
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.854 GOIÁS

V O T O

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Conquanto 
suscitada da tribuna a possível ampliação da discussão relativa ao alcance 
da  garantia  constitucional  da  gratuidade  do  ensino,  proponho  ao 
Colegiado  a  adstrição  do  debate  apenas  aos  cursos  de  especialização, 
como trata  a  hipótese  dos  autos,  em processo  cujo  início  se  deu uma 
década faz.

O presente recurso extraordinário suscita ofensa aos arts. 205, 206, I, 
208,  VII  e  212,  §  3º,  da  Constituição  Federal.  Os  dispositivos  têm  o 
seguinte teor:

“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.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;

(…)
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 
(…)
VII -  atendimento ao educando, no ensino fundamental, 

através  de  programas  suplementares  de  material  didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

(…)
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e 
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 
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(…)
§  3º  A  distribuição  dos  recursos  públicos  assegurará 

prioridade  ao  atendimento  das  necessidades  do  ensino 
obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.”

Registre-se que o inciso VII do art. 208 e o parágrafo 3º do art. 212 
foram alterados pela Emenda Constitucional 53, de 19 de dezembro de 
2009, e têm hoje a seguinte redação:

“Art.  208.  O  dever  do  Estado  com  a  educação  será 
efetivado mediante a garantia de: 

(…)
VII  -  atendimento  ao  educando,  em todas  as  etapas  da 

educação  básica,  por  meio  de  programas  suplementares  de 
material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. 

(…)
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e 
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 

(…)
§  3º  A  distribuição  dos  recursos  públicos  assegurará 

prioridade  ao  atendimento  das  necessidades  do  ensino 
obrigatório,  no  que  se  refere  a  universalização,  garantia  de 
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional 
de educação.”

Como bem  registrou  o  e.  Ministro  Ricardo  Lewandowski  na  sua 
manifestação sobre a repercussão geral da questão relativa à cobrança de 
mensalidade em curso de pós-graduação lato sensu por instituição oficial 
de  ensino,  não  se  verificam,  na  jurisprudência  da  Corte,  precedentes 
específicos sobre a matéria. 

É  verdade,  no  entanto,  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  já 
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reconheceu,  quando  do  julgamento  do  recurso  extraordinário  500.171, 
Rel.  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  Pleno,  DJe  24.10.2008,  que  “a  
cobrança  de  matrícula  como  requisito  para  que  o  estudante  possa  cursar  
universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição”.

No  voto  condutor  da  maioria,  o  Ministro  Ricardo  Lewandowski 
expôs o sentido que se deve dar aos dispositivos constitucionais relativos 
à  gratuidade do ensino.  Assim,  no que tange ao argumento  de que a 
gratuidade, prevista no art. 206, IV, da CRFB, seria extensível apenas ao 
ensino fundamental – hoje ensino básico na redação dada pela EC 53/09 – 
consignou-se que o disposto no art. 208 “assinala ao Estado a obrigação de  
manter uma estrutura institucional que permita ao cidadão comum, tenha ou  
não recursos  financeiros,  o  acesso  ao ensino superior,  em seus vários níveis”. 
Assentou-se, ainda:

“Além  disso,  a  gratuidade  do  ensino  público  em 
estabelecimentos oficiais, conforme se lê no caput do art. 206, IV, 
configura  um  princípio.  Um  princípio  que  não  encontra 
qualquer limitação, no tocante aos distintos graus de formação 
acadêmica.  A sua  exegese,  pois,  deve  amoldar-se  ao  vetusto 
brocardo  latino  ubi  lex  non  distinguit,  nec  interpres  distinguere  
debet , ou seja, onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete 
fazê-lo. 

Esse princípio, ademais,  deve ser conjugado com aquele 
abrigado no inciso I do mesmo artigo, que expressa a igualdade  
de condições para o acesso e permanência na escola . E o acesso à 
educação, em condições igualitárias, nas palavras do Ministro 
Celso  de  Mello,  proferidas  em  sede  doutrinária,  é  uma  das  
formas de realização concreta do ideal democrático.

(…)
O  art.  206  da  Carta  Magna,  como  ressaltado  acima, 

reveste-se  de  um  caráter  eminentemente  principiológico,  eis 
que enuncia os postulados que devem nortear o ensino no País. 
A propósito, convém recordar a sempre válida lição de Celso 
Antonio  Bandeira  de  Mello  segundo  a  qual  princípio  é,  por  
definição,  mandamento  nuclear  de  um sistema,  verdadeiro  alicerce  
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dele,  disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas  
compondo-lhes  o  espírito  e  servindo  de  critério  para  sua  exata  
compreensão  e  inteligência,  exatamente  por  definir  a  lógica  e  a  
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe  
dá sentido harmônico . 

Exatamente  por  isso,  ou  seja,  por  configurar  o  núcleo 
axiológico  do  sistema  de  ensino  brasileiro,  é  que  todas  as 
disposições normativas que integram a Seção I, do Capítulo III, 
do Título VIII, da Constituição devem ser interpretadas à luz 
daquele marco principiológico, inclusive e especialmente o que 
se contém no inc. V do art. 208. 

Não se olvide, de resto, que a Lei Maior franqueia o ensino 
à  iniciativa  privada,  mas  sempre  em  caráter  subsidiário  ao 
sistema  público,  e  mediante  condições  que  explicita,  mesmo 
porque  a  opção  preferencial  do  legislador  constituinte,  ao 
consignar que a educação é um direito de todos, foi, claramente, 
pelo ensino oficial. 

Dado o seu caráter supletivo, nada impede que o ensino 
privado seja estruturado como empreendimento econômico, e 
até  busque  o  lucro  no  exercício  dessa  atividade,  desde  que 
cumpra as normas gerais da educação nacional e se submeta à 
autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, nos 
termos do art. 209, I e II, da Constituição. 

O  que  não  se  mostra  factível,  do  ponto  de  vista 
constitucional, é que as universidades públicas, integralmente 
mantidas pelo Estado, criem obstáculos de natureza financeira 
para o acesso dos estudantes aos cursos que ministram, ainda 
que de pequena expressão econômica, a pretexto de subsidiar 
alunos carentes, como ocorre no caso dos autos.”

Relativamente ao argumento de que seria preciso que a sociedade 
compartilhasse os custos de manutenção do ensino, assim como o relativo 
à autonomia das universidades, o Relator assentou que:

“Ora, caso se admitisse como válida a tese da recorrente 
no  sentido  de  que  cumpre  à  sociedade  compartilhar  com  o 
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Estado  os  ônus  do  ensino  ministrado  em  estabelecimentos 
oficiais e da manutenção de seus alunos, esta teria de contribuir 
duplamente para a subsistência desse serviço público essencial: 
uma  vez  por  meio  do  recolhimento  dos  impostos  e  outra 
mediante o pagamento das taxas de matrícula. 

Não se argumente,  por outro  lado,  como fazem alguns, 
com a autonomia administrativa, financeira e patrimonial que a 
Carta Magna, no art. 207, assegura às universidades, ao lado da 
autonomia  didático-científica.  É  que,  como  corretamente 
afirmou o  Ministro  Carlos  Ayres  Britto,  no  julgamento  da  já 
citada ADI 2.643-7/RN,  quando a Constituição fala de autonomia  
(...)  é  preciso  distinguir  entre  autonomia  para  gerir  seus  próprios  
recursos, autonomia de gestão, e autonomia para defini-los. 

Entendo, por fim, ser desnecessário analisar-se a natureza 
jurídica da exação cobrada pela recorrente, se configura preço 
público ou taxa, no sentido de tributo, pois, seja qual for o seu 
caráter,  ela cria óbice indevido ao princípio constitucional do 
ensino público gratuito nos estabelecimentos oficiais, sobretudo 
porque  a  matrícula,  embora  constitua  ato  meramente 
burocrático,  consubstancia  uma formalidade  essencial  para  o 
ingresso dos estudantes na Universidade.”

O resultado desse julgamento deu origem à Súmula Vinculante 12 
do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe que “a cobrança de 
taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, 
IV, da Constituição Federal”.

A edição da Súmula Vinculante permitiu que a Corte continuasse a 
delimitar o alcance a ser conferido ao princípio da gratuidade. Assim, no 
AI  748.944-AgR e  RE 597.872-AgR,  ambos  de  relatoria  do  e.  Ministro 
Marco Aurélio, a Primeira Turma deste Tribunal reconheceu que não seria 
possível às universidades públicas a cobrança de taxa para inscrição de 
processo seletivo seriado, nem para a expedição de diploma.

Em decisão monocrática, o e. Ministro Gilmar Mendes, quando do 
exercício da Presidência, deferiu medida liminar para suspender decisão 
que obrigara a Universidade Federal  do Ceará a abster-se de cobrar  a 
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mensalidade para os cursos de extensão do Programa “Casa de Cultura 
Estrangeira” (Rcl 8.596, Rel. Ministro Carlos Britto, DJe 04.08.2009). Tendo 
havido,  posteriormente,  reforma  da  decisão  reclamada,  o  mérito  da 
reclamação não chegou a ser julgado pelo Plenário desta Corte. No cerne 
do argumento apresentado pelo e. Ministro Gilmar Mendes, no entanto, 
reside a diferenciação entre o precedente firmado em repercussão geral e 
as demais atividades realizadas pelas Universidades:

“A  análise  dos  precedentes  desta  Suprema  Corte  que 
motivaram a aprovação da Súmula Vinculante nº 12 não tratam 
de qualquer curso realizado pelas universidades públicas, mas 
apenas dos cursos de ensino superior.”

Estender  a  aplicação da  Súmula Vinculante  12  para  os  cursos  de 
extensão seria, assim, no liminar entender do e. Ministro Gilmar Mendes, 
interpretação equivocada do verbete sumular.

O argumento trazido pelo Ministro Gilmar Mendes tem respaldo nos 
arts. 207 e 212 da CRFB, in verbis:

“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. 

§  1º  É  facultado  às  universidades  admitir  professores, 
técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

§  2º  O disposto  neste  artigo  aplica-se  às  instituições  de 
pesquisa científica e tecnológica.

(…)
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas 

públicas,  podendo  ser  dirigidos  a  escolas  comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I  -  comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação;

II  -  assegurem  a  destinação  de  seu  patrimônio  a  outra 
escola  comunitária,  filantrópica ou confessional,  ou ao  Poder 
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Público, no caso de encerramento de suas atividades.
§  1º  Os  recursos  de  que  trata  este  artigo  poderão  ser 

destinados  a  bolsas  de  estudo  para  o  ensino  fundamental  e 
médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência 
de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da 
rede pública na localidade da residência do educando, ficando 
o  Poder  Público  obrigado  a  investir  prioritariamente  na 
expansão de sua rede na localidade.

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e 
fomento  à  inovação  realizadas  por  universidades  e/ou  por 
instituições  de  educação  profissional  e  tecnológica  poderão 
receber apoio financeiro do Poder Público.”

Com  efeito,  há  no  texto  constitucional  uma  diferenciação  entre 
“ensino”, “pesquisa” e “extensão”, cujo tripé harmônico é essencial para a 
educação de qualidade. Nos termos do art. 206, IV, da CRFB, a gratuidade 
do ensino é um princípio aplicável a todos os estabelecimentos oficiais. 
Para tanto, conforme exige o art. 212,  caput, da CRFB, um percentual da 
receita pública deve ser destinado à “manutenção e desenvolvimento do 
ensino”. 

O próprio texto constitucional, no art. 213, § 2º, autoriza, argumentum 
a contrario, a captação de recursos destinados à pesquisa e à extensão. Isso 
porque os recursos públicos, a que se refere o art. 212,  caput, da CRFB, 
têm destinação precípua às escolas públicas. Já as atividades descritas no 
art.  213,  § 2º,  do texto constitucional não necessariamente contam com 
recursos públicos. Seria incorreto, porém, concluir, açodadamente, que a 
Constituição não exige financiamento público para a pesquisa e extensão. 

A indissolubilidade entre “ensino,  pesquisa  e extensão”,  princípio 
previsto no caput do art. 207 da CRFB, está a exigir que o financiamento 
público  não  se  destine  exclusivamente  ao  ensino.  Isso  porque  para  a 
“manutenção e desenvolvimento do ensino” são necessários, nos termos 
do art. 207, pesquisa e extensão.

Há, no entanto, um espaço de conformação no texto constitucional 
para  a  definição  de  quais  atividades  integram  a  manutenção  e  o 
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desenvolvimento  do  ensino.  Essa  inferência  já  permite  afastar  o 
argumento que foi utilizado pelo Tribunal  a quo  para dar provimento à 
apelação. 

De fato, o regime constitucional de pós-graduação deve derivar das 
exigências  constitucionais  contidas  no  art.  207  da  CRFB.  É  impossível 
afirmar, a partir de uma leitura estrita da Constituição, que as atividades 
de  pós-graduação  são  abrangidas  pelo  conceito  de  manutenção  e 
desenvolvimento do ensino, parâmetro constitucional para a destinação, 
com exclusividade, dos recursos públicos. 

Para  a  solução  do  presente  caso  é  preciso  examinar,  assim,  se  a 
instituição  de  cursos  de  pós-graduação  implica,  necessariamente, 
gratuidade. Cingir-se-á, aqui, como já dito, à especialização.

A  tarefa  de  disciplinar  quais  características  determinado  curso 
assumirá compete ao legislador. Caso a atividade preponderante refira-se 
à  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino,  a  gratuidade  deverá  ser 
observada, nos termos do art. 206, IV, da CRFB. 

Para matéria relativa a ensino, pesquisa e extensão, a competência 
regulamentar é concorrente entre União e Estados (art. 24, IX, da CRFB), 
mas também é afeta à autonomia universitária. 

Quanto a este último aspecto, é preciso fazer uma distinção, com a 
devida  vênia,  em  relação  à  justificativa  apresentada  pelo  e.  Ministro 
Ayres Britto no julgamento da ADI 2.643, no sentido de que a autonomia 
não engloba a possibilidade de a universidade definir, porque públicos, 
seus próprios recursos. 

Como já se aduziu nesta manifestação, a universidade pode contar, 
por  expressa  previsão  constitucional  (art.  213,  §  2º,  da  CRFB),  com 
recursos  de  origem  privada.  Ademais,  embora  as  universidades  não 
disponham de competência para definir a origem dos recursos que serão 
utilizados para a manutenção e desenvolvimento do ensino, podem elas 
definir  quais  são  as  atividades  de  pesquisa  e  extensão  passíveis  de 
realização em regime de colaboração com a sociedade civil.

No exercício de sua competência para definir normas gerais (art. 24, 
§ 1º, da CRFB), a União editou a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
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que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. No art. 44, III, 
da Lei de Diretrizes e Bases, define-se a pós-graduação como sendo:

“Art.  44.  A  educação  superior  abrangerá  os  seguintes 
cursos e programas: 

(…)
III  -  de  pós-graduação,  compreendendo  programas  de 

mestrado  e  doutorado,  cursos  de  especialização, 
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em 
cursos  de  graduação  e  que  atendam  às  exigências  das 
instituições de ensino;”

Da Lei de Diretrizes e Bases é possível depreender, ainda, que os 
cursos de pós-graduação destinam-se à preparação para o exercício do 
magistério superior (arts. 64 e 66) e, por isso, são indispensáveis para a 
manutenção e desenvolvimento das instituições de ensino (art. 55).

É preciso observar, porém, que apenas os cursos de pós-graduação 
que se destinam à manutenção e desenvolvimento do ensino é que são 
financiados pelo poder público. Novamente é a Lei, em seus arts. 70 e 71, 
que fixa as regras para contabilizar essas despesas:

“Art.  70.  Considerar-se-ão  como  de  manutenção  e 
desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à 
consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais 
de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e 
demais profissionais da educação;

II  -  aquisição,  manutenção,  construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao 
ensino;

IV  -  levantamentos  estatísticos,  estudos  e  pesquisas 
visando  precipuamente  ao  aprimoramento  da  qualidade  e  à 
expansão do ensino;

V  -  realização  de  atividades-meio  necessárias  ao 
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funcionamento dos sistemas de ensino;
VI  -  concessão de bolsas  de estudo a  alunos de escolas 

públicas e privadas;
VII  -  amortização  e  custeio  de  operações  de  crédito 

destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção 

de programas de transporte escolar.
Art.  71.  Não  constituirão  despesas  de  manutenção  e 

desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
I  -  pesquisa,  quando  não  vinculada  às  instituições  de 

ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que 
não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade 
ou à sua expansão;

II  -  subvenção  a  instituições  públicas  ou  privadas  de 
caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III - formação de quadros especiais para a administração 
pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência 
médico-odontológica,  farmacêutica  e  psicológica,  e  outras 
formas de assistência social;

V  -  obras  de  infra-estrutura,  ainda  que  realizadas  para 
beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, 
quando  em  desvio  de  função  ou  em  atividade  alheia  à 
manutenção e desenvolvimento do ensino.”

É evidente que não se deve ler a Constituição a partir da lei.  Sua 
referência, no entanto, exemplifica o fato de que ao legislador é possível 
descrever as atividades que, por não se relacionarem com a manutenção e 
o desenvolvimento do ensino, não dependem de recursos exclusivamente 
públicos, sendo lícito, pois, às universidades, perceber remuneração pelo 
respectivo desempenho. 

Há, ainda, uma observação relevante a ser feita: a elaboração da lei 
não  retira  das  universidades  a  competência  para,  por  meio  de  sua 
autonomia,  desenvolver  outras  atividades  voltadas  à  comunidade  que 
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não  se  relacionem  precisamente  com  a  exigência  constitucional  da 
“manutenção e desenvolvimento do ensino”.

Como aduz Nina Ranieri:

“A competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem 
por  escopo  a  colmatação  das  áreas  de  peculiar  interesse 
propositalmente  não  preenchidas  pelo  legislador  (por 
determinação constitucional), com vistas à consecução de seus 
objetivos institucionais. [Por isso] “revestidas de tais atributos 
(e  desde que emitidas  validamente)  as  normas  universitárias 
integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao 
da lei  formal  na escala  de suas  fontes  formais,  e  de idêntica 
hierarquia em relação às demais normas, gerais e especiais, que 
promulgadas  com base  no  art.  24  inciso  IX,  da  Constituição 
Federal, disponham sobre matéria de cunho didático-científico, 
administrativo  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial,  e  cujo 
sujeito passivo sejam as universidades”.

(RANIERI, Nina.  Autonomia universitária: as Universidades  
Públicas e a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Edusp, 1994, 
p. 124-125).

Essa observação vai ao encontro do próprio texto constitucional. Não 
há,  na  previsão  de  autonomia  das  universidades  (art.  207  da  CRFB), 
remissão à regulamentação por lei. O mesmo não ocorre com as regras 
sobre a carreira dos professores (art. 206, V, da CRFB), com a forma de 
gestão  democrática  (art.  206,  VI,  da  CRFB)  e  com  a  contratação  de 
professores estrangeiros (art. 207, § 1º, da CRFB). 

Haveria,  aqui,  potencialmente,  um  choque  entre  as  competências 
legais do poder legislativo e normativas das universidades, ou do órgão 
encarregado de sua organização (art. 211, § 1º, da CRFB), conflito este que 
teria, em tese, assento constitucional e não legal. 

Inexiste, contudo,  in casu, conflito que exija a intervenção por parte 
desta Suprema Corte. Tanto a Constituição quanto a lei dão margem ao 
juízo de conformação a ser realizado pelas universidades para definir se 
determinado  curso  de  especialização  destina-se  à  manutenção  e 
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desenvolvimento  do  ensino,  hipótese  em  que,  por  expressa  previsão 
constitucional,  os  recursos  para  seu  financiamento  deverão  ser 
exclusivamente públicos. Nesse sentido, a Lei 9.394/96 exclui, em seu art. 
71,  das  despesas  de  manutenção  e  desenvolvimento  a  formação  de 
quadros especiais para a administração, caso em que, desde que restrita 
aos  cursos  de  especialização,  não  haveria  impedimento  para  que  as 
universidades, por analogia, disciplinassem outros cursos cuja cobrança 
de mensalidade fosse possível.

É evidente que as universidades não são completamente livres para 
definir suas atividades. O desempenho precípuo de suas funções exige 
que, no mínimo, a completa realização daquelas que se relacionem com a 
manutenção  e  o  desenvolvimento  do  ensino.  Nada  impede  que,  para 
além dessas atividades, possa a universidade definir outros cursos para a 
comunidade, cursos de extensão sobretudo, que, embora se relacionem ao 
ensino, guardam independência em relação a ele.

Não  se  aduza  que,  porque  as  universidades  ostentam  natureza 
autárquica ou fundacional, só poderiam elas adotar o regime tributário 
para  a  obtenção  de  receitas,  a  implicar  que  o  serviço  desempenhado 
passasse a ser remunerado por taxa. 

Isso  porque,  em  primeiro  lugar,  a  adoção  do  regime  de  direito 
público, previsto no art. 37 da CRFB, não impõe, necessariamente, que a 
obtenção de receita seja exclusivamente pela via tributária.  Ademais, o 
princípio  da  gratuidade  está  a  vedar,  precisamente,  a  cobrança  de 
prestação compulsória (art. 205 da CRFB), como ocorre nas atividades de 
manutenção e desenvolvimento do ensino. Além disso, tendo em conta 
que  as  atividades  extraordinárias  são  desempenhadas  de  modo 
voluntário  por  parte  das  universidades,  podem  elas  estabelecer  uma 
tarifa como contraprestação. 

Nesse sentido, este Tribunal, quando do julgamento da ADI 800, Rel. 
o saudoso Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 27.06.2014, reconheceu que 
o traço característico de uma prestação estatal remunerada por taxa é a 
compulsoriedade, prevista no art. 3º do CTN. Na mesma direção aponta 
ainda a Súmula 545 desta Corte: “preços de serviços públicos e taxas não 
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se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e 
têm sua cobrança condicionada à prévia  autorização orçamentária,  em 
relação à lei que as instituiu”.

Essa  diferenciação  é  fundamental  para  também  estender  às 
atribuições  desempenhadas  pelas  universidades  o  entendimento 
sumulado  por  este  Tribunal,  isto  é,  por  não  ser  taxa  a  cobrança  de 
mensalidade  para  os  cursos  que  não  estejam  relacionados  com  a 
manutenção e desenvolvimento do ensino, não estão sujeito a legalidade 
estrita. Noutras palavras, podem as universidades regulamentar a forma 
de remuneração do serviço desempenhado.

Ainda  no  que  tange  às  limitações  impostas  às  universidades,  é 
preciso registrar que os professores são servidores públicos e, como tal, 
destinam-se ao desempenho das tarefas indicadas no seus cargos. Não 
podem, consequentemente, eximir-se de suas obrigações ordinárias para 
desempenhar  aquelas  que,  por  conveniência,  decidiu  a  universidade 
oferecer ao público, mediante pagamento.

Além disso,  embora tenham autonomia para definir  as atividades 
que poderão ser  ofertadas ao público,  as universidades devem ter  em 
conta que prestam serviço público e, portanto, devem garantir os direitos 
dos usuários (art. 175, II, da CRFB), observar a modicidade tarifária (art. 
175, III, da CRFB) e manter serviço de qualidade (art. 206, VII, da CRFB), 
atendidas as exigências do órgão coordenador da educação (art. 211, § 1º, 
da CRFB).  Finalmente,  a  regulamentação dessas atividades deve ainda 
observar o princípio da gestão democrática do ensino (art.  206,  VI,  da 
CRFB).

Em  suma,  é  preciso  reconhecer  que  nem  todas  as  atividades 
potencialmente  desempenhadas  pelas  universidades  referem-se 
exclusivamente ao ensino. A função desempenhada pelas universidades é 
muito  mais  ampla  do  que  as  formas  pelas  quais  elas  obtêm 
financiamento. Assim, o princípio da gratuidade não as obriga a perceber 
exclusivamente recursos públicos para atender sua missão institucional. 
Ele exige, porém, que, para todas as tarefas necessárias à plena inclusão 
social, missão do direito à educação, haja recursos públicos disponíveis 
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para os estabelecimentos oficiais. 
O termo utilizado pela Constituição é que essas são as tarefas de 

“manutenção e desenvolvimento do ensino”.  Consequentemente,  são a 
elas que se estende o princípio da gratuidade. Nada obstante, é possível 
às  universidades,  no  âmbito  de  sua  autonomia  didático-científica, 
regulamentar,  em harmonia com a legislação,  as atividades destinadas 
preponderantemente à extensão universitária, sendo-lhes, nessa condição, 
possível a instituição de tarifa. Noutras palavras, a garantia constitucional 
da gratuidade de ensino não elide a cobrança, por universidades públicas, 
de mensalidade em curso de especialização.

Sendo  esse  o  fundamento  único  da  impetração,  incorreto  o 
entendimento do Tribunal  a quo que, sem observar a vinculação entre a 
atividade  em  face  da  qual  se  estabeleceu  a  tarifa,  estende  a  ela  a 
gratuidade.

Ante o exposto, circunscrevendo o debate no âmbito específico dos 
cursos de especialização, dou provimento ao recurso extraordinário, para 
denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

Proposta de tese: A garantia constitucional da gratuidade de ensino 
não  elide  a  cobrança,  por  universidades  públicas,  de  mensalidade em 
curso de especialização.
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