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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA _____ 

VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 

FEDERAL 

 

URGENTE!! 

PRAZO FATAL DE 

CELEBRAÇÃO DE TERMO 

ADITIVO DO PROUNI ATÉ ÀS 

19H59 MINUTOS DO DIA 

18/07/2022 

 

 

 

 

O SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SÃO 

PAULO – SEMESP, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 

49.343.874/0001-30, com sede na Rua Cipriano Barata, nº 2.431, CEP: 

04.205002, Bairro Ipiranga, São Paulo – SP, Tel.: 11 - 2069-4444 | E-mail: 

semesp@semesp.org.br, na condição de entidade representativa do ensino 

superior e em defesa dos interesses de seus associados, vem, à presença de Vossa 

Excelência, por intermédio do seu advogado devidamente constituído (doc. 01), 

José Roberto Covac, com endereço profissional no SIG/SUL Quadra 04, lote 

25, sala 12 do Centro Empresarial Barão de Mauá, CEP 70610-440, Brasília DF, 

Telefone (61) 3344 0433 e endereço eletrônico jr.covac@advcovac.com.br, 

mailto:semesp@semesp.org.br
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fundamentada no 9º, IX, da Lei nº 9.394/961 e nos arts. 5º e 7º, I, “a” do Decreto 

nº 9.235/172, e na forma dos arts. 19, I; 20 e art. 497, caput e parágrafo único, 

todos do Código de Processo Civil3, propor a presente 

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE 

EVIDÊNCIA 

em desfavor da União Federal, pessoa jurídica de direito público interno, 

processualmente representada pela Advocacia Geral da União  com endereço na 

SAS Quadra 03, lotes 5/6, Edifício Multi Brasil Corporate, pelos fatos e 

fundamentos a seguir deduzidos. 

I. DA SÍNTESE DA PRETENSÃO E DOS FATOS 

2. A presente ação ordinária tem como objetivo resguardar a 

legalidade e os direitos dos associados da autora, que são entidades beneficentes 

de assistência social e prestam serviços na área de educação, sendo certificadas 

na forma do artigo 21 da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021 

(doravante LCP nº 187/21): 

Art. 21. As entidades que atuam na educação superior e que 

aderiram ao Programa Universidade para Todos (Prouni), na 

forma do caput do art. 11-A da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005, deverão atender às condições previstas no caput e nos §§ 

1º, 2º e 5º do art. 20 desta Lei Complementar.   

                                                           
1 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
2 Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior 

e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. 
3 Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm#art11a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm#art11a
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§ 1º As entidades que atuam concomitantemente na educação 

básica e na educação superior com adesão ao Prouni deverão 

cumprir os requisitos exigidos para cada nível de educação, 

inclusive quanto à complementação eventual da gratuidade por 

meio da concessão de bolsas de estudo parciais de 50% 

(cinquenta por cento) e de benefícios. 

§ 2º Somente serão aceitas no âmbito da educação superior 

bolsas de estudo vinculadas ao Prouni, salvo as bolsas integrais 

ou parciais de 50% (cinquenta por cento) para pós-

graduação stricto sensu e as estabelecidas nos termos do § 6º do 

art. 20 desta Lei Complementar. 

§ 3º Excepcionalmente, serão aceitas como gratuidade, no âmbito 

da educação superior, as bolsas de estudo integrais ou parciais 

de 50% (cinquenta por cento) oferecidas sem vínculo com o 

Prouni aos alunos enquadrados nos limites de renda familiar 

bruta mensal per capita de que tratam os incisos I e II do § 1º do 

art. 19 desta Lei Complementar, desde que a entidade tenha 

cumprido a proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para 

cada 9 (nove) alunos pagantes no Prouni e tenha ofertado bolsas 

no âmbito do Prouni que não tenham sido preenchidas. 

 

3. Desde já importa esclarecer que a adesão ao Prouni (celebrada por 

termo de adesão vigente por período de 10 anos), é realizada perante órgão da 

Ré, o Ministério da Educação (MEC), que também administra a cada semestre os 

chamados termos aditivos (celebrados pelas instituições de ensino superior 

aderentes ao Programa), onde se calcula conforme as Leis vigentes a quantidade 

de bolsas do Prouni que cada entidade deverá conceder no semestre seguinte, 

sendo operacionalizada por um sistema mantido pelo MEC, denominado 

SISPROUNI. 

4. Saliente-se que o PROUNI envolve tanto instituições com fins 

lucrativos e entidades sem fins não beneficentes; como entidades sem fins 
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lucrativos que são beneficentes de assistência social, que para os dois primeiros 

tipos de entidades essas regras funcionam para gozo de uma isenção (art. 8º da 

Lei 11.096/05) e para segundas para gozo da imunidade tributária do artigo 195, 

§º7 da Constituição, na forma já exposta do artigo 21 da LCP nº 187/21. 

5. A presente lide cuida das ofensas aos direitos das entidades 

beneficentes de assistência social com atuação na educação, aderentes ao Prouni, 

perpetradas pela ré, por meio do MEC, na organização dos termos aditivos para o 

semestre 2022.2, realizada pelos malfadados editais (doc. 02) MEC/SESU nº 65, 

de 15 de junho de 2022, retificado pelo edital nº 75, de 6 de julho de 2022, 

novamente retificado pelo edital nº 77, de 12 de julho de 2022 e ainda retificado 

pelo edital nº 78, de 14 de julho de 2022 (publicado no DOU apenas em 

15/7/2022, uma sexta feira) para corrigir a fórmula de cálculo de algo que seria 

aplicado pelo sistema (SISPROUNI) até às 19hs e 59 minutos da segunda feira 

18/07/2022. 

6. Uma simples mirada na quantidade de retificações desse edital do 

Prouni já revela uma tremenda insegurança jurídica do MEC na manipulação das 

regras, algo que fica absolutamente descortinado quando se vai para 

operacionalização dessas regras no SISPROUNI, a falta de coerência do sistema 

com as normas é ainda mais assustadora. 

7. O SISPROUNI está efetuando cálculos errados, exigindo um 

número maior de bolsas do que o exigido na LCP 187 e na própria Lei do Prouni, 

como explicitado no exemplo infra, que reflete a situação de centenas de 

instituições beneficentes. 
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8. Até o 2º semestre de 2021 uma entidade, associada ao SEMESP, 

apenas para exemplificar, no curso de Medicina possuía 498 alunos 

matriculados, sendo 460 alunos pagantes já que 38 alunos são bolsistas integrais 

do PROUNI, conforme pactuado com o poder público na renovação do Prouni. 

Para o 2º semestre de 2022 a entidade possui a estimativa de contar com o 

ingresso de 86 alunos para o curso, o que aplicando a regra do art. 21 da LCP nº 

187/2021 impõe-lhe a obrigação de conceder no mínimo 17 bolsas integrais do 

PROUNI.  

9. Ocorre, como evidencia a tela 1 do Sistema PROUNI – 

SISPROUNI,  a essa entidade lhe será exigida a concessão de 68 bolsas integrais 

( variável I), pois para o cálculo o sistema utiliza-se da base pretérita  que já 

estava solucionada com as 38 bolsas e as proporcionais de 50% (ausente na 

tela1). Vejamos: 

Tela 1 
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10. Nesse cenário, está sendo imposto à entidade,  que já realizou 

vestibular  para o 2º semestre 2022 e que prevê atender 86 ingressantes, que seja 

oferecida 68 bolsas integrais, situação que aumenta em 79% o número de 

ingressantes, desprezando a ausência de planejamento e de infraestrutura para 

acolher o novo universo de alunos. Isso porque, a entidade trabalhava com o 

horizonte de apenas 17 novos ingressantes, via PROUNI. 

11. Esse cenário, como será desenvolvido nos tópicos seguintes, 

deve-se ao fato do sistema, em suma, desprezar as Bolsas parciais do ProUni no 

próprio curso, Bolsas integrais do ProUni em outro curso; Bolsas integrais 

próprias; Bolsas adicionais, concedidas em outros processos seletivos, que 

formavam o “estoque” para eventuais não preenchimentos em processos 

seletivos futuros; e Outras ações de assistência social no limite de até 25% das 

bolsas de estudo. 

12. Um equívoco de menor relevância, mas que evidencia a 

necessidade de suspensão dos prazos do PROUNI, ocorre em uma segunda tela 

do Sistema. Vejamos: 

Tela 2: 

 

Fonte: SISPROUNI 
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13. Nessa segunda tela, há a aplicação da regra que possibilita 

cumprir as bolsas por meio da complementação com as parciais. Nesse cenário, 

vale a seguinte regra: Para cumprir àquelas “68 bolsas integrais” (variável I da 

tela 1) as entidades podem ofertar 1 bolsa integral para cada 9 alunos pagantes, e 

bolsas de estudo parciais com 50% (cinquenta por cento) de gratuidade, para o 

alcance do número mínimo exigido, mantida a equivalência de 2 (duas) bolsas de 

estudo parciais para cada 1 (uma) bolsa de estudo integral (art. 21 c.c 20 da LCP 

nº 187/2021).  

14. Contudo, ao arrepio da legislação complementar, o sistema 

calcula a variável C1 em cima das bolsas integrais e não do número de pagantes. 

Portanto, o SISPROUNI está induzindo as entidades a preencherem com erro 

(número sugerido), no caso apresentado: 8 bolsas: 

 

Fonte: SISPROUNI 

15. Ocorre que o número “correto”, seria o resultado do número de 

pagantes dividido por 9, excluindo-se as bolsas integrais do Prouni ativa, ou seja, 

seriam 21 bolsas e não 8. Portanto, ao preencher o sistema conforme sugestão a 

entidade estaria infringindo a regra de ofertar no mínimo 1 bolsa para cada 9 

pagantes. 

16. Corrobora, no sentido do aqui relatado Edital elaborado pelo 

MEC e publicado em 15/07/2022 corrigindo a fórmula, contudo até o momento 

não houve alteração no sistema: 
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17. A alteração do cálculo e ausência de implementação no 

SISPROUNI são situações que deveriam ter ensejado a prorrogação do prazo de 

ofício pelo MEC, oportunizando às entidades a alteração das informações no 

SISPROUNI. Registra-se que autora protocolizou ofício no dia 15 de julho do 

corrente ano, requerendo nova ampliação de prazo, sem lograr êxito até o 

ingresso da presente ação (doc. 05). 

18. Não obstante, ignorando o erro de programação do sistema, ainda 

assim é perceptível que esse exige números absurdos das entidades beneficentes. 

No caso da tela 2, requer que a entidade oferte 128 bolsas de estudos no Prouni, 

sendo 8 integrais e 120 parciais de 50%, quando o planejamento e capacidade de 

oferta da entidade leva em consideração os  86 alunos ingressantes.  
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19. No anexo (doc. 3) consta relatório de um dos associados do 

SEMESP beneficente de assistência social, cuja a identidade foi preservada a 

pedido para evitar eventuais riscos de perseguições futuras, onde estão relatadas, 

reforçando as dificuldades e ilegalidades do sistema aqui descritas.  

20. Os reiterados erros do SISTEMA fizeram as entidades 

representativas do segmento educacional (Associação Nacional de Educação 

Católica do Brasil (ANEC), Associação Brasileira de Instituições Educacionais 

Evangélicas (ABIEE), Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES),  Associação Brasileira das Universidades Comunitárias 

(ABRUC), Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular 

(FORUM) e Fórum Nacional das Entidades Filantrópicas (FONIF), entre elas a 

autora se mobilizarem perante o MEC com diversas reuniões de trabalho, ofícios 

conjuntos (doc. 04)  e só a partir da mobilização de tais entidades é que o MEC 

foi corrigindo os seus editais (doc. 02) , adequando a Lei, mas sem adequar o 

sistema que está tratando os termos aditivos para o semestre 2022.2, como se um 

novo Prouni estivesse começando do zero para as entidades beneficentes, 

desconsiderando todo o seu estoque de bolsas de adesões que existem muitas 

vezes desde do início do Programa ainda em 2005. 

21. O Direito não pode fugir do razoável, resta claro que a ré, por 

meio do MEC, está com dificuldades de operacionalizar o SISPROUNI  e está 

tentando inventar a roda, como se a Lei nº 14.350, de 25 de maio de 2022, que 

alterou a Lei nº 11.095/05, tivesse criado um novo programa, e por isso está 

exigindo das entidades praticamente o efetivo total de bolsas em uma só termo 

aditivo, desconsiderando de forma ilegal o estoque de bolsas já concedidos. 
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22. Ora, como se demonstrará no tópico do direito, o cenário 

normativo absolutamente não mudou, as invencionices do sistema SISPROUNI 

2022.2 são antes de tudo ilegais e estão provocando um caos para as entidades 

beneficentes, que ficam na manipulação do sistema, na situação similar de 

alguém que procura o andar certo no prédio errado e ainda na pior das situações, 

com um prazo que se esgotará até às 19hs e 59 minutos da segunda feira 

18/07/2022. 

23. Em linguagem ainda fática poderia se resumir o principal cerne 

dos erros do SISPROUNI na seguinte síntese: 

24. As instituições de ensino superior beneficentes ofereciam as 

bolsas ProUni, por curso, na proporção mínima de 1 aluno bolsista para cada 9 

alunos pagantes (na forma do art. 13-A, §3º da Lei nº 12.101/09, vigente até 

dezembro do ano passado,  e depois do dispositivo de redação similar do art. 21, 

§3º da LCP 187/21).  

25. Para atingirem a relação de 1 aluno bolsista integral para cada 5 

alunos pagantes, exigência para o CEBAS, as instituições complementavam com 

as seguintes opções, na forma da legislação vigente: 

1-Bolsas parciais do ProUni no próprio curso, respeitando a 

relação de 2 bolsas parciais para cada 1 bolsa integral. 

2-Bolsas integrais do ProUni em outro curso; 

3-Bolsas integrais próprias; 

4-Bolsas adicionais, concedidas em outros processos seletivos, 

que formavam o “estoque” para eventuais não preenchimentos 

em processos seletivos futuros; 

 



 

Alameda Santos Av. Almirante Barroso SIG/SUL Quadra 04, lote 25, sala 12 advcovac@advcovac.com.br 

nº 2.335, 9º andar nº 63, sala 1409 Centro Empresarial Barão de Mauá www.advcovac.com.br 

01419 002 São Paulo SP 20031 003 Rio de Janeiro RJ 70610 440 Brasília DF  

Tel | Fax: 55 (11) 3061 3605 Tel | Fax: 55 (21) 2114 4444 Tel | Fax: 55 (61) 3344 0433  

11 

Outras ações de assistência social no limite de até 25% das 

bolsas de estudo. 

 

26. Ao longo dos anos, as IES beneficentes desenvolveram as suas 

ofertas no ProUni nessa lógica. Não houve questionamento jurídico, o sistema de 

oferta sempre permitiu e a legislação não vedava, tanto que as instituições não 

sofreram qualquer processo de supervisão, pois sempre houve reconhecimento 

do procedimento adotado pelas IES beneficentes na oferta do Prouni. 

27. As IES beneficentes não tiveram questionamento por parte do 

ProUni e, também, mantiveram o CEBAS regularizado. Ou seja, não houve 

questionamento do CEBAS e, nem tampouco, interposição do mesmo. 

28. No processo seletivo de 2022.2, O MEC de forma errônea, 

alegando aplicação do §8º, art. 5º da Lei nº 11.096/054, com a redação dada pela 

Lei n° 14.350, de 2022, passou a excluir doo sistema as outras formas 

complementares que as instituições ofereciam para atingir a relação 1 bolsista 

para 5 alunos pagantes, conforme descritas acima, em clara afronta ao artigo 21 

da LCP 187/21. 

29. Assim, a revelia do art. 21 da LCP 187, o novo sistema de oferta 

do ProUni só aceita as bolsas parciais no mesmo curso como forma 

complementar para atingimento da relação 1 bolsista para cada 5 pagantes.  Para 

agravar o sistema retroage essa invenção interpretativa ilegal a mesma lógica 

para os períodos anteriores, quando sempre se admitiu a complementação por 

                                                           
4 Art. 5º(...) 

§ 8º As bolsas de estudo a que se refere o § 7º deste artigo poderão ser computadas para fins de cálculo da isenção, 

na forma prevista no art. 8º desta Lei, mas não para fins de cálculo de bolsas de estudo obrigatórias, de acordo 

com percentuais estabelecidos no caput e no § 4º deste artigo.   (Incluído pela Lei nº 14.350, de 2022) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14350.htm#art1
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outras formas, dando a sensação que o SISPROUNI 2022.2 criou um novo 

programa e que nada do que foi será. 

30. Ao não reconhecer as outras formas de complementação das 

bolsas nos anos anteriores, o sistema gera um passivo de bolsas para serem 

ofertadas a partir do novo processo seletivo do 2° semestre de 2022 nada 

razoável e impossível de ser cumprido. 

31. Ademais, o erro no SISPROUNI se estende na “ composição de 

bolsas obrigatórias integrais e parciais regra 1:9. Tais sucessões de erros fez o 

MEC vir corrigindo os normativos, havendo inclusive na última sexta feira 

15/07/2022 corrigido pelo EDITAL nº78/22 a própria fórmula de aplicação da 

regra do 1/9: 
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32. E apesar da alteração do Edital, no sistema ao longo do dia 15/7 

nada tinha sido alterado: 

 

Fonte: SISPROUNI 

33. A insegurança torna-se dramática quando o prazo para adesão se 

encerra na segunda feira dia 18/7/2022, devendo o judiciário intervir para 

garantir a legalidade e resguardar os direitos das associadas da autora que são 

beneficentes de assistência social e que serão obrigadas a celebrar os ilegais 

termos aditivos para 2022.2, ou sair do Prouni, sendo cominadas a uma regra de 

certificação (CEBAS) mais gravosa do artigo 22 da LCP 187/21. 

34. Nesse sentido, a presente ação pretende que o judiciário, inclusive 

em sede de tutela antecipada, suspenda os editais do MEC mencionados para 

2022.2, com prazo fatal de adesão ao Prouni, marcado para às 19h59 minutos do 

dia 18/07/2022, até que o MEC faça valer no SISPROUNI, para celebração dos 

termos aditivos 2022.2,  as regras do artigo 21 da LCP 187/21 e que repetem o 

que historicamente sempre foi celebrado, e preservando os estoque de bolsas já 

concedidas em anos anteriores. 

35. Mesmo em caso de superação do prazo do dia 18/7/2022, cabe a 

intervenção do judiciário, reconhecendo que as entidades foram coagidas pelo 
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um sistema de informática erroneamente montado, a celebrar termo aditivos 

ilegais, a cominar ao MEC se abster de cobrar as entidades tanto na fiscalização 

do Prouni, como no processo de renovação do CEBAS, regras e quantitativo de 

bolsas diferente do expresso no artigo 21 da LCP 187/21.  

  

II. DA LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DA 

PRESENTE AÇÃO EM DEFESA DO DIREITO DOS SEUS 

ASSOCIADOS 

36. O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de 

Ensino Superior no Estado de São Paulo – SEMESP, agrupa entidades 

mantenedoras do ensino superior particular de todo o Estado de São Paulo, tendo 

também associadas em todo o Brasil, eminentemente preocupadas com a 

qualidade do ensino superior privado, com atuação voltada a proporcionar e 

fomentar estudos e soluções para os problemas relativos à qualificação e 

aperfeiçoamento do ensino superior, bem como contribuir com os poderes 

públicos no sentido de aprimorar a Educação e a Cultura, além de outros 

objetivos institucionais, conforme disposição estatutária. 

37. Como é cediço, aos sindicatos e às associações cabem a defesa 

dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos dos seus 

associados, inclusive em questões judiciais e/ou administrativas. Sobre o direito 

de substituição processual, tanto a doutrina quanto o entendimento dos Tribunais 

Superiores são uníssonos. Vejamos: 
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“Interesse individual é de uma pessoa singularmente 

considerada, e como a constituição confere ao Sindicato a função 

de defender os interesses individuais, não limitando defesa à 

esfera das pessoas que estejam filiadas ao Sindicato, é possível 

concluir que também, os interesses individuais dos não sócios do 

Sindicato, mas membros da categoria, possam ser por este 

defendidos, inclusive como substituto processual em questões 

judiciais ou administrativas.” NASCIMENTO, Amauri Mascaro. 

Direito do Trabalho na Constituição de 1988, São Paulo: Saraiva, 

pág. 236/237. 

 

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA 

COLETIVO - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG - SEÇÃO DO 

PARANÁ - DEFESA DE INTERESSE COLETIVO ATINENTE 

À EXPRESSIVA MAIORIA DA CATEGORIA - DEFESA DA 

ORDEM JURÍDICA - LEGITIMIDADE ATIVA - RECURSO 

PROVIDO. 1. As associações e sindicatos possuem legitimidade 

ativa para impetrarem mandado de segurança coletivo, mesmo 

quando defendam interesse de parte da categoria, desde que se 

tratem de interesses coletivos e atinentes à expressiva maioria dos 

associados e sindicalizados. 2. Legitimidade ativa que se 

reconhece, no caso, outrossim, pela peculiaridade da defesa da 

ordem jurídica aplicável à categoria representada pela Recorrente 

em juízo. 3. Recurso provido, para determinar o retorno dos autos 

ao Tribunal de origem. (ROMS 200201095454, PAULO 

MEDINA - SEXTA TURMA, DJ DATA:03/10/2005 PG:00330.) 

 

38. Nesse sentido, a autora, em cumprimento dos seus objetivos 

institucionais, sempre colaborou com os Poderes Públicos em programas de 

aprimoramento do ensino superior, da Ciência e Pesquisa, promovendo estudos, 

intercâmbios para troca de experiências e divulgação do conhecimento, e 

principalmente defendendo a autonomia das instituições de ensino e o acesso 

livre ao ensino pela iniciativa privada, direitos previstos respectivamente nos 



 

Alameda Santos Av. Almirante Barroso SIG/SUL Quadra 04, lote 25, sala 12 advcovac@advcovac.com.br 

nº 2.335, 9º andar nº 63, sala 1409 Centro Empresarial Barão de Mauá www.advcovac.com.br 

01419 002 São Paulo SP 20031 003 Rio de Janeiro RJ 70610 440 Brasília DF  

Tel | Fax: 55 (11) 3061 3605 Tel | Fax: 55 (21) 2114 4444 Tel | Fax: 55 (61) 3344 0433  

16 

arts. 2075 e 2096 da Constituição Federal, bem como no art. 12 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996. 

39. São justamente os fundamentos que subjazem os objetivos 

institucionais do SEMESP que justificam a sua legitimidade ativa, eis que a 

legislação educacional (Bolsas do Prouni) está sendo diretamente violada e, por 

via de consequência, os direitos das suas associadas beneficentes de assistência a 

ofertarem as bolsas do Prouni no quantitativo legal que vem sendo afrontado 

pelo Ministério da Educação. 

 

III. DO DIREITO A AMPARAR A PRETENSÃO DA 

AUTORA  

40. O direito que suporta a presente lide está caracterizado na Lei 

Complementar nº 187/21, que regulamenta as regras para entidades beneficentes 

de assistência social, com atuação na educação aderentes ao Prouni manterem o 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) nos 

seguintes termos: 

Art. 21. As entidades que atuam na educação superior e que 

aderiram ao Programa Universidade para Todos (Prouni), na 

forma do caput do art. 11-A da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005, deverão atender às condições previstas no caput e nos §§ 

1º, 2º e 5º do art. 20 desta Lei Complementar.   

                                                           
5 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
6 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm#art11a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm#art11a
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§ 1º As entidades que atuam concomitantemente na educação 

básica e na educação superior com adesão ao Prouni deverão 

cumprir os requisitos exigidos para cada nível de educação, 

inclusive quanto à complementação eventual da gratuidade por 

meio da concessão de bolsas de estudo parciais de 50% 

(cinquenta por cento) e de benefícios. 

§ 2º Somente serão aceitas no âmbito da educação superior 

bolsas de estudo vinculadas ao Prouni, salvo as bolsas integrais 

ou parciais de 50% (cinquenta por cento) para pós-

graduação stricto sensu e as estabelecidas nos termos do § 6º do 

art. 20 desta Lei Complementar. 

§ 3º Excepcionalmente, serão aceitas como gratuidade, no âmbito 

da educação superior, as bolsas de estudo integrais ou parciais 

de 50% (cinquenta por cento) oferecidas sem vínculo com o 

Prouni aos alunos enquadrados nos limites de renda familiar 

bruta mensal per capita de que tratam os incisos I e II do § 1º do 

art. 19 desta Lei Complementar, desde que a entidade tenha 

cumprido a proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para 

cada 9 (nove) alunos pagantes no Prouni e tenha ofertado bolsas 

no âmbito do Prouni que não tenham sido preenchidas. 

 

Art. 20. A entidade que atua na educação básica deverá 

conceder, anualmente, bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) 

bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. 

§ 1º Para o cumprimento da proporção estabelecida 

no caput deste artigo, a entidade poderá oferecer, em 

substituição, bolsas de estudo parciais, observadas as seguintes 

condições: 

I - no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 

(nove) alunos pagantes; e 

II - bolsas de estudo parciais com 50% (cinquenta por cento) de 

gratuidade, para o alcance do número mínimo exigido, mantida a 

equivalência de 2 (duas) bolsas de estudo parciais para cada 1 

(uma) bolsa de estudo integral. 
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§ 2º Será facultado à entidade substituir até 25% (vinte e cinco 

por cento) da quantidade das bolsas de estudo definidas 

no caput e no § 1º deste artigo por benefícios concedidos nos 

termos do art. 19 desta Lei Complementar. 

(...) 

§ 5º A entidade de educação que presta serviços integralmente 

gratuitos deverá garantir a proporção de, no mínimo, 1 (um) 

aluno cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda o 

valor de 1,5 (um inteiro e cinco décimos) salário mínimo para 

cada 5 (cinco) alunos matriculados. 

 

   

41. Portanto, as regras da LCP nº 187/21 autorizam para a 

certificação das entidades beneficentes aderentes ao Prouni as seguintes 

contrapartidas, para atingirem a relação de 1 aluno bolsista integral para cada 5 

alunos pagantes, exigência para o CEBAS, as instituições podem complementar 

com as seguintes opções: 

 As instituições de ensino superior beneficentes podem 

oferecer as bolsas ProUni, por curso, na proporção mínima de 1 

aluno bolsista para cada 9 alunos pagantes; 

 Bolsas parciais do ProUni no próprio curso, respeitando a 

relação de 2 bolsas parciais para cada 1 bolsa integral; 

 Bolsas integrais do ProUni em outro curso; 

 Bolsas integrais próprias; 
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 Bolsas adicionais, concedidas em outros processos seletivos, 

que formavam o “estoque” para eventuais não preenchimentos em 

processos seletivos futuros; 

 Outras ações de assistência social no limite de até 25% das 

bolsas de estudo. 

42. Porque afinal de contas, todas as bolsas concedidas atenderão 

alunos carentes na forma da lei, ou seja, o escopo é atender o aluno carente 

dentro dos critérios estabelecidos pelo Prouni. 

43. Importa ainda dizer que esse caminho de concessão de bolsas para 

entidades beneficentes educacionais aderentes ao Prouni já vem sendo praticado 

desde de 2005, com pleno sucesso. E não é verdade que da transição da Lei 

ordinária, Lei nº 12.101/09 (que regulava as contrapartidas antes da LCP 187/21) 

houve alterações substanciais no texto. Nesse sentido apresentamos o quadro 

comparativo infra que deixa claro a ausência de mudança substancial na 

sistemática do normativo que regula a contrapartida: 

Lei 12101/2009 (revogada pela LCP 187/21) LCP 187/2021 

Art. 13.  Para fins de concessão ou renovação da 

certificação, a entidade de educação que atua nas 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, 

regular e presencial, deverá: (Redação dada pela Lei nº 

12.868, de 2013)         (Vide ADIN 4480) 

I - demonstrar sua adequação às diretrizes e metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE), na 

forma do art. 214 da Constituição Federal;   (Incluído pela 

Lei nº 12.868, de 2013) 

II - atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos 

pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério 

da Educação; e  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

III - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção 

de 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) 

alunos pagantes.        (Incluído pela Lei nº 12.868, de 

2013) 

 

Art. 20. A entidade que atua na educação básica 

deverá conceder, anualmente, bolsas de estudo na 

proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para 

cada 5 (cinco) alunos pagantes. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=4480&numProcesso=4480
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6


 

Alameda Santos Av. Almirante Barroso SIG/SUL Quadra 04, lote 25, sala 12 advcovac@advcovac.com.br 

nº 2.335, 9º andar nº 63, sala 1409 Centro Empresarial Barão de Mauá www.advcovac.com.br 

01419 002 São Paulo SP 20031 003 Rio de Janeiro RJ 70610 440 Brasília DF  

Tel | Fax: 55 (11) 3061 3605 Tel | Fax: 55 (21) 2114 4444 Tel | Fax: 55 (61) 3344 0433  

20 

§ 1o  Para o cumprimento da proporção descrita no inciso 

III do caput, a entidade poderá oferecer bolsas de estudo 

parciais, observadas as seguintes 

condições:         (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 

2013)         (Vide ADIN 4480) 

I - no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 

9 (nove) alunos pagantes; e          (Redação dada pela Lei 

nº 12.868, de 2013)       (Vide ADIN 4480) 

II - bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por 

cento), quando necessário para o alcance do número 

mínimo exigido, conforme definido em 

regulamento;            (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 

2013)      (Vide ADIN 4480) 

§ 2o Será facultado à entidade substituir até 25% (vinte e 

cinco por cento) da quantidade das bolsas de estudo 

definidas no inciso III do caput e no § 1o por benefícios 

concedidos a beneficiários cuja renda familiar mensal per 

capita não exceda o valor de um salário mínimo e meio, 

tais como transporte, uniforme, material didático, 

moradia, alimentação e outros benefícios, ações e serviços 

definidos em ato do Ministro de Estado da Educação. 

      

 

§ 1º Para o cumprimento da proporção estabelecida 

no caput deste artigo, a entidade poderá oferecer, em 

substituição, bolsas de estudo parciais, observadas as 

seguintes condições: 

I - no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para 

cada 9 (nove) alunos pagantes; e 

II - bolsas de estudo parciais com 50% (cinquenta 

por cento) de gratuidade, para o alcance do número 

mínimo exigido, mantida a equivalência de 2 (duas) 

bolsas de estudo parciais para cada 1 (uma) bolsa de 

estudo integral. 

§ 2º Será facultado à entidade substituir até 25% 

(vinte e cinco por cento) da quantidade das bolsas de 

estudo definidas no caput e no § 1º deste artigo por 

benefícios concedidos nos termos do art. 19 desta Lei 

Complementar. 

 

Art. 13-A.  Para fins de concessão e de renovação da 

certificação, as entidades que atuam na educação superior 

e que aderiram ao Programa Universidade  para  Todos  

(Prouni),  na forma do caput do art. 11 da Lei no 11.096, 

de 13 de janeiro de 2005, deverão atender às condições 

previstas nos incisos do caput e nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 

13 desta Lei.           (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 1o As entidades que atuam concomitantemente no nível 

de educação superior e que tenham aderido ao Prouni e no 

de educação básica estão obrigadas a cumprir os 

requisitos exigidos no art. 13, para cada nível de 

educação, inclusive quanto à complementação eventual da 

gratuidade por meio da concessão de bolsas de estudo 

parciais de 50% (cinquenta por cento) e de benefícios, 

conforme previsto nos §§ 1o e 2o do art. 

13.          (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

§ 2o  Somente serão aceitas no âmbito da educação 

superior bolsas de estudo vinculadas ao Prouni, salvo as 

bolsas integrais ou parciais de 50% (cinquenta por cento) 

para pós-graduação stricto sensu.         (Incluído pela Lei 

nº 12.868, de 2013) 

§ 3o  Excepcionalmente, serão aceitas como gratuidade, 

no âmbito da educação superior, as bolsas de estudo 

integrais ou parciais de 50% (cinquenta por cento) 

oferecidas fora do Prouni aos alunos enquadrados nos 

arts. 14 e 15, desde que a entidade tenha cumprido a 

proporção de uma bolsa de estudo integral para cada 9 

(nove) alunos pagantes no Prouni e que tenha ofertado 

bolsas no âmbito do Prouni que não tenham sido 

preenchidas.         (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

Art. 21. As entidades que atuam na educação 

superior e que aderiram ao Programa Universidade 

para Todos (Prouni), na forma do caput do art. 11-A 

da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, deverão 

atender às condições previstas no caput e nos §§ 1º, 

2º e 5º do art. 20 desta Lei 

Complementar.   (Redação dada pela Lei nº 14.350, 

de 2022) 

§ 1º As entidades que atuam concomitantemente na 

educação básica e na educação superior com adesão 

ao Prouni deverão cumprir os requisitos exigidos 

para cada nível de educação, inclusive quanto à 

complementação eventual da gratuidade por meio da 

concessão de bolsas de estudo parciais de 50% 

(cinquenta por cento) e de benefícios. 

§ 2º Somente serão aceitas no âmbito da educação 

superior bolsas de estudo vinculadas ao Prouni, salvo 

as bolsas integrais ou parciais de 50% (cinquenta por 

cento) para pós-graduação stricto sensu e as 

estabelecidas nos termos do § 6º do art. 20 desta Lei 

Complementar. 

§ 3º Excepcionalmente, serão aceitas como 

gratuidade, no âmbito da educação superior, as 

bolsas de estudo integrais ou parciais de 50% 

(cinquenta por cento) oferecidas sem vínculo com o 

Prouni aos alunos enquadrados nos limites de renda 

familiar bruta mensal per capita de que tratam os 

incisos I e II do § 1º do art. 19 desta Lei 

Complementar, desde que a entidade tenha cumprido 

a proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=4480&numProcesso=4480
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=4480&numProcesso=4480
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=4480&numProcesso=4480
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art93
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12868.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm#art11a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm#art11a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14350.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14350.htm#art2
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 cada 9 (nove) alunos pagantes no Prouni e tenha 

ofertado bolsas no âmbito do Prouni que não tenham 

sido preenchidas. 

 

44. E por qual razão o MEC modificou tanto o SISPROUNI que nada 

do que foi tem sido para a celebração de termo aditivo para 2022.2, causando 

uma tremenda confusão no segmento educacional beneficente usuário do Prouni? 

45. Além da nítida dificuldade operacional do MEC em traduzir a Lei 

aplicável nos editais e os editais no sistema, fato que fica notório pelas 

sucessivas retificações dos editais e prorrogações dos prazos, há uma errônea e 

ilegal tentativa do MEC de aplicar o disposto no §8º, do artigo 5º da Lei 

11096/09, com a redação dada pela Lei nº 14.350/2022, infra: 

Art. 5º A instituição privada de ensino superior, com fins 

lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente, poderá aderir 

ao Prouni mediante assinatura de termo de adesão, cumprindo-

lhe oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa integral para o 

equivalente a 10,7 (dez inteiros e sete décimos) estudantes 

regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do 

correspondente período letivo anterior, conforme regulamento a 

ser estabelecido pelo Ministério da Educação, excluído o número 

correspondente a bolsas integrais concedidas pelo Prouni ou 

pela própria instituição, em cursos efetivamente nela instalados. 

§ 7º As instituições privadas de ensino superior, com fins 

lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficentes, poderão 

oferecer bolsas de estudo integrais e parciais de 50% (cinquenta 

por cento) adicionais àquelas previstas em seus termos de 

adesão, conforme estabelecido em regulamento pelo Ministério 

da Educação.   (Incluído pela Lei nº 14.350, de 2022) 

§ 8º As bolsas de estudo a que se refere o § 7º deste artigo 

poderão ser computadas para fins de cálculo da isenção, na 

forma prevista no art. 8º desta Lei, mas não para fins de cálculo 

de bolsas de estudo obrigatórias, de acordo com percentuais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14350.htm#art1
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estabelecidos no caput e no § 4º deste artigo.   (Incluído pela Lei 

nº 14.350, de 2022) 

 

46. Escorado nesse dispositivo o MEC tem justificado em seguidas 

reuniões a não consideração de todas as bolsas concedidas anteriormente a Lei nº 

14.350, de 2022 e exigido no Prouni de cara o 1 para 5, desconsiderando 

inteiramente a Lei Complementar 187/21.   

47. Ora, os dispositivos do art. 20 e 21 da LCP 187/21, são Lei 

Complementar que regulamenta a contrapartida que as entidades devem ofertar 

para obter o CEBAS, em respeito a visão do STF expressa na ADI 44807,  e 

devem prevalecer sobre qualquer comando constante em Lei ordinária, inclusive 

esta orientação está expressa na razão legal da própria LCP 187/21, expressa nos 

seus artigos 1º e 2º: 

Art. 1º Esta Lei Complementar regula, com fundamento no inciso 

II do caput do art. 146 e no § 7º do art. 195 da Constituição 

Federal, as condições para limitação ao poder de tributar da 

União em relação às entidades beneficentes, no tocante às 

contribuições para a seguridade social. 

Art. 2º Entidade beneficente, para os fins de cumprimento desta 

Lei Complementar, é a pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, que presta serviço nas áreas de assistência social, 
                                                           
7 Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 

18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 

12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os 

procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação 

superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades 

beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente 

procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-

RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, 

nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, 

§ 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a 

nova redação dada pela Lei 12.868/2013. 

(ADI 4480, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-089  DIVULG 14-04-2020  PUBLIC 15-04-2020) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14350.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14350.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art146ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art146ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art146ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195%C2%A77


 

Alameda Santos Av. Almirante Barroso SIG/SUL Quadra 04, lote 25, sala 12 advcovac@advcovac.com.br 

nº 2.335, 9º andar nº 63, sala 1409 Centro Empresarial Barão de Mauá www.advcovac.com.br 

01419 002 São Paulo SP 20031 003 Rio de Janeiro RJ 70610 440 Brasília DF  

Tel | Fax: 55 (11) 3061 3605 Tel | Fax: 55 (21) 2114 4444 Tel | Fax: 55 (61) 3344 0433  

23 

de saúde e de educação, assim certificada na forma desta Lei 

Complementar. 

 

48. É mister resgatar que nos julgamentos do STF, RE nº 566.622/S, 

ADI nº 2028 (originadores do tema nº 32) e ADI 4480/DF, motores da iniciativa 

legislativa que resultou na LCP nº 187/21, o que emergiu dos citados julgados 

foi a necessidade de Lei Complementar para regular as contrapartidas exigidas 

pela Lei para concessão do CEBAS e esse foi o comando que esteve na cabeça 

dos congressistas, como resta claro no trecho da justificação do PL nº 134/19 do 

Deputado Bibo Nunes (PSL/SP), que resultou na LCP nº 187/21: 

 

49. Sob essa perspectiva, a regras contidas na Lei 11.096/05 (Prouni) 

que são trazidas ao contexto pelo próprio artigo 21 da LCP nº 187/21, ao 

mencionar a adesão das instituições beneficentes ao Prouni na forma do artigo 

11-A da Lei nº 11.096/21, não podem criar exigência que não seja compatível 

com o disposto nos artigos 21 e 20 da LCP nº 187/21. 

50. Assim, sob a ótica limitadora do princípio de validade 

constitucional da Lei Complementar e da Lei Ordinária, deve se fazer a leitura 

dos ditames atinentes a certificação de entidades beneficentes  de educação 

aplicáveis na Lei do Prouni, na forma do artigo 11-A, mencionado 

expressamente no art. 21 da LCP 187/21: 

Art. 11-A. As entidades beneficentes de assistência social que 

atuem no ensino superior poderão, mediante assinatura de termo 
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de adesão estabelecido na forma do regulamento, adotar as 

regras do Prouni contidas nesta Lei, para seleção dos estudantes 

beneficiados com bolsas integrais e bolsas parciais de 50% 

(cinquenta por cento), em especial as regras previstas no art. 3º e 

no inciso II do caput e nos §§ 1º e 2º do art. 7º desta Lei, 

comprometendo-se, pelo prazo de vigência do termo de adesão, 

limitado a 10 (dez) anos, renovável por iguais períodos, e 

respeitado o disposto nos arts. 3º, 5º, 7º e 10-A desta Lei, ao 

atendimento das condições previstas na legislação específica 

para entidades beneficentes que atuem na área de 

educação.   (Incluído pela Lei nº 14.350, de 2022) 

 

51. E sob essa perspectiva de validade constitucional da Lei 

Complementar, não se pode dar aplicação ao §8º do artigo 5º da atual Lei do 

Prouni que negue vigência aos artigos 20 e 21 da LCP nº 187/21 como vem 

fazendo a ré na celebração dos termos aditivos para o semestre 2022.2, portanto, 

o judiciário deve intervir para impedir tal ilegalidade. 

 

 

IV. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE 

EVIDÊNCIA 

52. Diante dos fatos narrados, resta bem caracterizada que o termo 

aditivo para o semestre 2022.2, operacionalizado pelo SISPROUNI ante os 

malfadados editais (doc. 02) MEC/SESU nº 65, de 15 de junho de 2022, 

retificado pelo edital nº 75, de 6 de julho de 2022, novamente retificado pelo 

edital nº 77, de 12 de julho de 2022 e ainda retificado pelo edital nº 78, de 14 de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14350.htm#art1
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julho de 2022 (publicado no DOU apenas em 15/7/2022, uma sexta feira) para 

corrigir a fórmula de cálculo de algo que seria aplicado pelo sistema 

(SISPROUNI) até às 19hs e 59 minutos da segunda feira 18/07/2022 se constitui 

em ato ilegítimo e ilegal, e em razão da sua capacidade de causar prejuízos 

irreversíveis às Instituições de Ensino Superior Beneficentes de Assistência 

Social e à comunidade discente, especialmente ao bolsistas do PROUNI, ante a 

insegurança da situação causada pelas ilegalidades, não resta outra alternativa 

senão requerer à antecipação provisória da tutela preconizada em lei. 

53. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 2948, a tutela 

provisória que pode ser fundamentada em urgência ou evidência, autorizando o 

Juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para sua efetivação, nos 

termos do art.2979. 

54. Já o art. 300 do CPC autoriza que a tutela de 

urgência seja “concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.  

55. É exatamente esse o caso em tela! 

56. Primeiramente, no que diz respeito a probabilidade do 

direito, conforme já amplamente demonstrado, a forma como a ré, via MEC, 

operacionalizou a celebração de termo aditivo tornou letra morta os artigos 20 e 

21 da LCP nº 187/21, que garantem a continuidade do PROUNI, na forma já 

existente nos termos anteriores dos artigos 13 e 13-A da Lei nº 12.101/09, 

                                                           
8 Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. 
9 Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. 
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permitindo para atingirem a relação de 1 aluno bolsista integral para cada 5 

alunos pagantes, exigência para o CEBAS, as instituições podem complementar 

com as seguintes opções: 

 As instituições de ensino superior beneficentes podem 

oferecer as bolsas ProUni, por curso, na proporção mínima de 1 

aluno bolsista para cada 9 alunos pagantes; 

 Bolsas parciais do ProUni no próprio curso, respeitando a 

relação de 2 bolsas parciais para cada 1 bolsa integral; 

 Bolsas integrais do ProUni em outro curso; 

 Bolsas integrais próprias; 

 Bolsas adicionais, concedidas em outros processos seletivos, 

que formavam o “estoque” para eventuais não preenchimentos em 

processos seletivos futuros; 

 Outras ações de assistência social no limite de até 25% das 

bolsas de estudo.  

57. A forma como tem procedido o MEC no SISPROUNI obriga as 

IES beneficentes a entregar todo o 1/5 em bolsas integrais do PROUNI, como se 

não existissem outras opções, pois operacionaliza como se todos as bolsas e 

benefícios concedidos até então não existissem, como se o PROUNI tivesse 

iniciado no semestre 2022.2. Por essa razão temos situações limites onde se 

exige para determinados cursos um quantitativo de bolsas integrais no PROUNI 
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quase igual ao quantitativo de bolsas já existentes em todo o período que a IES 

esteve no programa.  

58. Os elementos elencados já justificariam a concessão da tutela de 

evidência, a que faz menção o art. 294, nos termos do art. 311, II e IV, todos do 

CPC. Todavia, no caso concreto, há, ainda, o periculum in mora, a fundamentar a 

concessão da tutela de urgência.  

59. Com efeito, O PRAZO PARA CELEBRAÇÃO DOS TERMOS 

ADITIVOS, VIA SISPROUNI, SE ENCERRA  ÀS 19HS E 59 MINUTOS DA 

SEGUNDA FEIRA 18/07/2022.  

60. Ora, Excelência, se o judiciário não intervir a tempo, suspendendo 

os editais e o processo até que o MEC adeque aos artigos 20 e 21 da LCP nº 

187/21, as ilegalidades serão cristalizadas e a entidade coagidas pelo prazo, 

celebrarão termos aditivos absolutamente ilegais e inexequíveis pois 

comprometem sua capacidade autofinaciamento  e de sustentabilidade financeira   

previstas no inciso II do art. 7º da LDB e  inciso X do art. 3º da Lei nº 10.841, de 

2005, que põe em risco o recredenciamento das Instituições de Ensino Mantidas 

por entidades beneficentes de assistência social até no limite do fechamento de 

tais instituições,    na medida que estão a exigir um quantitativo de bolsas bem 

superior ao que já foi ofertado historicamente de acordo com a legislação 

vigente. 

61. Por outro lado, a própria bagunça que foi normatização do 

procedimento com 4 editais, retificados a cada semana, com três prorrogações de 

prazos (o prazo fatal primeiro foi em 11/72022, depois em 15/07/2022 e por 

último em 18/7/2022), sem que o sistema SISPROUNI fosse corrigido na 
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velocidade dos editais, aliás a fórmula expressa no último edital, edital nº 78, de 

14 de julho de 2022, até agora não está materializada no sistema, aliás, só o fato 

que esse edital mudou um sistema na sexta feira para encerramento do 

procedimento na segunda às 19h59 minutos já revela a necessidade de 

suspensão do procedimento pela via judicial, dando um prazo exíguo para o 

preenchimento do aditamento, além dos aspectos ilegais já demonstrados.   

62. Por fim, a quantidade de vezes que a RÉ modificou a data fatal 

em tela, revela que não há perigo da demora in verso na suspensão dos editais e 

do procedimento até sua correta adequação a legislação em vigor, especialmente 

aos artigos 20 e 21 da LCP nº 187/21. 

63. Presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, 

seu deferimento é medida que se impõe. 

64. Diante disso, a Autora vem pleitear, sem a oitiva prévia da parte 

contrária (CPC, art. 9º, parágrafo único, inc. I, art. 300, § 2º), independente de 

caução (CPC, art. 300, § 1º), a concessão da tutela de urgência e evidência 

antecipatória a fim de suspender imediatamente os procedimentos de celebração 

de termo aditivo do PROUNI, regulados pelos editais MEC/SESU nº 65, de 15 

de junho de 2022, retificado pelo edital nº 75, de 6 de julho de 2022, novamente 

retificado pelo edital nº 77, de 12 de julho de 2022 e ainda retificado pelo edital 

nº 78, de 14 de julho de 2022, que estabelecem como prazo fatal de celebração 

dos aditivos às 19hs e 59 minutos da segunda feira 18/07/2022, até que novo 

edital seja apresentado em respeito aos artigos 20 e 21 da LCP nº 187/21, com a 

correspondente adequação do SISPROUNI, garantindo que as IES beneficentes 

possam considerar para atingirem a relação de 1 aluno bolsista integral para cada 
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5 alunos pagantes as opções de composição previstas na Lei Complementar10, 

sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

65. Ainda, com o propósito de viabilizar o cumprimento urgente da 

tutela em liça, requer sua imediata comunicação ao MEC/SESU por intermédio 

de ligação telefônica  (61) 2022-8024, ou envio de e-mail gabsesu@mec.gov.br e 

iesprouni@mec.gov.br devidamente certificados pelo senhor Diretor de 

Secretaria desta Vara (CPC, art. 297, caput), a fim de que se suspenda 

imediatamente as ilegalidades apontadas nos referidos editais e no SISPROUNI. 

66. Caso, o pedido de tutela seja apreciado após o vencimento do 

prazo que se determine ao MEC a reaberturua do SISPROUNI para retificação 

dos dados por parte das entidades, de acordo com os artigos 20 e 21 da LCP 

187/21, e em qualquer cenário a ré, via MEC, não penalize as entidades nem no 

Prouni, nem quanto a renovação do CEBAS pelo efetivo cumprimento dos 

artigos 20 e 21 da LCP 187/21.  

V. DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, considerando os fundamentos fáticos e de 

direito, sobretudo em razão da gravidade que circunda o periculum in mora, 

requer a V. Excelência: 

                                                           

 10 Bolsas parciais do ProUni no próprio curso, respeitando a relação de 2 bolsas parciais para cada 1 

bolsa integral; 

 Bolsas integrais do ProUni em outro curso; 

 Bolsas integrais próprias; 

 Bolsas adicionais, concedidas em outros processos seletivos, que formavam o “estoque” para eventuais 

não preenchimentos em processos seletivos futuros; 

 Outras ações de assistência social no limite de até 25% das bolsas de estudo.  

 

mailto:gabsesu@mec.gov.br
mailto:iesprouni@mec.gov.br
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a) A concessão da tutela provisória de urgência e de evidência, 

inaudita alterars pars, sem necessidade de caução, para 

suspender imediatamente os procedimentos de celebração de 

termo aditivo do PROUNI, regulados pelos editais MEC/SESU nº 

65/2022, nº 75/22, nº 77/22 e nº 78/22, cujo prazo é às 19hs e 59 

minutos da segunda feira 18/07/2022, até que novo edital seja 

apresentado em respeito aos artigos 20 e 21 da LCP nº 187/21, 

com a correspondente adequação do SISPROUNI, garantindo que 

as IES beneficentes possam considerar para atingirem a relação de 

1 aluno bolsista integral para cada 5 alunos pagantes as opções de 

composição previstas na Lei Complementar (Bolsas parciais do 

ProUni no próprio curso; Bolsas integrais do ProUni em outro 

curso; Bolsas integrais próprias; Bolsas adicionais, concedidas em 

outros processos seletivos, que formavam o “estoque” para 

eventuais não preenchimentos em processos seletivos futuros; 

Outras ações de assistência social no limite de até 25% das bolsas 

de estudo);  

b) Seja fixada multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) por eventual descumprimento à ordem judicial, sem 

prejuízo das providências de natureza processual criminal por 

eventual cometimento do crime de desobediência; 

c) Com o propósito de viabilizar o cumprimento urgente da 

tutela em liça, requer sua imediata comunicação ao MEC/SESU 

por intermédio de ligação telefônica (61) 2022-8024, ou envio de 
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e-mail gabsesu@mec.gov.br e iesprouni@mec.gov.br, 

devidamente certificados pelo senhor Diretor de Secretaria desta 

Vara (CPC, art. 297, caput), a fim de que se suspenda 

imediatamente as ilegalidades apontadas nos referidos editais e no 

SISPROUNI; 

d) Caso o pedido “a” não seja apreciado a tempo, que a tutela 

antecipada seja concedida para que que se determine a Ré, via 

MEC, a reabertura do SISPROUNI para retificação dos dados por 

parte das entidades, de acordo com os artigos 20 e 21 da LCP 

187/21, e/ou ainda, em qualquer cenário comine a ré, via MEC, a 

não penalizar as entidades nem no Prouni, nem quanto aos 

processos de renovação do CEBAS pelo efetivo cumprimento dos 

artigos 20 e 21 da LCP 187/21; 

e) A citação do Réu para, querendo, oferecer 

contestação no prazo legal; 

f) Ao final, que seja ratificado os efeitos da tutela de urgência e 

evidência, para cominar a Ré, via MEC, a realizar o procedimento 

de celebração dos termos aditivos do PROUNI, tanto no semestre 

2022.2, como nos subsequentes com respeito aos artigos 20 e 21 

da LCP nº 187/21, com a correspondente adequação do 

SISPROUNI, garantindo que as IES beneficentes possam 

considerar para atingirem a relação de 1 aluno bolsista integral 

para cada 5 alunos pagantes as opções de composição previstas na 
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Lei Complementar (Bolsas parciais do ProUni no próprio curso, 

Bolsas integrais do ProUni em outro curso; Bolsas integrais 

próprias; Bolsas adicionais, concedidas em outros processos 

seletivos, que formavam o “estoque” para eventuais não 

preenchimentos em processos seletivos futuros; Outras ações de 

assistência social no limite de até 25% das bolsas de estudo), 

determinando que o MEC lance editais e que o sistema de 

operacionalização do temo aditivo (SISPROUNI) estejam 

adequados a referida norma; bem como comine a ré, via MEC,  a 

criar a possibilidade de reabertura do SISPROUNI para 

retificação dos dados por parte das entidades, de acordo com os 

artigos 20 e 21 da LCP 187/21, e/ou ainda, em qualquer cenário 

comine a ré, via MEC, a não penalizar as entidade nem no Prouni, 

nem quanto aos processos de renovação do CEBAS pelo efetivo 

cumprimento dos artigos 20 e 21 da LCP 187/21; 

g) Requer também que de todas as intimações veiculadas pela 

Imprensa conste o nome do Dr. José Roberto Covac, OAB/SP 

93.102, com endereço profissional no SIG/SUL Quadra 04, lote 

25, sala 12 do Centro Empresarial Barão de Mauá, CEP 70610-

440, Brasília DF, Telefone (61) 3344 0433 e endereço eletrônico 

jr.covac@advcovac.com.br, sob pena de nulidade; 

h) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos, especial pela farta documentação ora carreada, 
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bem como seja deferida, caso esse D. Juízo entenda necessária, a 

produção de prova pericial no SISPROUNI; 

i) Requer a condenação da Requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários de sucumbência, na forma do CPC. 

 

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 21 de julho de 2022. 

 
Assinado eletronicamente 

JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA 

OAB/DF sob o nº 21.695 

 

 

José Roberto Covac 

OAB/SP n.o 93.102 

 

KILDARE ARAÚJO MEIRA 

OAB/DF 15.889 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXADOS 

 

Doc. 01 – CNPJ, Procuração e Atos Constitutivos e eleição de diretoria 

Doc. 02   – Editais MEC; 

Doc. 03 – Relatório de Associado apontando os problemas SISPROUNI; 

Doc. 04 – Manifestações das Entidades Representativas; 

Doc. 05 – Ofício requerendo dilação de prazo. 

 

  

 

           


