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União Europeia julga inválida lei de Orbán para o ensino superior 

Por Alexander Kubiak 

 

No dia 6 de outubro passado, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou 

inválida uma lei de 2017 adotada pela Hungria, a qual alterou as normas para o ensino 

superior, criando critérios mais rígidos para o funcionamento de universidades estrangeiras 

no país. O objetivo principal da lei foi fechar a Universidade Centro-Europeia, que foi fundada 

e é financiada pelo bilionário George Soros, criticado constantemente pelo primeiro-ministro 

húngaro, Viktor Orbán.  

A lei tramitou em caráter de urgência em 2017, sendo aprovada pelo Parlamento em 

cerca de uma semana. De acordo com a lei, as universidades devem comprovar a existência 

de um tratado entre a Hungria e o estado de origem da universidade, além de possuir os 

mesmos cursos ofertados em ambos os países. 

 Conforme o tribunal europeu, o governo de Orbán feriu as leis comunitárias europeias 

que protegem liberdade de criação de centros educacionais, a liberdade de conduzir negócios 

e a liberdade acadêmica. Por causa dessa lei, a Universidade Centro-Europeia teve que 

fechar em Budapeste e foi transferida para Viena, na Áustria. A Comissão Europeia entrou 

com uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia para que a lei fosse invalidada. A 

Hungria argumentou que ela tinha o objetivo de proteger a ordem pública, mas o tribunal 

considerou que o governo húngaro não conseguiu comprovar qualquer interesse legítimo da 

sociedade em dificultar a existência de instituições de nível superior de origem estrangeira no 

país. 

Com a vitória judicial, a Comissão Europeia pode exigir a revogação ou uma mudança 

na lei sobre o ensino superior, podendo até impor sanções econômicas à Hungria caso ela 

se negue a fazê-lo, embora o governo de Orbán já tenha anunciado que respeitará a decisão 

do tribunal. Porém, na prática, o reconhecimento da invalidez da lei pouco altera os danos 

causados, visto que o reitor da Universidade Centro-Europeia, Michael Ignatieff, já afirmou 

que não pretende fazer a universidade retornar para Budapeste. A justiça europeia é limitada 

em conter as ações autoritárias de Orbán, visto que, até a lei ter sido considerada inválida e 

passível de ser revogada, seus efeitos já alcançaram os objetivos pretendidos pelo primeiro-

ministro. 

Enquanto isso, Orbán continua a atacar a liberdade acadêmica, tendo colocado, no 

dia 31 de agosto deste ano, a Universidade de Artes Cênicas e Cinematográficas (fundada 

em 1865) nas mãos de aliados políticos, causando protesto de estudantes e fazendo com 

que vários professores e funcionários renunciassem a seus cargos, alegando perda de sua 

autonomia. No momento, a universidade está sob controle de uma instituição privada cujos 

membros possuem ligações com o governo de Orbán, sendo antigos conselheiros e 



                         19 de outubro de 2020 

2020.OE18 

 
magnatas. Foram nomeados cinco curadores para cuidar do orçamento e da administração 

da universidade, com todos os nomes que haviam sido indicados pelo conselho da 

universidade tendo sido recusados. Orbán defende que essa medida irá garantir a 

independência da universidade frente ao controle estatal apesar de seu governo ter 

controlado as indicações de todos os curadores. 

Como reação à perda de autonomia, estudantes ocuparam a universidade no dia 

primeiro de setembro, bloqueando as entradas e criando barricadas, só aceitando sair quando 

a autonomia da universidade fosse assegurada. Entretanto, é pouco provável que Orbán 

retroceda em suas ações, que fazem parte de seu plano de garantir “valores conservadores” 

no cenário artístico húngaro, que ele acusa estar nas mãos de liberais e da esquerda. De 

acordo com aliados do governo, os estudantes que participam da ocupação são “anarquistas 

radicais de esquerda”. 

A Universidade de Artes Cênicas e Cinematográficas não é a primeira universidade 

nacional a ter sua autonomia reduzida por Orbán: em fevereiro de 2019, a Academia de 

Ciências Húngaras passou a ser administrada por um conselho com membros diretamente 

indicados por Orbán, que são responsáveis por escolher os diretores dos institutos de 

pesquisa, além de decidir sobre o financiamento das pesquisas. 
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