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RESUMO 

 

O Programa Universidade para Todos - Prouni foi criado com o objetivo de possibilitar o 

acesso de estudantes carentes às instituições particulares de ensino superior e assim promover 

a inclusão social. Em contrapartida, o governo concede benefícios fiscais para as instituições 

particulares que aderirem ao programa. Neste contexto o presente trabalho foi desenvolvido 

com o objetivo de levantar se há economia tributária com a adesão ao referido programa por 

parte de uma instituição particular de ensino superior com fins lucrativos. Para atender a esse 

objetivo adotou-se como metodologia do trabalho uma pesquisa qualitativa, exploratória 

utilizando como método de investigação a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. No 

estudo foi apresentada uma fundamentação teórica sobre o Prouni mostrando quais as 

instituições que podem aderir ao programa, sobre as instituições particulares de  ensino 

superior e os impostos incidentes sobre essas empresas, bem como sobre a isenção de 

impostos com a adesão ao Prouni. Na empresa estudada foram coletados dados por meio das 

demonstrações contábeis e documentações do Prouni tanto dos alunos beneficiários quanto da 

instituição e constatou-se que a adesão ao programa beneficia tanto à instituição quanto aos 

bolsistas. Além desse resultado alcançado, foi evidenciado que o Prouni contribui para a 

inclusão social. 

 

Palavras-chave: Prouni, instituição de ensino com fins lucrativos, isenção de impostos e 

economia tributária. 

 

Área Temática: Gestão Tributária, Trabalhista e Social 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Universidade para Todos - Prouni foi criado pelo Decreto 11.096/05 tem 

por objetivo romper a limitação imposta pela condição econômica de forma a facilitar o 

acesso às instituições particulares de ensino superior e assim promover a inclusão social. Esse 

programa é dirigido aos brasileiros sem diploma de curso superior, com renda per capita 

máxima de três salários mínimos, egressos do ensino médio público ou da rede particular na 

condição de bolsistas integrais. 

Em contrapartida a essa oportunidade de ingresso dos estudantes ao ensino  superior,  

o governo concede benefícios fiscais para as instituições particulares que aderem ao 

programa. Porém as instituições particulares de ensino superior estão diante de um dilema 

sobre se é vantajosa ou não a permanência no programa no tocante à permuta entre a 

concessão de bolsas e a isenção de impostos federais. 

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo avaliar se há economia tributária 

oriunda da adesão ao Prouni em uma instituição particular de ensino superior com fins 

lucrativos, no período de 01 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2011. 

Para atender esse objetivo foi  apresentada uma fundamentação teórica sobre o que é o 

Programa Universidade para Todos - Prouni e quais as instituições que podem aderir, em 

seguida, tendo em vista o foco do estudo, é abordado sobre as instituições particulares de 

ensino superior, os impostos incidentes sobre essas empresas e a isenção de impostos com a 

adesão ao Prouni. 

Posteriormente foi apresentada a metodologia de pesquisa com os procedimentos 

adotados para coleta dos dados e finalmente foi feita a análise, através de um estudo de caso, 

para verificar se houve a economia tributária. 
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A abordagem desse tema ocorre pelo fato de ser pouco abordado, mas de extrema 

importância para atualização dos leitores na área contábil e principalmente para os 

contabilistas e administradores que trabalham ou pretendam trabalhar em instituições 

particulares de ensino superior. 

A verificação da economia tributária com a adesão ao Prouni é extremamente 

relevante para a empresa pesquisada, pois através da análise feita é possível saber se 

realmente é vantajosa a permuta entre a concessão de bolsas do Prouni e a isenção de 

impostos e contribuições. O método de cálculo utilizado nesta pesquisa servirá como base 

para avaliação semestral, bastando à empresa atualizar as informações. 

 

2 REFERENCIAL  TEÓRICO 

 

2.1 Programa Universidade para Todos – Prouni 

 

O Programa Universidade para Todos – Prouni foi criado pela Medida Provisória nº 

213/2004 e que se converteu na lei nº 11.096/05. 
Art. 1o Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa 

Universidade para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo 

integrais1 e bolsas de estudo parciais2 de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% 

(vinte e cinco por cento) para estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de 

formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins 

lucrativos. (BRASIL, 2012h, p. 1) 

Por meio da concessão de bolsas de estudo, o programa tem por objetivo criar 

condições de acesso  ao  ensino  superior  privado  para  estudantes  que  por  causa  

situação  econômica e financeira não dispõe de recursos para assumir os custos de uma 

instituição de ensino particular. 
§ 1o A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não portadores de 

diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor 

de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio). (BRASIL, 2012h, p.1) 

§ 2o As bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujos critérios de distribuição serão definidos em regulamento pelo 

Ministério da Educação, serão concedidas a brasileiros não-portadores de diploma 

de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 3 

(três) salários-mínimos, mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação. 

(BRASIL, 2012h, p. 1) 

Os candidatos interessados em se beneficiar com a bolsa deverão se inscrever ao 

curso/instituição e serão selecionados de acordo com o mérito no Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM, devendo a instituição de ensino conferir as informações prestadas pelo 

candidato no ato de sua inscrição, conforme artigo 3º da lei 11.096/05: 
Art.  3o   O  estudante  a  ser  beneficiado  pelo  Prouni  será  pré-selecionado3   

pelos resultados e pelo perfil socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio 

- ENEM ou outros critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação, e, na 

etapa final, selecionado pela instituição de ensino superior, segundo seus próprios 

critérios, à qual competirá, também, aferir as informações prestadas pelo candidato. 

Parágrafo único. O beneficiário do Prouni responde legalmente pela veracidade e 

autenticidade  das  informações  socioeconômicas  por  ele  prestadas.  .  (BRASIL, 

2012h, p. 1) 

 

Percebe-se que o candidato não precisa participar do processo seletivo na instituição, 

mas é facultativo que seja aplicado uma prova para avaliar os conhecimentos. Ressalta-se que 

a obtenção da bolsa pelo candidato está condicionada a obedecer alguns critérios previstos na 

legislação: 
Art. 2o A bolsa será destinada: 

I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; 
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II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei; 

III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal 

superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, 

independentemente da renda a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 1o desta Lei. 

Parágrafo único. A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo 

máximo para a conclusão do curso de graduação ou sequencial de formação 

específica, dependerá do cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico, 

estabelecidos em normas expedidas pelo Ministério da Educação. (BRASIL, 

2012h,p. 1) 

A adesão ao programa não é obrigatória conforme expresso no artigo 2º, § 1º do 

Decreto 5.493/05 “a instituição de ensino superior interessada em aderir ao Prouni firmará, 

em ato de sua mantenedora, termo de adesão junto ao Ministério da Educação.” (BRASIL, 

2012c, p. 1) 

As inscrições para o processo seletivo do Prouni serão efetuadas em uma única etapa, 

exclusivamente pela internet, por meio do portal do Prouni no endereço http://siteprouni 

.mec.gov.br.Sendo assim a instituição tem a autonomia para decidir a sua adesão e quais os 

cursos que irão ofertar as bolsas. 

Mas como forma de garantir que os alunos beneficiários do Prouni possam ter um 

padrão de educação e que as instituições que não estão regulares com suas obrigações e sem 

licença para funcionar recebam esses alunos, o MEC – Ministério da Educação definiu 

critérios educacionais e fiscais a serem analisados previamente à autorização para adesão. As 

condições estão no termo de adesão e nos aditivos de cada semestre, onde as instituições 

deverão estar regularmente autorizadas a funcionar, seus cursos devem estar regularmente 

cadastrados junto ao Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e 

apresentar regularidade fiscal aferida pelo MEC mediante consulta ao Cadastro Informativo 

de Créditos não quitados do Setor Público Federal (Cadin). (MEC, 2012b, p. 2) 

O termo de adesão firmado pela instituição terá validade de 10 (dez) anos, contado da 

data de sua assinatura, renovável por iguais períodos, conforme artigo 5º § 1º da lei 

11.096/05. (BRASIL, 2012h, p. 2). Vale ressaltar que não há nenhum impedimento por parte 

da legislação se a instituição renunciar, a qualquer momento ao termo de adesão, desde que o 

estudante beneficiário tenha o benefício concedido até a conclusão do curso, respeitado as 

normas internas da instituição, inclusive disciplinares, segundo artigo 5º, § 5º da lei 

11.096/05. (BRASIL, 2012h, p. 2) 

No tocante à quantidade de bolsas integrais que a instituição deve ofertar, está previsto 

na lei 11.096/05 que no ato da adesão ela pode optar por conceder, no mínimo, 1 (uma) bolsa 

integral para cada 10,7(dez inteiros e sete décimos) ou para cada 22 (vinte e dois) estudantes 

regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo 

anterior: 
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. (BRASIL, 2012h, p. 2) 

 

Art 5o § 4o A instituição privada de ensino superior com fins lucrativos ou sem fins 

lucrativos não beneficente poderá, alternativamente, em substituição ao requisito 

previsto no caput deste artigo, oferecer 1 (uma) bolsa integral para cada 22 (vinte e 

dois) estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados em cursos 

efetivamente  nela  instalados,  conforme  regulamento  a  ser  estabelecido  pelo 

Ministério da Educação, desde que ofereça, adicionalmente, quantidade de bolsas 

parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) na 

proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos na forma desta Lei 
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atinja o equivalente a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) da receita anual 

dos períodos letivos que já têm bolsistas do Prouni, efetivamente recebida nos 

termos da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, em cursos de graduação ou 

sequencial de formação específica. (BRASIL, 2012h, p. 2) 

 

2.2 Instituições particulares de ensino superior: 

 

A educação é um dos direitos sociais previsto na Constituição Federal/88: “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. (BRASIL, 2012a, p. 82). 

Além dos comandos constitucionais, a educação brasileira recebe disciplina no âmbito 

infraconstitucional através da Lei nº 9.394/96, conhecida como LDB, que fixa as diretrizes e 

bases para a educação nacional: “Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. (BRASIL, 2012e, p.1). 

No que se refere às instituições de ensino superior, elas são empresas, isto é, possuem 

personalidade jurídica, com direitos e obrigações. Quanto à categoria, está previsto no artigo 

19, da lei 9.394/96 que em qualquer de seus níveis, seja o ensino fundamental, médio ou 

superior, elas enquadram em instituições públicas, assim entendidas as criadas ou 

incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público; e em instituições privada, assim 

entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

(BRASIL, 2012e, p. 6) 

No tocante às instituições privadas de ensino superior, objeto desse estudo, elas se 

classificam em instituições particulares em sentido estrito, isto é „com fins lucrativos‟, e em 

instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas, denominadas „sem fins lucrativos‟, 

conforme artigo 20 da Lei 9.394/96: 
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 

(Regulamento) 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e 

mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não 

apresentem as características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, 

sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da 

comunidade; (Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009) 

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional 

e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; 

IV – filantrópicas, na forma da lei. (BRASIL, 2012e, p. 6) 

As empresas, de acordo com o ramo de atividade, são classificadas como indústria, 

comércio ou prestação de serviços, sendo que para cada atividade há a incidência de diversos 

tributos. 

Tributo é definido no artigo 3º da Lei 5.172/66, como “toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 

(BRASIL, 2012d, p. 1). Sua classificação está contida na CF/88, em seu artigo 145, onde 

descreve que os tributos são divididos em impostos, taxas, contribuições de melhorias, e que 

cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituí-los. (BRASIL, 2012a, 

p. 61) 
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Imposto é definido pela Lei 5.172/66, no artigo 16, como “tributo cuja obrigação tem 

por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte.” (BRASIL, 2012d, p. 3). 

No entanto através dos artigos 148 e 149 da Constituição Federal, evidencia-se que há 

mais duas espécies tributárias: os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. 
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (BRASIL, 2012a, p. 62) 

Nas instituições de ensino superior, a atividade predominante é a prestação de 

serviços, dessa forma estão sujeitas a recolher os seguintes impostos e contribuições sobre 

essa atividade, conforme quadro 1: 

 

União Municípios 

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza - IR 

Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISSQN 

Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade 

Social - COFINS 

 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 

Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS 

Fonte: Autores 

Quadro 1: Impostos e contribuições na atividade de prestação de serviços 

 

No tocante às instituições sem fins lucrativos, as mesmas estão imunes ao 

recolhimento desses impostos e contribuições. Essa imunidade está prevista na CF/88, artigo 

150, inciso VI, onde assegura que é vedado União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios instituir impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”. 

(BRASIL, 2012a, p. 62) 

Mas para que as instituições obtenham a imunidade é necessário que atendam aos 

requisitos previstos na lei 9.532/97: 
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, 

considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os 

serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população 

em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. 

§ 1º Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital 

auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. 

§ 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão 

obrigadas a atender aos seguintes requisitos: 

a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; 

b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos 

seus objetivos sociais; 

c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos 

das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; 

d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 

emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de 

suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que 

venham a modificar sua situação patrimonial; 
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e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com 

o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 

f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados 

e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim 

cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; 

 g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às 

condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de 

encerramento de suas atividades, ou a órgão público; 

h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o 

funcionamento das entidades a que se refere este artigo. (BRASIL, 2012f, p. 6 e 7) 

Quanto à forma de tributação do lucro, as instituições de ensino superior podem optar 

pelo Lucro Presumido ou Lucro Real, onde as bases de cálculos e alíquotas poderão ser 

diferenciadas. Conforme exposto, as instituições sem fins lucrativos estão imunes ao 

recolhimento dos impostos e contribuições sociais, sendo assim será demonstrado o 

comparativo dos cálculos de acordo com o regime de tributação somente das instituições com 

fins lucrativos, conforme quadro 2: 

 
 
 
 
Tributos 

Lucro Real Lucro Presumido 

 
 
Alíquota 

 
Base de 

Cálculo 

Embasamento 

Legal - Alíquota e 

Base de Cálculo 

 
 
Alíquota 

 
Base de 

Cálculo 

Embasamento Legal - 

Alíquota e Base de 

Cálculo 

 
 

IRPJ 

 
 

25% 

 
 

Lucro 

Lei 9.249/95: Art. 3º 

e § 1º ,e Art 13, 

respectivamente 

 
 

25% 

 
32% do 

faturamento 

Lei 9.249/95: Art. 3º e 

§ 1º , e Art. 15, inciso 

III, letra a, 

respectivamente 
 
 

CSLL 

 
 

9% 

 
 

Lucro 

IN SRF nº 390/04: 

Art. 31 e Art.14, 

respectivamente 

 
 

9% 

 
32% do 

faturamento 

Lei 9.249/95, Art. 3º e 

IN SRF nº 390/04 Art. 

14, respectivamente 

 
 
COFINS 

 
 

3% 

 
 
Faturamento 

Decreto 4.524/02: 

Art. 51 e Art. 2º, 

inciso II, 

respectivamente 

 
 

3% 

 
 
Faturamento 

Decreto 4.524/02: Art. 

51 e Art. 2º, inciso II, 

respectivamente 

 
 

PIS 

 
 

0,65% 

 
 
Faturamento 

Decreto 4.524/02: 

Art. 51 e Art. 2º, 

inciso I, letra a, 

respectivamente 

 
 

0,65% 

 
 
Faturamento 

Decreto 4.524/02: Art. 

51 e Art. 2º, inciso I, 

letra a, respectivamente 

 
 

ISSQN 

 
 

3% 

 
 
Faturamento 

Lei 2.033/03: Art. 20 

e § 1º, e Art. 29, 

inciso III, 

respectivamente 

 
 

3% 

 
 
Faturamento 

Lei 2.033/03: Art. 20 e 

§ 1º, e Art. 29, inciso 

III, respectivamente 

Fonte: Autores 

Quadro 2: Comparativo dos tributos na prestação de serviços educacionais em instituição 

particular de ensino superior com fins lucrativos 

No tocante ao PIS – Programa de Integração Social e à COFINS – Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social, faz-se necessário informar que de acordo com a forma e 

tributação, as empresas deverão recolher essas contribuições pelo regime cumulativo ou não 

cumulativo. As empresas tributadas pelo Lucro Real recolhem pelo regime não cumulativo e 

as alíquotas são 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS enquanto que as do Lucro 
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Presumido recolhem pelo regime cumulativo, onde as alíquotas são 0,65% para o PIS e 3% 

para a COFINS. 

Como exceção a essa regra, está previsto que as pessoas jurídicas, ainda que sujeitas à 

incidência não cumulativa, submetem à incidência cumulativa as receitas elencadas no art. 10, 

VII a XXV da Lei nº 10.833, de 2003. Dentre essas receitas está previsto no inciso XIV as 

receitas decorrentes de prestação de serviços de educação superior. (SRF, 2012d, p.11). Sendo 

assim as instituições podem optar pelo Lucro Real, mas o regime de recolhimento das 

contribuições para o PIS e COFINS obedece as regra da cumulatividade. 

 

2.3 Isenção de Impostos: 

 

Para melhor entendimento, Carrazza (2008) diferencia isenção de imunidade, sendo 

que a primeira é dada por leis ordinárias e a segunda por ato constitucional.  

A imunidade e a isenção distinguem-se em função do plano em que atuam. A primeira 

opera no plano da definição da competência, e a segunda atua no plano da definição da 

incidência. Ou seja, a imunidade é técnica utilizada pelo constituinte no momento em que 

define o  campo  sobre o qual outorga competência. Diz, por exemplo, o constituinte: 

"Compete à União tributar a renda, exceto a das instituições de assistência". Logo, a renda 

dessas entidades não integra o conjunto de situações sobre que ode exercitar-se aquela 

competência. A imunidade, que reveste a hipótese excepcionada, atua, pois, no plano da 

definição da competência tributária. Já a isenção se coloca no plano da incidência do tributo, a 

ser implementada pela lei (geralmente ordinária) por meio da qual se exercite a competência 

tributária. (CARRAZZA, 2008, pág.705) 

Com a criação do Prouni houve mudanças na legislação tributária das instituições 

privada de ensino superior, com e sem fins lucrativos, onde está previsto na Instrução 

Normativa nº. 456/2004 e no Decreto nº. 11.096/2005 que no período da adesão ao programa 

estão isentas do recolhimento dos impostos e contribuições federais incidentes sobre as 

receitas provenientes dos cursos de graduação ou cursos sequenciais: 
Art. 1º A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins 

lucrativos não beneficente, que aderir ao Programa Universidade para Todos 

(Prouni) nos termos dos arts. 5º da Medida Provisória nº 213, de 2004, ficará isenta, 

no período de vigência do termo de adesão, das seguintes contribuições e imposto: 

I - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); II - 

Contribuição para o PIS/Pasep; 

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e IV - Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica (IRPJ). 

 § 1º A isenção de que trata o caput recairá sobre o lucro na hipótese dos incisos III e 

IV, e sobre o valor da receita auferida na hipótese dos incisos I e II, decorrentes da 

realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou 

cursos seqüenciais de formação específica. 

§ 2º Para fins do disposto nos incisos III e IV do caput a instituição de ensino deverá 

apurar o lucro da exploração referente às atividades sobre as quais recaia a isenção, 

observado o disposto no art. 2º e na legislação do imposto de renda. (SRF, 2012b, p. 

1) 

Pode-se observar que a isenção é somente no âmbito federal, sendo devido o imposto 

municipal sobre todas as receitas de mensalidade, inclusive as oriundas da bolsa do Prouni. 

Quanto à isenção acima, é importante informar que por omissão nessa lei, até junho de 2011, 

as instituições que não preenchiam todas as bolsas ofertadas usufruíam da isenção total dos 

impostos e contribuições. Essas bolsas ociosas era prejuízo tanto para os cofres públicos 

quanto para os estudantes. Diante disso a Lei 12.431/2011 corrigiu a omissão do legislador, 

dando nova redação ao artigo 8º § 3º da Lei 11.096/05, acrescentando no artigo 8º § 3º da Lei 

11.096/05 que a isenção será calculada na proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas. 

(BRASIL, 2012h, p. 4) 
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No que refere à forma de tributação, o artigo 14 inciso IV da Lei 9.718/98 menciona 

que “estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas que, autorizadas pela 

legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do 

imposto.” (BRASIL, 2012g, p. 8). Dessa forma as instituições que aderem ao Prouni são 

tributadas pelo Lucro Real, mas vale ressaltar que no cálculo do IRPJ – Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica e da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido utiliza-se o lucro da 

exploração conforme o artigo 2º desta Instrução Normativa: 
Art. 2º Considera-se lucro da exploração de que trata o § 2º do art. 1º o lucro líquido 

do período de apuração, antes de deduzida a provisão para a CSLL e a provisão para 

o imposto de renda, ajustado pela exclusão dos seguintes valores: 

I - da parte das receitas financeiras que exceder às despesas financeiras; II - dos 

rendimentos e prejuízos das participações societárias; 

III - dos resultados não-operacionais; e 

IV - do valor baixado de reserva de reavaliação, nos casos em que o valor 

realizado dos bens objeto da reavaliação tenha sido registrado como custo ou 

despesa operacional e a baixa da reserva tenha sido efetuada em contrapartida à 

conta de: 

a) receita não-operacional; ou 

b) patrimônio líquido, não computada no resultado do mesmo período de 

apuração. (SRF, 2012b, p. 1) 

  

3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar se houve economia tributária oriunda da 

adesão ao Prouni em uma instituição particular de ensino superior com fins lucrativos, no 

período de 01 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2011. 

Quanto à natureza, por proporcionar uma melhor visão do problema a ser pesquisado, 

foi utilizada uma abordagem qualitativa. Para Raffel, apud por Malhotra (2001, p.153), a 

pesquisa qualitativa proporciona uma melhor compreensão da linguagem, das percepções e 

dos valores das pessoas e que essa natureza de pesquisa capacita a decidir quanto às 

informações que o pesquisador deve levantar para resolver o problema de investigação e saber 

interpretar adequadamente as informações. 

Quanto ao objetivo, a pesquisa foi exploratória, pois abordou a compreensão e 

exploração de um assunto novo. Malhotra (2001, p. 106) definiu a pesquisa exploratória como 

um tipo de pesquisa que tem como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre a 

situação problema enfrentados pelo pesquisador e sua compreensão e que esse tipo de 

pesquisa busca explorar um problema ou uma situação para prover critérios e compreensão. 

Para Gil (2002, p. 41) a pesquisa exploratória “tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a constituir hipóteses”. 

Na investigação da pesquisa, os métodos utilizados foram: pesquisa bibliográfica e o 

método de caso. A pesquisa bibliográfica é baseada em publicações, mostrando para o 

pesquisador as contribuições científicas sobre o assunto pesquisado. Lakatos e Marconi (2003, 

p. 183) definiram como um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, 

revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados com o tema, e que o estudo da literatura pertinente representa uma fonte 

indispensável de informações, podendo orientar as indagações. 

O estudo de caso é definido por Vergara (1998, p. 47) como sendo limitado a uma ou 

poucas unidades (sejam pessoas, produto, empresa, etc.), porém possui caráter de 

profundidade e detalhamento, podendo ou não ser realizado no campo. 

Gil (2002, p. 141) complementa dizendo que o estudo de caso é o mais completo de 

todos os delineamentos, pois se vale tanto de dados de gente quanto de dados em papel e esses 
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dados podem ser obtidos mediante análise de documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, 

observação espontânea, observação participante e análise de artefatos físicos. 

Neste trabalho, a coleta de dados foi documental baseada nas demonstrações contábeis 

e nas documentações do Prouni fornecidas pela empresa, tanto da instituição quanto dos 

alunos beneficiários. Foi feito ainda o embasamento teórico através da pesquisa bibliográfica 

em legislação obtida pela internet. 

 

4 ANÁLISE DO CASO 

 

O estudo de caso foi realizado em uma instituição de ensino superior com fins 

lucrativos. Por falta de permissão a sua razão social e o curso serão preservados, ressalta-se 

que os dados apresentados são reais. 

Essa instituição, através de sua mantenedora, aderiu ao Prouni no ano de 2005 e optou 

por conceder uma bolsa integral para cada 22 (vinte e dois) estudantes regularmente pagantes 

e devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo anterior, excluído o 

número correspondente a bolsas integrais concedidas pelo Prouni ou pela própria instituição. 

O curso analisado tem duração de 12 semestres e sua adesão ao programa ocorreu em 

maio de 2009. Quanto à quantidade de bolsa ofertada até o 2º semestre de 2011, a instituição 

contabiliza 11(onze) alunos beneficiários com bolsa integral e 19 (dezenove) com bolsa 

parcial de 50%, sendo que no caso da última há uma bolsa suspensa. Conforme previsto no 

Manual do Candidato, nos casos em que a matrícula do bolsista do Prouni for incompatível 

com o período letivo da instituição, acarretando sua reprovação por faltas, a instituição deverá 

emitir o correspondente Termo de Concessão de Bolsa, suspendendo sua utilização até o 

período letivo seguinte, sem prejuízo ao estudante. (MEC, 2012a, p.5) 

De acordo com os dados fornecidos pela empresa por semestre são ofertadas 6 (seis) 

bolsas do Prouni, conforme tabela 1: 

 

Tabela 1 : Bolsas ofertadas e concedidas por semestre 

     SEMESTRE BOLSA INTEGRAL BOLSA PARCIAL 

 
Ofertada Concedida Ofertada Concedida 

2o Semestre de 2009 2 2 4 4 

1o Semestre de 2010 2 2 4 2 

2o Semestre de 2010 2 2 4 4 

1o Semestre de 2011 2 2 4 6 

2o Semestre de 2011 2 3 3 3 

TOTAL   11   19 

Fonte: Autores 

 

Observa-se que no 1º semestre de 2010 ficaram duas vagas ociosas, sendo incluídas no 

próximo Termo Aditivo da adesão da mantenedora ao Prouni. Isso ocorre porque as 

instituições não concedem todas as bolsas ofertadas e os motivos estão na falta de 

comparecimento dos candidatos à instituição ou por não preenchimento de alguns dos 

requisitos básicos do programa por parte do candidato. 

Por critério do Ministério da Educação no Termo Aditivo de adesão, o cálculo das 

bolsas ofertadas não tem interferência de informações entre o 1º e o 2º semestre, isto é, os 

dados são analisados separadamente, daí o motivo pelo qual a bolsa ociosa do 1º semestre de 

2010 somente ser concedida no 1º semestre de 2011. 
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Quanto ao valor já concedido em gratuidades pela instituição em bolsa do Prouni, até 

31 de dezembro de 2011, de acordo com suas demonstrações contábeis, contabilizou um 

montante de R$ 990.149,04, conforme mostra a Tabela 2: 

 

Tabela 2 :  Valor das bolsas concedidas por semestre 

Semestre Valor de bolsas concedidas (em R$) 

2º semestre de 2009 59.515,00 

1º semestre de 2010 99.388,32 

2º semestre de 2010 186.234,00 

1º semestre de 2011 264.619,98 

2º semestre de 2011 380.391,74 

Total Acumulado 990.149,04 
Fonte: Autores 

 

Em contrapartida, neste mesmo período, a instituição deixou de recolher em impostos 

e contribuições federais, sobre as mensalidades do curso em questão, um montante de R$ 

6.487.348,08. 

 

Tabela 3 : Isenção de impostos e contribuições federais por semestre 

 

 
No entanto, na análise da economia terá que ser considerado que os alunos bolsistas 

matriculados não terão prejuízo no usufruto da bolsa, dessa forma é necessário projetar o 

valor que será concedido em bolsas até a conclusão do curso desses beneficiários. Para isso 

será considerado como critério de cálculo a mesma semestralidade para todos os bolsistas, 

cujo valor se refere aos ingressantes no 1º semestre de 2012, que é R$ 23.868,00. 

Dessa forma o valor total estimado a ser concedido em bolsas até a conclusão de todos 

os alunos beneficiários será de R$ 4.475.250,00, conforme tabela 45: 

 

Tabela 4 :  Valor estimado de bolsas a ser concedidas 

Semestre a concluir Bolsa Integral Bolsa Parcial Valor estimado de bolsas  (em R$) 

12 0 1 143.208,00 

11 3 7 1.706.562,00 

10 2 3 835.380,00 

9 3 0 644.436,00 

8 2 2 572.832,00 

7 1 2 334.152,00 

6 0 2 143.208,00 

5 0 1 59.670,00 

3 0 1 35.802,00 

Total 11 19 4.475.250,00 
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Fonte: Autores 

 

Nessa análise não foi levado em consideração trancamentos, transferências e 

reprovação em disciplinas, por ser fatos fortuitos, não sendo possível prevê-los. Para cálculo 

foi utilizada a seguinte fórmula: Bolsa Estimada = ((Valor do semestre x Bolsa Integral) + 

(Valor do semestre/2 x Bolsa parcial)) x Semestre a concluir. 

Por fim é apresentado o montante de impostos municipais pagos sobre as bolsas 

concedidas no período: 

 

Tabela 5: ISSQN sobre as bolsas do Prouni 

Bolsas Prouni Valor ISSQN ( em R$) 

Bolsas concedidas 29.704,47 

Bolsas estimadas 134.257,50 

Total de ISSQN devido 163.961,97 
Fonte: Autores  

De posse desses dados é possível fazer a análise da economia tributária que a 

instituição obteve com a adesão ao Prouni no período estudado. 

 

Quadro 3: Apuração da economia tributária com a adesão ao Prouni no período 

Itens Valor (em R$) 

Valor da Isenção de Impostos e Contribuições Federais 6.487.348,08 

(-) Valor de Bolsas do Prouni Estimado 4.475.250,00 

(-) Valor de Bolsas do Prouni Concedido 990.149,04 

(-) Valor do ISSQN sobre as Bolsas do Prouni 163.961,97 

(=) Economia Tributária no período 857.987,07 
Fonte: Autores 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Através dados levantados pela pesquisa pode-se verificar que o Prouni foi criado com 

o objetivo de dar oportunidade de acesso ao ensino superior a estudantes cuja situação 

econômico-financeira não é suficiente para arcar com os custos de uma instituição particular 

de ensino, contribuindo assim para a inclusão social. 

Verificou-se também que as instituições sem fins lucrativos, que obedecem aos 

requisitos propostos em lei para garantir a filantropia, estão imunes aos impostos e 

contribuições que incidam sobre a atividade de educação e que por isso a adesão ao Prouni 

não representa economia tributária. 

Entretanto a adesão ao Prouni pelas instituições com fins lucrativos, também 

chamados de instituições particulares em sentido estrito, mostra-se bastante vantajosa uma 

vez que essas empresas não detinham nenhum beneficio fiscal e agora passa a ter isenção total 

de impostos e contribuições federais sobre a atividade de educação em troca da concessão de 

bolsas de estudo. 

 De posse dessas informações, a pesquisa levantou dados junto a uma instituição 

particular de ensino superior a fim de verificar se a adesão ao Prouni está realmente vantajosa, 

levando em consideração os dados obtidos desde o período de adesão até a atualidade. O 

resultado foi a confirmação de que a adesão ao Prouni gera uma economia tributária muito 

relevante, além de contribuir para a questão social. Isso indica que a empresa deve manter a 

sua adesão ao programa. 
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Por fim, conclui-se que a adesão ao Prouni produz benefícios tanto para as instituições 

particulares de ensino superior com fins lucrativos quanto os alunos bolsistas. 
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