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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAcAO PREVIA

INFORMAçAO PRE VIA W143/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n2 353/99, de autoria do Deputado Ermano Batista, que dispôe sobre a

isenção da taxa de inscriçao em processo seletivo de universidade estadual para o aluno

egresso da rede püblica.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26/5/99.

2- PONTOS DE ATENcA0

2.1 - 0 projeto visa a isentar das taxas de inscricao nos processos seletivos das

universidades do Estado os alunos que concluIram seus cursos médios nas escolas pUblicas

estaduais e/ou municipais, commando ao Poder Executivo a regulamentacão da lei no prazo

de 60 (sessenta) dias contados da sua promulgaçao.

2.2 - Justifica-se a proposicao considerando-se a grande importância da educacao

superior em urn pals em que as mudancas tecnolOgicas determinam urn mercado de

trabaiho que exige de todos o máximo de qualificacao. A educacao é, pois, o caminho para

se garantir uma minima possibilidade de ascensão social. Ingressar na universidade é o

sonho de milhares de jovens que, no entanto, são impedidos por não disporem de condiçôes

para arcar corn os custos das taxas de inscrição.

2.3 - Não ha como calcular o impacto que tal medida traria para as universidades

estaduais. 0 montante arrecadado corn as inscricaes é utilizado, normalmente, na propria

elaboracão e impressão das provas e em despesas administrativas necessárias a realizacao

do processo seletivo. Urn nümero muito alto de alunos egressos da rede püblica poderia,

talvez, pôr em dificuldades as instituiçaes de ensino superior quando da realizacão dos

exames.
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2.4 - Por outro lado, o enfoque a ser dado a matéria deve levar em consideração os

princIpios da igualdade e da razoabilidade. Excluir apenas os alunos egressos dos

estabelecimentos pUblicos do pagamento da taxa de inscriçao, para fins de ingresso nas

universidades mantidas pelo poder püblico, traduz urn tratarnento privilegiado em proveito

desses alunos, em detrimento dos oriundos das escolas particulares. Além disso, o simples

fato de estudar em escola püblica nao significa ausência total de recursos financeiros, a

ponto de impossibilitar o pagamento da taxa de inscricao no concurso-vestibular.

Da mesma forma, nao se pode presumir que todo aluno da rede particular de ensino

pertenca a famIlia corn situacao financeira confortável, que Ihe permita arcar tranquilamente

corn os encargos decorrentes da inscriçao no processo seletivo. 0 assunto é mais complexo

do que aparenta, de modo que o legislador deve ter muita cautela ao estabelecer tratarnento

diferenciado e, na medida do possIvel, é necessário utilizar critérios aceitáveis e coerentes

justificadores da discriminaçao.

2.5 - Na realidade, nem toda discriminaçao instituIda em lei contraria o princIpio da

igualdade, postulado fundamental de qualquer regime democrático. As discriminaçoes

efetuadas corn bom-senso e dentro de parâmetros aceitáveis não ofendem a ordem

constitucional. Em suma, é indispensável que o legislador esteja amparado pelo princIpio da

razoabilidade para dar sustentacao a certas prescriçOes normativas. Não é apenas a

atividade administrativa, ligada ao fenômeno de aplicaçao do direito, que deve obediência a

esse princIpio, mas tarnbém a funcao legislativa, de natureza estritamente abstrata.

Isso significa que o legislador, na tarefa de feitura das normas jurIdicas, não pode se

afastar de critérios razoáveis a luz de dados do mundo real. As leis desarrazoadas não

podem estar amparadas pela Constituicao, pois deve-se partir do pressuposto segundo o

qual o legislador ordinário foi eleito para elaborar regras compatIveis corn o Estatuto

Fundamental, devendo estabelecer comportamentos coerentes que guardem uma relacao de

proporcionalidade entre os meios utilizados e o objetivo a ser alcancado.

0 princIpio em referência consta explicitamente no "caput" do art. 13 da Constituicao

Estadual, sendo de observância obrigatOria para a administrador pUblico.



3

2.6 - A Carla Magna, por sua vez, não contemplou explicitamente esse postulado no

art. 37. Todavia, a doutrina dominante e a jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal

consideram-no impl Icito no supracitado dispositivo.

Ao ensejo, é conveniente assinalar que o mencionado Orgão de cüpula do Poder

Judiciário brasileiro já declarou, em diversas ocasiôes, a inconstitucionalidade de lei

desprovida de razoabilidade. Para exemplificar, basta lembrar a Acao Direta de

Inconstitucionalidade n2 1.158-8 - AM, proposta pelo Procurador-Geral da Repüblica contra

dispositivo de lei do Estado do Amazonas, que concedeu gratificacao de férias a servidor

inativo. Nesse caso, o mencionado Tribunal deferiu medida liminar para suspender, ate o

julgamento final da acão, a eficácia do preceito legal, sob o argumento de que a vantagem

pecuniaria é irrazoável e destitulda de causa.

2.7 - Por ültimo, cumpre ressaltar que, apesar da meritória intencao do autor do projeto,

os critérios para estabelecer tratamento diferenciado devern ser melhor analisados ao longo

da tramitacão da matéria, a fim de dar rnaior sustentaçao fática a iniciativa parlamentar.

Apenas a tItulo de sugestão, o benefIcio previsto no projeto poderia estar vinculado a

atestacao do estado de pobreza ou ao baixo rendimento financeiro familiar, estabelecendo-

se urn limite racional para a liberação do pagamento da taxa de inscricão.

3- TRAMITAcAO
0 projeto trarnita em dois turnos e foi distribuIdo as CornissOes de Constituicão e

Justica, de Educacäo, Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalizacao Financeira e

Orçamentária para receber parecer.

Data da elaboração: 31/5/99.
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