM afirmar que é 

fundamental a intervenção estatal no setor, de modo que a competição ali existente 

possibilite a percepção de lucro por seus agentes, mas sem que isso coloque em 

risco a saúde da população, isto é, sem ser destrutiva para a coletividade de um lado 

e para as empresas de outro.304 

O desenvolvimento de uma concorrência saudável, nas bases propostas 

por Eunice DURHAN, também se impõe à atividade de ensino superior, pois, para a 

autora, as características mercadológicas do setor atestam um  

[...] processo no qual a competição entre as diferentes instituições que 

oferecem serviços de ensino pode se tornar inteiramente destrutiva. 

Podemos ter uma competição selvagem e se esta competição não for 

regulamentada nós começamos a ter uma deterioração de todos os limites 

éticos que costumam regulamentar um mercado menos competitivo e 

menos selvagem que são essenciais às atividades de ensino e formação 

adequada de pessoal de nível superior.305 

O mercado não é um ente imune aos interesses de seus agentes. Ao 

contrário, sua vitalidade reflete o grau de racionalidade e comportamento 

cooperativo dos jogadores em busca da maximização de seus ganhos.306 Nessa 

perspectiva, o exercício simultâneo e não racionalizado da liberdade econômica de 

exploração da atividade de ensino por uma grande quantidade de empresários é a 

pedra de toque da crise competitiva que já é atualmente sentida no setor. 

Conforme alerta Tércio Sampaio FERRAZ JUNIOR, a possibilidade de 

associação de competidores em ambiente de livre mercado, como tem se dado no 

âmbito do ensino superior, com o intuito de aumentar a competitividade em restrição da 

                                            
303 Como Atender as Necessidades das IES e Garantir o Direito do Aluno. In III Fórum Nacional: 

Ensino Superior Particular Brasileiro: Os desafios da expansão do ensino superior. Rio de Janeiro, 

Consultor, 2002. p.147. 

304Ibid., p.147-148. 

305 Ibid., p.148. 

306 Cf., FONSECA, Antonio. Op. cit., p.17. 
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liberdade econômica e, assim, obter lucro, pode vir a afetar os interesses dos 

consumidores (coletividade), surgindo, aqui, o problema das "externalidades" ou dos 

efeitos provocados no interesse de terceiros pela regulação das relações individuais.307 

Além disso, o desequilíbrio competitivo existente no setor de ensino 

superior privado está atrelado a dois outros fatores igualmente importantes: a 

concentração de parcela considerável do mercado nas mãos de alguns poucos 

grupos e a inexperiência empresarial dos dirigentes de grande partes das 

instituições. Dados recentes informam que as 10 maiores instituições de ensino 

superior no Brasil, que correspondem a cerca de 1,5% do total, concentram 13% do 

total de alunos (3.479.913) no país. Essa estatística, que consta no Mapa da 

Educação Superior no Brasil, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira/Ministério da Educação, levou em conta o Censo da 

Educação Superior de 2002 (o último disponível) e os dados do questionário dos 

participantes do Exame Nacional de Cursos (Provão) de 2003.308 

Os referidos dados exemplificam o aumento da participação de grandes 

grupos empresariais no ensino superior. A preponderâncias desses grupos acaba por 

oprimir o desenvolvimento das instituições cuja gestão ainda possui um caráter familiar, 

que é o caso da grande maioria.309 Como bem observa Renato BERNHOEFT, a fração 

majoritária das empresas educacionais ainda segue a tradição nacional que faz com 

que, em 2001, dos 300 maiores grupos privados brasileiros, 265 deles possuam 

                                            
307 Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2002, p.116. 

308 A instituição privada que tem o maior número de alunos no país é a Unip (Universidade Paulista), 

com 88.304 estudantes; na seqüência aparecem a Universidade Estácio de Sá, com 85.693 

alunos, a Universidade Luterana do Brasil, a Universidade Bandeirantes de São Paulo, a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

309 "As mega empresas não concorrem entre si. Concorrem, na verdade, os grandes com os 

pequenos. A grande empresa não concorre, pois sabe identificar quais são os interesses comuns 

que possui com os seus concorrentes potenciais. Sabe defender-se contra tais interesses. 

Existem associações de indústrias que são sustentadas, exclusivamente, para serem uma canal 

de entendimento desses interesses comuns e para a organização da concorrência" (COELHO, 

Fábio Ulhoa. Op. cit., p.196). 
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controle e gestão familiar.310 

A ausência de uma gestão tipicamente empresarial, profissional e voltada 

para uma economia de mercado no âmbito das instituições de ensino implica em 

debilidade da proposta de liberalização do setor. Uma liberalização eficiente não 

está calcada na existência plural de agentes em um ramo da economia, mas sim no 

potencial empresarial atribuído à atividade liberalizada. 

A gestão familiar causa fragmentação no mercado de ensino e impede o 

aumento de investimentos no setor311 e o estabelecimento de um diálogo construtivo 

entre as instituições que permita o conhecimento recíproco de seus interesses, 

sejam eles correlatos ou antagônicos, e a elaboração de normas eficientes para a 

disciplina da concorrência.  

Antonio FONSECA leciona que "para alcançar seus objetivos, os agentes 

precisam interagir entre si. Todos conhecem os objetivos e ganhos uns dos outros. 

Cada agente sabe qual será o resultado máximo individual e qual o resultado 

máximo para o grupo, caso aja de forma cooperativa. Os jogadores são estimulados 

a usar a racionalidade para maximizar o seu ganho diante das estratégias dos 

demais. Assim se comportam as empresas no mercado".312 

Um mercado desequilibrado e frágil é caracterizado pelo desconhecimento 

dos objetivos comuns, das metas individuais e pela ausência de regras específicas que 

possibilitem a conciliação dos interesses contraditórios de seus agentes. Esse cenário 

acaba fazendo com que os atores mais frágeis sejam devorados pelos grandes grupos. 

                                            

310 A Geração do futuro: como profissionalizar a gestão e preparar a sucessão. III Fórum Nacional: 

Ensino Superior Particular Brasileiro: os desafios da expansão do ensino superior. Rio de Janeiro, 

Consultor, 2002. p.174. 

311 "Os administradores dos fundos de investimento começam a perceber que o mercado educacional 

brasileiro ainda apresenta uma gestão muito amadora e pouca transparência contábil, obstáculos 

quase intransponíveis para possibilitar o investimento de um fundo" (MONTEIRO, Carlos; BRAGA, 

Ryon. O ensino superior é um bom negócio?..., p.27). 

312 Op. cit., p.18. 
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O canibalismo que vem ocorrendo entre as instituições de ensino superior tem 

produzido algo comum nas economias de mercado, mas muito incomum especifi-

camente no caso do setor de ensino: a tendência às transformações, incorporações e 

fusões de instituições privadas de ensino superior. 

No que se refere às transformações, viu-se que a dificuldade de sobrevivência 

das instituições de fins não econômicos as tem levado a adotar a finalidade lucrativa, 

convertendo-se em sociedades empresariais. Algumas delas, inclusive, como é o caso 

do Centro de Educação Tecnológica IBTA e da Universidade de Franca (UNIFRAN), 

assumindo a forma de sociedade anônima. Já as fusões e aquisições, ainda que não 

estejam acontecendo de forma preponderante, principiam como alternativa para que as 

pequenas instituições possam sobreviver frente aos grandes grupos. 

Pelo que se pode observar, a concorrência desregrada e irracional no setor 

de ensino superior privado pode causar uma série de malefícios não só à sociedade 

e aos alunos, mas também ao próprio mercado, o que impõe a elaboração de uma 

política de defesa da concorrência específica para o setor. Dentre os objetivos dessa 

política, a lição de Antonio FONSECA para sugere a preservação e proteção do 

próprio processo de competição, a proteção dos concorrentes, a maximização da 

eficiência econômica e da qualidade do ensino oferecido, e a realização do interesse 

público, através do desenvolvimento regional, possibilidade de crescimento das 

pequenas instituições e defesa do aluno-consumidor.313 

R. H. COASE já havia alertado que os exemplos de mercados equilibrados e 

em adequada combinação apenas podem ser vislumbrados naqueles ambientes em 

que as transações são objeto de regulação. Segundo COASE, qualquer idéia próxima 

de um mercado em perfeita competição (se é que isso é possível) está condicionada à 

existência de um sistema intrincado de regras e regulações. Para o autor, a constatação 

de que qualquer relação econômica acaba por resultar na formação de monopólios e 

restrição à competição recomenda que os próprios agentes se interessem pelo 

                                            

313 Op. cit., p.29. 
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estabelecimento de regras para ampliar e disciplinar o mercado.314 

O estabelecimento de regras para regulação do mercado exige, no entanto, 

seu monitoramento contínuo e conhecimento prático específico de algum modo 

neutro sobre suas peculiaridades para que se possa disciplinar a concorrência.315 No 

âmbito de ensino superior, principalmente em vista de sua atual conjuntura, a 

determinação de quem seria o responsável por tais atributos ainda se apresenta 

como uma dificuldade. 

Num primeiro, plano, tal incumbência seria do Estado, pois, à luz do disposto 

no art. 173 e 174 da Constituição Federal, a sua atuação subsidiária lhe atribui a função 

de ente regulador, planejador e fiscalizador da Ordem Econômica. Consequentemente, 

a ampliação do poder regulamentar estatal, caracterizado pela possibilidade de definir 

obrigações de conduta por meio de contratos (Constituição Federal, art. 37, § 8.º) e de 

atribuir funções normativas a agencias reguladoras (Constituição Federal, art. 21, X), 

como já ocorreu na área de telecomunicações por força da Emenda Constitucional n.º 

8/95, sujeitaria o setor de ensino superior, tanto em seus aspectos normativos quanto 

concorrenciais, à intervenção do Poder Público.316 

No que se refere ao aspecto normativo, a Portaria n.º 1.263/2004 do Ministério 

da Educação elevou a Secretaria de Educação Superior (SESu) ao status de órgão 

regulador do Sistema Federal de Ensino Superior,317 ao qual estão integradas as 

instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada.318 

Por outro lado, em virtude do disposto na Lei n.º 8.884/94, a disciplina da 

concorrência no Brasil compete ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), mediante decisão dos processos instaurados pela Secretaria de Direito 

                                            
314 Op. cit., p.9. 

315 Cf. FONSECA, Antonio. Op. cit., p.26. 

316 Cf. RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Educação superior direito e estado..., p.157. 

317 MINISTÉRIO da Educação. Portaria n.º 1.263/2004. Art. 1.º A Secretaria de Educação Superior – 

SESu é o órgão responsável pela regulação do Sistema Federal de Ensino Superior.  

318 Lei n.º 9.394/96. Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: II – as instituições de educação 

superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. 
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Econômico (SDE) do Ministério da Justiça que versem sobre limitação, falseamento 

ou qualquer outra forma de prejuízo à livre concorrência ou à livre iniciativa; 

dominação de mercado relevante de bens ou serviços; aumento arbitrário de lucros; 

exercício abusivo posição dominante, dentre outros. 

Afirmou-se anteriormente que a disciplina da concorrência e a regulação de um 

mercado pressupõem que as decisões de cunho normativo sejam tomadas por indivíduos 

detentores de conhecimentos específicos sobre o setor objeto da ação reguladora e 

disciplinadora. Sendo assim, é razoável a atribuição do encargo de regulação normativa 

do setor de ensino superior à Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação. No entanto, ainda não se tem certeza de que a disciplina da concorrência 

entre as instituições privadas de ensino superior terá o seu melhor tratamento pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pois talvez os conselheiros que lá se 

encontram não conheçam as particularidades mercado de ensino. 

Pelo que se pode observar, o tema da disciplina da concorrência no âmbito 

das instituições privadas de ensino superior está inserido em uma matéria 

contingente que é a regulação. Sendo assim, passa-se à abordagem de modo mais 

detalhado, por derradeiro, do marco regulatório do ensino superior.  

5.4 O MARCO REGULATÓRIO DO ENSINO SUPERIOR 

Ao longo do presente trabalho, constatou-se que o desmantelamento da 

máquina Administrativa em função do processo de desestatização fez com que uma 

grande quantidade de atividades de interesse público, como é o caso do ensino 

superior, se não pudessem ser completamente desvinculadas do Estado, fossem 

passadas à exploração mercadológica em regime de concorrência, visando, ao menos 

teoricamente, o aumento da sua qualidade e busca da universalização de sua oferta. 

A desvinculação plena ou parcial do Estado da prestação de uma atividade 

econômica, seja ela um serviço público ou uma atividade econômica em sentido 

estrito, no entanto, não pressupõe a completa ausência de interferência do Poder 
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Público na esfera de autonomia privada, pois o Estado, definido por Dalmo de Abreu 

DALLARI como a ordem jurídica soberana que tem por fim a busca do "bem comum 

de um certo povo situado em determinado território",319 não tem como atingir seus 

objetivos passando à margem dos eventos que ocorrem no seio da sociedade.  

Assim, por mais que o exercício direto da atividade econômica pelo ente 

estatal encontre-se reduzido, em função do disposto no art. 173 da nossa atual 

Carta Política, ainda permanece reservado ao Poder Público o indispensável 

encargo de fiscalizar e regular a ordem econômico-social. É por essa razão que o 

art. 174 da Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Estado a função de agente 

normativo e regulador da atividade econômica. 320 

Possuindo o Estado uma função de agente regulador, é necessário que se 

analise preliminarmente o conceito de regulação, para que em seguida se possa 

compreender o porquê da necessidade de uma regulação estatal específica do 

ensino superior. 

Cristiane DERANI leciona que a ação reguladora do Estado parte da 

identificação de quais seriam as atividades de interesse coletivo, ou seja, "que, de 

um modo geral, estão relacionadas com demandas inelásticas (monopólios 

naturais)",321 as quais, mesmo sob exploração privada, merecem a guarda do Poder 

Público. DERANI associa o caráter de essencialidade e relevância pública de certas 

atividades ao motivo pelo qual a regulação se faz necessária, afinal, atividades de 

interesse exclusivamente individual, em vista do princípio da livre iniciativa, não 

podem e nem devem sofrer ingerência estatal.  

                                            

319 Elementos de teoria geral do estado. 24.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.107.  

320 "A contrapartida para redução da intervenção direta, na prestação de serviços públicos e na 

exploração de atividades econômicas reputadas até então estratégicas, foi o incremento das 

funções regulatórias. O que caracteriza este novo modelo de intervenção é a utilização 

preponderante da competência normativa pra disciplinar a atuação dos particulares, tendo em 

vista a realização de interesses públicos" (PESSOA, Robertônio Santos. Op.cit., p.51). 

321 Op. cit., p.87. 
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Identificado o interesse público de uma atividade, Cristiane DERANI 

compreende que a regulação surge como a atividade mediadora do Estado, destinada a 

assegurar, dentre os direitos e as obrigações de cada um, o tipo de equilíbrio desejado 

pela lei, ou seja, o equilíbrio entre os interesses antagônicos interindividuais.322  

Em entendimento análogo, Vital MOREIRA afirma que o termo regulação é 

essencialmente ambivalente: "por um lado, designa um estado de equilíbrio e de 

regularidade no funcionamento de um sistema ou mecanismo; por outro lado, aponta 

para o estabelecimento de regras (regulamentos) a serem observadas num 

determinado comportamento ou situação, tendo precisamente como objectivo 

garantir ou repor o equilíbrio e/ou a regularidade do seu funcionamento".323  

A regulação, embora possa se manifestar através da expedição de 

regulamentos para o equilíbrio de uma atividade, não se confunde, entretanto, com 

regulamentação. Marçal JUSTEN FILHO proclama a distinção entre os referidos 

conceitos, afirmando que, no Brasil, "a expressão 'regulamentação' corresponde ao 

desempenho de função normativa infra-ordenada, pela qual se detalham as condições 

de aplicação de uma norma de cunho abstrato e geral". É, em termos mais restritos, a 

atividade levada a cabo pelo Poder Executivo. Enquanto isso, a regulação está 

sedimenta em um conceito muito mais amplo e qualitativamente distinto.324 

A distinção proposta por JUSTEN FILHO é relevante, pois eventual confusão 

entre os conceitos de regulação e regulamentação pode levar à errônea idéia de que 

a regulação pressupõe apenas a imposição de regras ao mercado. Fosse esse o 

caso, a regulação redundaria na postura já há muito tempo criticada que assume o 

Poder Legislativo e o Executivo, qual seja, a de tentar promover o equilíbrio das 

relações sociais e o bem comum através da expedição imoderada de normas. 

                                            

322 Ibid., p.93. 

323 Auto-Regulação... p.21. 

324 O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética: 2002. p.15-16. 
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Nina Beatriz Stocco RANIERI nos alerta que, "num sistema jurídico 

inflacionado por leis de circunstância e regulamentos de necessidade, a velocidade 

e a intensidade na produção de normas, decretos, portarias, instruções normativas 

etc., leva o próprio Estado a perder a dimensão exata do valor jurídico das regras e 

dos atos que disciplina. Este é o potencial corrosivo da inflação jurídica: o risco da 

própria morte do direito". Esse cenário, voltado à realidade das instituições de ensino 

superior, aponta para o risco da padronização e da tipificação de comportamentos 

desejados, não pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas pelos órgãos 

regulamentares, que têm fundamento muitas vezes político, e não jurídico.325 

A atuação reguladora da atividade econômica por parte do Estado, mais do 

que isso, funda-se na busca de se deixar aos indivíduos a tarefa de regulamentar a 

própria atividade, podendo para isso, inclusive, abolir regras que dificultem, em lugar 

de viabilizar, a atividade econômica. É o fenômeno atualmente conhecido por 

desregulamentação da economia.326  

A visão de regulação esposada por Vital MOREIRA, na verdade, externa um 

conceito operacional de regulação econômica, ou seja, está baseada no 

estabelecimento e na implementação de regras para a atividade econômica tão 

somente quando estas forem úteis a garantir o funcionamento equilibrado do 

mercado, de acordo com determinados objetivos públicos.327 A regulação, portanto, 

não é um instituto isolado e prontamente determinado que visa à criação de regras 

de mercado, mas um processo que envolve um conjunto de atos capazes de 

proporcionar o equilíbrio desejado em uma atividade de interesse público.328  

                                            

325 Reflexões sobre as implicações da legislação de ensino na vida acadêmica. Brasília: AMBES, 1999. 

326 Cf. FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 3.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2000. p.236. 

327 Auto Regulação..., p.34. 

328 "Um processo de regulação implica tipicamente as seguintes fases: formulação das orientações 

da regulação; definição e operacionalização das regras; implementação e aplicação das regras; 
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Paulo Roberto Ferreira MOTTA alia-se ao pensamento de Vital MOREIRA, 

entendendo a regulação como um processo administrativo voltado à imposição de 

diferentes graus de limitação à liberdade individual, com o intuito de conferir 

funcionalidade e racionalidade ao mercado. A regulação, segundo MOTTA, seria a 

"jurídica mão visível e necessária do Estado para disciplinar o mercado".329  

A regulação enquanto processo "pressupõe, numa sociedade democrática, 

o reconhecimento de interesses opostos, e portanto contraditórios".330 Nesta senda, 

é especialmente quando direcionada à atividade privada, cujos interesses 

individualistas se opõem entre si e preponderam sobre o interesse coletivo, que a 

ação reguladora do Estado deve estabelecer um regime de sujeição geral que 

imponha deveres aos agentes do mercado de modo a atingir o equilíbrio desejado. 

Eunice Ribeiro DURHAM entende que é exatamente pelo fato de que as 

necessidades e interesses das instituições de ensino superior privadas são distintos 

e potencialmente contraditórios que se impõe pensar  

[...] em que medida essas necessidades diversas podem ser atingidas 

dentro de um marco regulatório que contribua para o desenvolvimento da 

educação superior e da qualidade de ensino, qualquer que seja a forma 

pela qual se defina a qualidade de ensino e qualquer que seja o caminho 

que as instituições escolham para promover esta qualidade.331 

                                                                                                                                        
controlo da aplicação das regras; sancionamento dos transgressores; decisão dos recursos. 

Condensando e agregando estes diversos níveis, podem ser reunidos em três etapas essenciais: 

(a) aprovação das normas pertinentes (leis, regulamentos, códigos de conduta etc.); (b) 

implementação concreta das referidas regras (autorizações, licenças, injunções etc.); (c) 

fiscalização do cumprimento e punição das infracções. É por a regulação poder conjugar três tipos 

de poderes – um poder normativo, um poder executivo e um poder parajudicial – que a doutrina 

norte-americana refere as 'comissões reguladoras independentes’ como um concentrado dos três 

poderes típicos do Estado (legislativo, executivo e judicial)" (Ibid., p.36-37). 

329 MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. Op.cit., p.69. 

330 Ibid., p.70. 

331 Como Atender as Necessidades das IES e Garantir o Direito do Aluno. In CASTRO, Maria Helena 

Guimarães de...[et al.]. III Fórum Nacional: ensino superior particular brasileiro: os desafios da 

expansão do ensino superior. Rio de Janeiro: Consultor, 2002, p.146. 
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DURHAM alerta que, antes de se discutir a regulação governamental, é 

imperioso que se tenha claro o fato de que as instituições privadas operam no 

mercado, afinal, a regulação  

[...] é um sistema destinado, em grande parte a controlar as forças do 

mercado de forma que elas operem no sentido de promover o interesse 

social. Se estamos pensando em conflitos de interesses, estamos pensando 

em marcos regulatórios, sendo fundamental que tenhamos critérios de como 

decidir esses conflitos e de como decidir a respeito da legitimidade desses 

interesses".332 

Respaldado em Romeu Felipe BACELLAR FILHO, Paulo Roberto Ferreira 

MOTTA ressalta, contudo, que os pontos contraditórios legitimadores da regulação 

não se presumem necessariamente conflitivos, pois, para o autor, "a base da 

democracia não é o conflito e por isso a importância de procedimentos consentidos 

para resolução daquele".333 A contradição, na verdade, que pode ser compreendida 

como diferença de interesses, é uma decorrência do pluralismo democrático da 

sociedade brasileira, reconhecido inclusive em sede constitucional.  

De fato, ainda que o conflito de interesses seja algo presente em qualquer 

sociedade democrática contemporânea, a finalidade da regulação não tem por 

premissa a existência do conflito, mas a intenção de evitar a sua ocorrência. Mesmo 

que os interesses dos agentes do mercado sejam em muitos casos diversos, o 

ensino superior privado tem uma base comum tanto para o Estado quanto para as 

instituições e alunos, que é a prestação de um serviço eficiente, com qualidade e ao 

maior número possível de pessoas. Assim, o conflito surge apenas quando os meios 

para se atingir esse desiderato, por serem empregados sem consenso, sem diálogo 

entre os agentes do mercado e sem a mediação eficaz do Poder Público, resultam 

em prejuízos aos próprios jogadores e à sociedade de um modo geral. 

O grande marco regulatório do ensino superior, portanto, mais do que 

                                            

332 Ibid., p.146-147. 

333 Op. cit., p.71. 
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estabelecer competência de órgãos ministeriais, como se deu com a citada Portaria n.º 

1.263/2004 do Ministério da Educação, envolve, em primeiro lugar, o conhecimento das 

necessidades da sociedade, através do emprego de critérios aptos a determinar "em que 

medida o ensino superior cumpre uma função que é essencial para a sociedade, a qual 

consiste na oferta de um ensino de boa qualidade a um custo razoável pra o maior 

número possível de alunos".334 Todavia, esse conhecimento apenas será possível 

através do estabelecimento de um franco diálogo entre os agentes do mercado de 

ensino, mediados e estimulados pelo Poder Público, que deverá se furtar à imposição 

unilateral de regras que não correspondam à realidade do setor que pretende disciplinar.  

É dentro deste marco que se inclui a qualidade, a expansão e o custo do 

ensino superior.335 Nele surge a necessidade de uma regulação voltada à organização 

do mercado de tal forma que os aspectos destrutivos da competição e dos interesses 

econômicos contraditórios dos agentes possam ser evitados, orientando o processo 

com base nos valores maiores que dizem respeito à função social do ensino superior.  

Eunice Ribeiro DURHAN afirma que a regulação do ensino superior se impõe 

como necessidade para que as instituições privadas possam sobrevier e prestar essa 

relevante atividade com qualidade, atingindo assim seu fim social. Entretanto, a autora 

acredita que hoje isso não esteja ocorrendo de modo muito eficiente, pois 

Claramente há dificuldades enormes em regular a expansão do ensino 

superior e boa parte do marco regulatório que controla esta expansão é 

ineficiente. Ele decorre de uma perspectiva burocrática, que valoriza 

critérios formais extremamente complexos e a capacidade de despachar os 

processos, em lugar de se dirigir para a organização do conjunto dos 

serviços. Além de ser ineficiente, ele é extremamente ineficaz da 

perspectiva de estabelecer liberdade num sistema de regras que beneficie 

                                            

334 DURHAN, Eunice. Op. cit., p.147. 

335 "No regime de Direito Privado, o que garante o preço baixo e qualidade é a concorrência. As 

empresas, concorrendo entre si, irão conquistar o consumidor na medida em que oferecem bens 

ou serviços equivalentes com qualidade melhor e preço mais baixo. Estamos vivendo uma 

mudança bastante significativa de um cenário em que preço baixo e qualidade eram conseguidos 

através do sacrifício" (COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., p.194). 
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aquelas instituições que cumprem sua função social de modo mais pleno. 

Esta seria a grande função desse marco regulatório.336  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a premissa fundamental da regulação 

estatal reside num novo delineamento normativo-fiscalizador que não resulta 

necessariamente em limitação da liberdade privada através da imposição de 

sanções ou restrições de ordem burocrática,337 mas na inibição da atuação dos 

agentes que não estejam cumprindo a função social da atividade de ensino. 

Como medida preventiva do possível conflito entre liberdades individuais 

(principalmente as de cunho econômico) e interesses de terceiros (interesse dos alunos 

e da sociedade) que essa medida pode vir a implicar, a realização social da liberdade 

privada (aquela que ocorre em harmonia com o bem comum) no setor de ensino 

superior pressupõe uma deliberação prévia, a encargo do Estado, via poder regulador, 

juntamente com os agentes do mercado, acerca do que é melhor à coletividade em 

matéria de ensino superior. Sob este fundamento, a preservação da função social do 

ensino privado estará condicionada à identificação entre a liberdade dos agentes do 

mercado e o interesse público. 

Pelo que se pode observar, o aprofundamento do debate jurídico acerca do 

tema da regulação do ensino superior é corolário da liberalização operada nesse setor. 

Tanto é assim, que essa questão já começa a ser levantada no meio acadêmico e se 

apresenta como uma tendência de orientação da política governamental em matéria de 

ensino. A existência de uma atividade reguladora a encargo do Estado, atuante na 

mesma esfera de liberdade dos particulares, sem, conduto usurpar-lhes a o papel de 

colaboradores para a oferta do serviço de ensino superior à população, inaugura um novo 

contexto que clama um maior tratamento doutrinário e eficiente disciplina estatal. 

                                            

336 Ibid., p.148. 

337 Afinal, como lembra Gaspar Ariño ORTIZ, a Administração não poderá impor ao administrado qualquer 

sanção por qualquer causa, mesmo que inexista uma estrita e detalhada tipificação de condutas. De 

modo que sempre poderá o particular impugnar eventuais arbitrariedades (Op. cit., p.510). 
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CONCLUSÃO 

O fenômeno da liberalização dos serviços públicos de caráter não mercantil 

é corolário da crise do paradigma tradicional de serviço público alavancada pela 

falência do modelo de Estado de Bem-Estar Social. A ruína do Estado Providência 

levou o Poder Público a devolver à sociedade todas aquelas atividades que não lhe 

seriam próprias ou que, mesmo lhe sendo próprias, pudessem ser prestadas 

complementarmente pela iniciativa privada. Esse movimento migratório, por sua vez, 

foi norteado pela proposta de um novo serviço público, traduzido pela idéia de 

prestação majoritária de serviços de interesse coletivo pelo mercado e regulação 

estatal setor voltada à concorrência. 

A transferência da prestação de serviços públicos que tradicionalmente não 

tinham por finalidade a exploração econômica pelo Poder Público ao mercado 

resultou na abertura de serviços como a saúde e a educação ao capital privado e à 

concorrência, passando essas atividades a serem geridas e ofertadas à sociedade 

através de uma lógica eminentemente empresarial. 

O serviço de ensino superior foi objeto de um processo de liberalização no 

Brasil sem paradigmas no cenário internacional. Em estreita consonância com as 

orientações neoliberais, as políticas públicas destinadas à transferência progressiva 

dessa atividade ao setor privado, embora visassem o estabelecimento de parcerias 

gerenciais entre Estado e iniciativa privada, foi marcada pelo emprego de 

mecanismos de ordem normativa que facultaram aos particulares a prestação do 

serviço de ensino superior através de empresas, cujo interesse primordial é a 

obtenção do lucro. 

O ensino superior no Brasil é caracterizado pela coexistência de instituições 

públicas e privadas constitucionalmente habilitadas e tituladas a ofertar esse serviço. 

Essa realidade, consequentemente, resulta em naturezas e regimes jurídicos diversos 

conforme o serviço de ensino esteja sendo prestado pelo Estado ou por particulares. No 
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primeiro caso, trata-se de serviço público sujeito ao regime jurídico administrativo. No 

segundo, fala-se em atividade econômica em sentido estrito sujeita ao regime de direito 

privado, mas não integralmente, visto que o interesse coletivo afeto ao serviço de 

ensino superior impõe a derrogação parcial do regime privatístico e submissão da 

iniciativa privada ao regime de direito público. 

O grande aumento da oferta de ensino superior no país, observada 

notadamente a partir de 1996, teve como resultado direto o aumento do número de 

indivíduos em idade universitária efetivamente matriculados em instituições de 

ensino. Por outro lado a liberalização implicou também alguns sérios problemas, tais 

como a existência de cursos de baixa qualidade, abarrotamento do mercado com 

profissionais de diversas áreas, redução do valor dos salários e grande concorrência 

entre as instituições.  

Com o intuito de conferir o equilíbrio desejado ao mercado de ensino 

superior, obtendo-se assim um ensino de qualidade, preços acessíveis e progressiva 

universalização de sua oferta, a sociedade de um modo geral, as próprias 

instituições e seus alunos passaram a exigir uma postura governamental fundada 

em três pilares: a) a tutela das relações de ensino à luz do Código de Defesa do 

Consumidor; b) a racionalização da concorrência entre as instituições de ensino; e c) 

a consolidação de um marco regulatório no setor (que na verdade servirá de base 

para a consecução dos itens anteriores). 

A incidência das normas de defesa do consumidor sobre as relações 

privadas de ensino superior se justifica por se tratar, no caso, da prestação de um 

serviço mediante remuneração a indivíduos vulneráveis e geralmente 

hipossuficientes diante de seus fornecedores.  

A disciplina da concorrência, por sua vez, está calcada da necessidade de 

prevenção do canibalismo entre as instituições privadas de ensino superior, 

realidade que pode vir, como de fato já vem, a causar desequilíbrios no mercado, 

queda da qualidade do ensino superior no país e prejuízo a toda a sociedade. 
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Finalmente, o marco regulatório do ensino superior vem responder a essa 

demanda por uma mediação estatal eficiente que, valendo-se tanto de instrumentos 

normativos, políticos e/ou sancionadores, poderá disciplinar o setor e fazer com que 

as instituições cumpram com a função social da atividade de ensino superior. Essa 

temática, no entanto, se apresenta como uma tendência ainda em seus primeiros 

passos, o que impõe à comunidade jurídica e a toda a coletividade uma discussão e 

um estudo mais aprofundado acerca de seus fundamentos e limites. 
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