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TEXTO

Dê-se ao Art. 2' da Medida Provisória n' 711. de
.:
17 de noveníbro dé 1994. no qúe se refere ao 2' do Art. 4 7, da Lei
.' ,-,4.02M61;a scg4i11t_e r~açiio·:

*
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· §' 2'• - A competência do Conselho Nac10nal de,
Educação -para <hÓeidir sobre_ o funcionamento e reconh~ciinento de
umversidade pu estabelecimento ISolado de ensmo supenor
particulares; prevista nos incisos !I, lii e IV do Art."!' da Lei'4 024, de_
20 de dezembro de 1'!61 , refenda no par:igrafo anterior, ~erà contar
com a colaboração opinativa dos Conselhos Estaduais de Educaç~9-

~

JUSTIFICATIVA

<
A

colaboração dos Consdhos

Estaduais

de

Educação será muito útil na politica de expansão do ensino superior
brasileifoc Caberá.· no.'eittanto, ao Collselho Nacional de Educação. a
autorização e reconhecilnento iinal dos· estabelecímentos- _-particubre?
de ensino superior. principalmente com vistas ao melhor controle da
expansão e nivei de qualidade desses estabelecimentos de ensino. Se as
autorizações e os reconhecimentos forem ddegados aos [staóos.
dificilmente teremos uma politica austera de expansão do ~nsmo

superior no Brasil, além de dificultar a fonnaçào adequada de mão de
obra superior para o desenvolvimento nacional.
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TEXTO

Da-se ao Art. 2• da Medida Provisória n• 711, de
17 de .no~~e~~~bro de !994, no que diz respeito ao art. 48 da Lei n• 4
024/61, a seguinte redação:
Art. 48 • O Ministro de Estado da Educaçlo .e do
Desporto, após inquérito administrativo, proposto pelo Conselho
Nacional de EducaçiO, suspenderá a autonomia da Universidade e
intervirá em' qualquer estabelecimento de Ensino Superior, por M(1tivo
de infrigência da Legislação do ensino ou de prec~ito estatutário
regimental.

JUSTIFlCATIV A
Nlo se pode deilW a critério de um Ministro de
Estado, que pode representar facçlo política, suspender a autonomia da
Universidade e intervir em estabelecimentos isolados, sem a anuência
prévia do C.N.E., que é o órgão moderador.
c
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TEXTO

Dê-se ao Art. 2" da Medida Provisória n• 711, de
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao art. 48 da Lei n• 4
024/61, a seguinte redação:
Art. 48 - O Ministro de Estado da Educação e do
Despono, após inquérito adnrinistrativo, proposto pelo Conselho
Nacional de Educação, suspenderá a autonomia da Universidade e
intervirá em qualquer estabelecimento de Ensino Superio_r, por motivo
de infrigência da Legislação do ensino ou de preceito estatuíário

regimental.

JUSTIFICATIVA
Não se pode deixar a critério de um Ministro de
Estado, que pode representar facção política, suspender a autonomia da
Universidade interVir em estabelecimentos isolados, seJII a anuência
prévia do C.N.E., que é o órgão moderador.
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I

Acrescente~se ao Art. r~ da Medida Provisória tf
'
7 I I. de I 7 de. novembro
de I 994, no que se refere o An. 48, da Lei n'
4024/61. os parágrafos 3' e 4' .
. ~. 3 - A intervenção não atingirá a gestão econômicafinánceira.

:§ 4' - As medidas previstas neste anigo só poderão. ser
aplicados apó~ inquérito que comprove as irregularidades, no qual se
proporcione amplo direito de defesa".
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal garante a autonomia
econômica-fin!IDceira e não pode o Poder Público nela interferir, P9T
contrariar o previsto no art. 209 da C.F. ou por ficar o estado sujeito a
indenizar pelas consequências que advier da intervenção.
Por outro lado, o artigo da medida provisória
confere poderes discricionários ao Ministro da Educação. contrariando
ainda o principio constitucional de ampla defesa e de que nenhuma
punição pode ser apJicada sem o competente processo apurador.
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TEXTO
Dê-se ao Art. 2" da Medida Provisória n• 7!\, de
I 7 de novembro de I 994, no que se refere ao § 2" do Art. 47, da Lei
4024/6 I :a seb'llinte redação:
§ 2• - A competência do Conselho Nacional de
Educação para decidir sobre o funcionamento e reconhecimento de
universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior
?artic\l.!ares,ptevista nos incisos 11, III e IV do Art. 9" da Lei 4.024, de
20 de dezembro de I 96 I, referida no parágrafo anterior, podeni coutar
com a colaboração opinativa dos Conselhos Estaduais de'Educaç!IQ,

i.

I"

JUSTIFICATIVA
A colaboração dos Conselhos Estaduais de
Educação será muito ütil na política de expansão do ensino superior
brasileiro. Caberá, no entanto, ao Conselho Nacional de Educação, a
autorização e reconhecimento final dos estabelecimentos particulares
de ensino superior, principalmente com vistas ao melhor contrOle da
expansão e nível de qualidade desses estabelecimentos de ensino. Se as
autorizações e os reconhecimentos forem delegados aos Estados,
dificilmente teremos uma política austera de expansão do ensino
superior no Brasil, além de dificultar a formação adequada de mão de
obra superior para o desenvolvimento nacional.
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TEXTO

Dê-se ao Art. 2" da Medida Pr0\.1sória no 711. d~

17 de novembro de 199-l, no que uiz respeito ao art. 48 da Lei n' 4
02-t/61, a seguinte redação:

Art. -18 - O Ministro de Estado da Educação e do
Desporto. após inquêrito administrativo~ proposto pelo Conselho
Nacional de Educação. suspenderá a autonomia da Universídade ~
intcrvirã cin quallJ.UCr cstabch.:cltm.:ntu Jc EnsiHo Superior, por muuvo

de infrigência da LegislaÇão do f.!nsino ou de preceito ..;statutário
rebrimental.

JUSTIFICATIVA
N ào se pode deixar a critério de ·l!m Ministro de
Estado. que pode representar facção politica. suspender a autonomia da
Universidade e intervir em estabelc:cimenroo; isolados. sem a anuéncia
prévia do C.N.E., que é o órgão moderador.
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TEXTO

Dê-se ao Art. 2° da Medida Provisória no 711, de
0
17 de novembro de 1994, no que diz respeito ao an. 48 da Lei D 4
024161, a seguinte redação:
Art. 48 - O Ministro de Estado da Educação e do

Despono, após inquérito administrativo, proposto pelo Conselho
Nacional de Educação, suspenderá a autonomia da Universidade e
intervirâ em qualquer estabelecimento de Ensino Superior, por motivo

de infrigência da Legislação do ensino ou de preceito estatutàno
regimental.

JUSTIFICATIVA
Não. se pode deixar a critério de um Ministro de
Estado, que pode representar facção política, suspender a autonomia da

Universidade e intervir em estabelecimentos isolados, sem a anuência
prévia do C.N.E .• que é o órgão moderador.
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Acrescente-se ao Art. 1°, da Medida Provisória n"
-11. de 17 de novembro de \994, no que se retere o Art. 48, da Let n"
4024/6\, os parágrafos 3" e 4".
§ 3 - A intervenção não atingirá a gestão t::conômica-

financeira.
§ 4° - As medidas previstas neste artigo só pod!i!ràO sl!r
aplicados após inquérito que comprove as irregularidades, no qual se
proporcione amplo direito de defesa".

JUSTiFICATlV A

A Constituição Federal g:1rame a autonmma
econômica-tinanceira e não pode o Poder Público nela interferir. por
contrariar o previsto no art. 209 da C. F. ou por ficar o estado sujeito a
indenizar pelas consequências que advier da intervenção.
Por outro lado, o artigo da medida provisória
confere poderes discricionârios ao Ministro da Educação. contrariando
ainda o princípio constitucional de ampla defesa e de que nenJuuna
punição pode .ser aplicada sem o competente processo apurador.
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TEXTO

Acrescente-se ao Art. 2', da Medida Provisória n'
711, de 11 de novembro de 1994, no que se refere o Art. 48, da Lei n'
4024161, os parágrafos 3' e 4'.
§ 3 - A intervenção não atingirá a gestão econômicafinanceira.
§ 4' - As medidas previstas neste anigo só poderão ser
aplicados após inquérito que comprove as irregularidades, no qual se
proporcione amplo direito de defesa".

JUSTIFICATIVA
A. Constituição Federal garante a auwnom1a
econômica·financeira e não pode o Poder Público nela interferir. por
contrariar o previsto no art. 209 da C.F. ou por ficar o estado sujeito a
indenizar pelas consequências que advier da intervenção.
Por outro lado, o artigo da medida provisória
confere poderes discricionários ao Ministro da Educação, contrariaudo
ainda o principio constitucional de ampla defesa e de que nenhuma
punição pode ser aplicada sem o competente processo apurador.
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Acrescente-se ao Art. r. da Medida Provisória no
111, de 17 de novembro ·de 1994, no que se refere o Art. 48, da Lei n•
4024!61, os parágrafos 3" e 4•.
·§ 3 - A intervenção não atingirá. a gestão c:conõmica-

financeira. ' .· ·
~ 4• - As medidas· previstas neste artigo só poderão ser

aplicados após inquérito que ~omprove as irregularidades. no qual se

proporcione amplo direito de defesa".
JUSTIFICA TJV A
''
A Constituição Federal garante a autonomia
econômica-fin3nceira e não pode o Poder Público nela interferir. por
contrariar o previsto no art. 209 da C.F. ou por ficar o estado sujeito a

indenizar pelas consequências que advier da intervenção.
Por outro lado, o artigo da medida provisória
confere poderes discricionários ao Ministro da Educação, contrariando
ainda o princípio constitucional de ampla defesa e de que neniJUma
punição pode ser aplicada sem o competente processo apurador.

