
ICP nº 1.34.030.000013/2019-14
RECOMENDAÇÃO

Trata-se  de  Inquérito  Civi l  Público  instaurado  para  apurar

notícia  de  oferta  de  vagas  no  curso  de  Medicina  acima  do  quantitat ivo

autorizado  pelo  MEC,  pela  Universidade  Brasi l ,  em  Fernandópolis/SP,  além

de outras irregularidades relacionadas.

Este  procedimento  foi  instaurado  a  part ir  de  notícia

apresentada  por  alunas  do  curso  de  Medicina  do  campus  Fernandópolis  da

Universidade  Brasi l  (f ls.  2/4),  que  relataram  que  a  instituição  estaria

oferecendo  cerca  de 400  vagas por  ano para  o  referido  curso  com sede  em

Fernandópolis/SP. 

Por  elas  foi  destacado,  ainda,  que  o  Ministério  da  Educação  –

MEC autorizou  a  ampliação das vagas  de 80  para  205  no ano de  2017,  mas

que  as  turmas  anteriores  também passaram a  contar  com maior  número  de

matriculados,  vez  que  seria  entendimento  do  Reitor  que  uma  vez  obtida  a

autorização  para  aumentar  a  oferta  de  vagas  do  curso  de  Medicina,  a

Instituição  de  Ensino  Superior  –  IES  poderia  ampliar  inclusive  para  as

turmas  já  iniciadas  e  não  somente  para  o  primeiro  ano  do  curso  do  ano

seguinte.  Isto  é,  a  IES  estaria  apl icando  o  aumento  de  vagas  deferido  de

maneira retroativa.

Foi  relatado  também  que,  em  reunião  do  Centro  Acadêmico,  o

Reitor  ter ia  informado  que  poderia  expedir  205  diplomas,  de  forma  que

“necessitava”  que  fossem  reprovados  195  alunos  para  que  o  número  de

formados  seja  condizente  com  o  número  de  vagas  autorizadas.  Em  razão

desse  entendimento,  a  turma  de  2018 teve  mais  da  metade  de  seus  alunos
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reprovados e,  por  acordo extrajudicial  entre alunos e a Universidade, por meio

de  advogado,  houve  novo  exame  que  aprovou  parte  dos  alunos  que  estavam

reprovados.

As  alunas,  assim,  questionam  a  legalidade  do  procedimento  da

Universidade,  uma  vez  que  a  cr iação  de  vagas  para  o  curso  de  Medicina  deve

obedecer  o  que  disposto  no  Decreto  9.235/2017  (art igo  41).  Além  disso,

Portaria  MEC  nº  523/2018  prevê  a  necessidade  de  5  (cinco)  leitos  de  SUS

contratados  além  de  outros  requisitos,  o  que  não  vem  sendo  cumprido  pela

Instituição.

Foi  narrado,  ainda,  que  o  Centro  Acadêmico  dos  alunos  de

medicina  sol ic itou  informações  sobre  as  vagas  de  transferências  externas,

especialmente  sobre  a  regularidade  do  processo  e  número  de  vagas,  mas  não

obteve resposta da IES.

Foram  apresentadas  ainda  queixas  quanto  à  prestação  do  serviço

educacional, resumidas a seguir: corpo docente insufic iente para atender todas

as  turmas,  já  ocorrendo  de  um  mesmo  professor  atender  a  duas  turmas,  de

matérias  diferentes,  no  mesmo horário;  a  prática  da  discipl ina  Semiologia  não

será  mais  real izada  com  pacientes,  mas  com  bonecos;  e  é  comum  turmas

assist irem  aulas  juntas,  casos  em  que  a  estrutura  f ísica  f ica  comprometida,

com ausências de carteiras.

Relatou-se  também  que  alunos  de  transferência  externa

internacional  estão  fazendo  o  curso  no  campus  situado  no  município  de  São

Paulo,  onde não  há  curso de  medicina  autorizado  ,  sendo  que  nos  boletos

de  mensalidade  destes  alunos  não  há  referência  ao  curso  de  Medicina,  mas  a

“Curso Especial”.

Na  oportunidade,  as  noticiantes  deixaram  nesta  Procurad oria  da

República  os  seguintes  documentos:  cópia  de  edições  do  Diário  Oficial  da

União  (DOU),  datadas  de  03/02/2017  (f ls.  07)  e  29/11/2017  (f ls.  06),  onde

foram  publicadas  Portarias  do  MEC,  com  o  deferimento dos  pedidos  de
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aumento de vagas (de 80 para 128 e deste número para 205, respectivamente)

do  curso  de  Medicina  no  campus  Fernandópolis/SP  formulados  pela

UNIVERSIDADE BRASIL;  cópia  do  Decreto  nº  9.235/2017 (f ls.  8/19);  prints  de

conversas  de  WhatsApp que  versam sobre  a  existência  de  alunos  de  medicina

situados  no  município  de  São  Paulo/SP  (f ls.  20/21);  cópia  da  Portaria  no.

523/2018  do  MEC  (f ls.  22/23);  cópia  do  Decreto  nº  5.773/2006  (f ls.  24/33);

cópia  de  requerimento  dir igido  à  Universidade  formulado  pelo  Centro

Acadêmico,  recebida pela  instituição  em 25/01/2019,  através da qual  pediu-se

informações  quanto  à  quantidade  de  alunos  que  ingressarão  no  curso  de

medicina  no  ano  de  2019,  seja  por  vestibular  ou  processo  de  transferência,

para o qual não obtiveram resposta (f ls. 34).

Após,  aportou  nesta  Procuradoria  da  República  manifestação  de

outra  aluna  (f ls.  44),  apresentando  relatos  semelhantes  quanto  ao  excesso  de

oferta  de  vagas  e  da  ação  de  reprovar  alunos  acima  acime  do  l imite  de  205

formandos.  Em  especial,  esta  aluna  informou  que  a  Universidade  ofereceria

400  vagas  para  o  primeiro  semestre  de  2019,  além de  outros  300  alunos  que

ingressariam por meio de transferência.

Com  base  nestas  informações  iniciais,  foi  instaurado  o  presente

procedimento (f ls. 35/39), bem como foi expedido ofíc io à Diretoria do Campus

Fernandópolis  da  Universidade  Brasi l ,  para  que  se  manifestasse,  no  prazo

improrrogável  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  a  respeito  do  que  contido  nos

relatos  citados,  especialmente,  quanto  ao  seguinte:  a)  confirmasse  se  estava

ciente  quanto  ao  l imite  da  quantidade  anual  de  vagas  a  serem  ofertas  pela

instituição,  em  Fernandópolis/SP,  no  curso  de  Medicina,  que  é  de  205

(duzentas e cinco) vagas ,  segundo autorização do MEC,  publicada no Diário

Oficial  da  União  em  29  de  novembro  de  2017  (Portaria  no.  1.222/2017);  b)

esclarecesse  se  são  verdadeiros  os  relatos  de  que  a  Instituição  estaria

extrapolando  o  l imite  autorizado  pelo  MEC,  oferecendo  em  torno  de  400

(quatrocentas)  vagas  anuais.  Deveria  apresentar  a  relação  de  todos  os

alunos matriculados no ano de 2019, no curso de Medicina,  em cada período ,

devendo  também  especif icar  o  quantitat ivo  de  alunos  para  cada  espécie  de

ingresso  (vestibular,  transferência  interna  ou  externa,  segunda  graduação  ou
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outros),  em  cada  período;  c)  caso  o  número  de  alunos  matriculados,  por

período,  fosse  superior  ao  constante  no  ato  autorizativo  citado  no  item  "a",

esclarecesse  se  o  acréscimo  da  oferta  de  vagas  observou  o  que  disposto  nos

art igos 12,  §1o,  inc.  II  e  §3o;  e 41,  §  5o.  do Decreto 9.235/2017 (autorização

prévia  do MEC e comprovação da qualidade da oferta em relação às atividades

já  autorizadas);  d)  esclarecesse  se  o  quantitat ivo  de  vagas  ofertado  pela

Instituição  atende  ao  que  disposto  no  art igo  4o.  da  Portaria  no.  523/2018  do

MEC,  isto  é,  se  observa  a  estrutura  de equipamentos públicos  e  programas  de

saúde  existentes  e  disponíveis  no  município  da  oferta  do  curso ,  mais

especif icamente  os  seguintes  cr itér ios:  1)  número  de  leitos  do  Sistema

Único de Saúde - SUS  disponíveis por aluno  em quantidade maior ou igual

a  cinco;  2)  número  de  alunos  por  Equipe  de  Atenção  Básica  -  EAB  menor  ou

igual  a  três;  3)  existência  de  leitos  de  urgência  e  emergência  ou  pronto-

socorro;  4)  grau  de  comprometimento  dos  leitos  do  SUS  para  uti l ização

acadêmica;  5)  existência  de,  pelo  menos,  três  programas  de  residência

médica nas especialidades prioritárias implantadas ou em implantação .

Para  comprovar  o  atendimento  ao  cr itér io  “1”,  a  Instituição  deveria

encaminhar cópia de contrato/convênio f irmado com as entidades responsáveis

pelos  leitos  no  município  de  Fernandópolis/SP;  e)  manifestasse  quanto  a

alegação  de  aplicação  retroativa  ao  acréscimo  de  vagas  deferido  pelo  ME C

(isto  é,  ampliação  das  turmas  já  existentes  na  instituição)  e  não  som ente  às

novas  turmas,  como  prevê  o  art igo  5 o,  §3o ,  da  Portaria  523/2018  do  MEC;  f)

manifestasse  quanto  à  alegação  de  oferta  de  vagas  de  Medicina  da

Universidade  na  cidade  de  São  Paulo,  local idade,  segundo  consta,  a

Universidade  não  está  autorizada  a  ofertar  este  curso,  bem  como  quanto  a

nomenclatura constante no boleto de cobrança (“Curso Especial”).

Foi  determinada a juntada de cópias do edital  do processo seletivo

para  o  curso  de  graduação  em  Medicina,  em  Fernandópolis/SP  da

UNIVERSIDADE  BRASIL  do  semestre  2019/1  e  do  edital  de  transferência

interna  do  semestre  2018/12  e  resultado  deste  mesmo  processo  seletivo,

obtidos de outro inquérito civi l 1 que tramitou nesta Procuradoria (f ls.  54/102).

1 Inquérito Civil Público no 1.34.030.000102/2017-91, instaurado para apurar irregularidades 
cometidas pela Universidade Brasil, consistente em não possibilitar vista e revisão de provas de 
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A  resposta  da  UNIVERSIDADE  BRASIL  foi  apresentada  (f ls.

105/390)  nos  seguintes  termos:  a)  declarou  ciência  quanto  ao  l imite  anual  de

vagas a serem ofertadas pela instituição no curso de medicina  (205 vagas);  b)

não  são  verdadeiros  os  relatos  de  que  a  instituição  estaria  extrapolando  o

l imite  autorizado  pelo  MEC,  oferecendo  400  (quatrocentas)  vagas  anuais.

Apresentou  relação  prel iminar  sintética  e  nominal  de  alunos  regularmente

matriculados  por  período  no  ano  de  2019  e  requereu  prazo  de  dez  dias  para

especif icação  do  quantitat ivo  de  alunos  para  cada  forma  de  ingresso  em cada

período;  c)  a  Universidade  mantém  estr ito  respeito  ao  quantitat ivo  de  vagas

que  lhe  é  conferido  por  lei.  No  que  concerne  à  qualidade,  informa  que  seu

curso  de  Medicina  é  reconhecido  pelo  MEC  como  um  dos  melhores  do  país,

sendo  que  a  part ir  dos  contínuos  investimentos  em  qualif icação  do  corpo

docente  e  infraestrutura,  real izados  pela  atual  gestão,  sua  nota  no  Exame

Nacional  de Desempenho de Estudantes (ENADE),  que avalia  o rendimento dos

concluintes  dos  cursos  de  graduação,  subiu  de  2  (dois)  para  4  (quatro),  em

uma  escala  de  1  (um)  a  5  (cinco);  d)  o  quantitat ivo  de  vagas  ofertado  pela

instituição  atende  ao  disposto  no  art igo  4 o  da  Portaria  Normativa  MEC  nº

523/2018; e) inexiste apl icação retroativa ao acréscimo de vagas deferido pelo

MEC; f) não é verdade que a Universidade ofertou vagas de Medicina na cidade

de  São  Paulo.  A  Universidade,  na  verdade  cumpre  o  disposto  no  art igo  24  da

Resolução  MEC  no.  03/2014,  ao  propiciar  aos  acadêmicos  do  5 o e  6o  ano  do

curso  o  estágio  curr icular  obrigatório  de  formação  em  serviço,  em  regime  de

internato,  sob  supervisão  em serviços  próprios,  conveniados  ou  em regime  de

parcerias  em  diversos  municípios.  A  nomenclatura  “curso  especial”,  por  sua

vez,  é  uti l izada  pela  Diretoria  Financeira  e  se  relaciona  aos  alunos  especiais,

categoria  de  estudantes  prevista  em  regimento  e  com  regulamento  próprio,

para real ização de discipl inas l ivres vinculadas a qualquer curso de graduação.

O  aluno  especial,  portanto,  se  vincula  às  discipl inas,  não  ocupando  vagas  em

um curso regular de graduação.

Em  sua  resposta,  ainda,  a  instituição  tece  maiores  comentários

vestibular. Procedimento arquivado após o acatamento de recomendação expedida pelo MPF.
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sobre a qualidade do curso de Medicina, destacando a premiação recebida pelo

Reitor  da  Universidade  do  Ministério  da  Saúde  e  da  Presidência  da  República

(medalha  de  mérito  Oswaldo  Cruz),  convênios  internacionais  f irmados  pela

instituição e impacto junto à saúde pública de Fernandópolis/SP.

Em  anexo  à  resposta  estão  os  seguintes  documentos:  cópias  de

convênios  f irmados  com  as  Santas  Casas  de  São  Carlos/SP,  Sorocaba/SP,

Andradina/SP  e  Fernandópolis/SP,  Hospital  e  Maternidade  OASE  (situado  em

Timbó/SC),  Associação  Rogacionista  Evangélica  de  Assistência  à  Saúde

(situada  em  Abelardo  Luz/SC),  Associação  da  Rede  de  Beneficência  Cristã  de

Taió  (situada  em  Taió/SC)  e  Círculo  de  Trabalhadores  Cristãos  do  Embaré

(situado  em  Santos/SP);  relação  sintética  e  nominal  de  alunos  regularmente

matriculados  por  período  no  curso  de  Medicina;  relação  do  corpo  docente  do

curso  de  Medicina,  fotografias  demonstrando  os  investimentos  real izados  no

campus,  cópia  de  portarias  demonstrando  a  evolução  na  nota  no  ENADE;

medalha  de  mérito  Oswaldo  Cruz;  e  Convênio  com  a  University  of  Miami;  e

pareceres e relatórios concernentes aos programas de residências médicas.

Na  mesma  data  da  resposta  (07/02/2019),  o  Diretor  do  Campus

Fernandópolis,  senhor  Amauri  Pirat ininga,  acompanhado  de  advogados,

voluntariamente,  compareceram  a  esta  Procuradoria  da  República,  a  f im  de

reforçar  os  esclarecimentos  apresentados  por  escrito,  o  que  foi  reduzido  a

termo  (f ls.  392/394).  Desta  reun ião,  vale  destacar  que  foi  dito  pelos

representantes  da  Universidade  o  seguinte:  a)  que  não  é  verídica  a

manifestação  de  que  alunos  estão  sendo  reprovados  para  que  apenas  205

diplomas  sejam  expedidos;  b)  que  ingressam  alunos  em  número

correspondente  a  autorização  do  MEC;  c)  que  não  há  entendimento  por  parte

da  Universidade  de  aplicação  retroativa  da  concessão  do  aumento  de  vagas

pelo  MEC.  Foi  esclarecido  que  o  acréscimo  se  aplica  a  part ir  dos  novos

processos  seletivos,  após  o  ato  autorizativo;  d)  que  de  fato  houve  reprovação

de aproximadamente metade dos alunos da turma de 2018, mesmo submetidos

a  novo  exame  por  decisão  da  própria  instituição,  mas  ainda  assim,  cerca  de

metade  dos  discentes  restaram  reprovados  na  discipl ina  Morfofisiologia  I.  Foi
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esclarecido  que  esta  decisão  foi  tomada  em  razão  de  algumas  medidas

l iminares  concedidas  em  favor  de  alguns  dos  alunos  reprovados  em exame,  o

que  fez  com  que  a  instituição,  naquele  momento,  expandisse  o  “direito”  aos

demais  reprovados.  Porém  se  tratou  de  situação  pontual,  de  forma  que  esta

prática  não  será  mais  adotada  pela  Universidade,  apesar  de  novos  pedidos

feitos  por  alunos  nesse  sentido;  e)  que  a  uti l ização  de  bonecos  é  idônea  para

o ensino a que se destina, como forma de melhor preparar os alunos para l idar

com  pacientes  humanos;  f)  que  há  pedido  de  aumento  de  vagas  de  205  para

328, pendente de análise no MEC; g) que a resposta sobre os questionamentos

feitos  pelo  Centro  Acadêmico  estavam  em  produção,  em  prazo  razoável,  vez

que  o  pedido  data  de  25/01/2019;  h)  que  existem  leitos  sufic ientes  do  SUS,

conforme  alega  ter  comprovado  na  resposta  escrita  entregue;  i)  que  o  corpo

docente  é  sufic iente  para  atender  todas  as  turmas;  j)  que  foi  real izado  um

grande aporte de investimentos para a melhoria  da estrutura  da Universidade;

k)  que  não  há  alunos  cursando  graduação  em  medicina,  do  campus

Fernandópolis,  em  São  Paulo,  mas  real izando  estágio  supervisionado  em

instituições conveniadas,  o que sustentam ser  autorizado pelo  MEC (Resolução

MEC  03/2014);  l)  que  existem  em  São  Paulo  alunos  matriculados  em  curso

especial,  inclusive  estrangeiros  interessados  em  prestar  o  Revalida,  para

complemento  de  curr ículo  (pós-graduação/extensão).  Que  este  curso  especial

se trata do oferecimento de algumas matérias do curso de medicina – e outros

–  conforme  explicado  na  resposta  escrita;  m)  que  a  percepção  do  excesso  de

alunos  nas  turmas  se  deve  a  alunos  em dependência  ou  reprovados,  além dos

muitos  alunos  em abandono  que  permanecem  assist indo  o  curso  e  do  grande

aumento  de  vagas  (autorizadas  pelo  MEC)  real izado  nos  últ imos  anos  (de  80

para 205); n) que será respeitado o l imite de vagas autorizadas pelo MEC para

os  ingressos  no  primeiro  semestre  do  ano  de  2019;  o)  que  as  transferências

ocorrem tal  qual  o  número  de  vagas  disponíveis,  que  podem variar  devido  ao

grande  número  de  desistências;  p)  ao  f inal,  o  diretor  Amauri  esclareceu  que

todos os atos de gestão são de competência do Reitor da instituição de ensino,

Doutor José Fernando Pinto da Costa.

Ao f inal,  foi  f ixado o  prazo de 10 (dez)  dias para  que a instituição
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apresentasse:  a)  esclarecimentos  sobre  a  quantidade  de  alunos  que

frequentam  o  “curso  especial”,  na  cidade  de  São  Paulo;  e  b)  quantos  são  os

alunos  ouvintes  e  quantos  alunos  em  abandono  frequentam  o  curso  de

medicina  em  Fernandópolis.  Ademais,  foi  deferido  o  mesmo  prazo  para  a

entrega  do  detalhamento  da  forma  de  ingresso  de  todos  os  alunos

matriculados  em  2019,  conforme  requisitado  na  portaria  de  instauração  (item

“b”).

Na  reunião,  ainda,  foi  apresentada  documentação  relat iva  ao

exame  adicional  apl icado  aos  alunos  das  discipl inas  Morfofisiologia  1  e  2,

reprovados em 2018 (f ls. 396/400).

No  dia  seguinte,  08/02/2019,  após  análise  da  documentação

apresentada,  esta  Procuradoria  da  República  notou  contradições  entre  as

respostas  apresentadas  pela  IES  e  o  número  de  alunos  matriculados  em cada

ano do curso (f ls. 404/406).

Com  efeito,  os  representantes  da  instituição  enfatizaram,  em

reunião,  que  a  Universidade  não  oferecia  vagas  acima  do  que  autorizado  pelo

MEC,  bem  como  que  somente  aplicava  os  aumentos  autorizados  de  vagas  às

novas turmas (não haveria aumento das vagas para as turmas já em curso).

Segundo  apurado  no  site  E-MEC,  inicialmente  a  instituição  estava

autorizada a  ofertar  80 (oitenta)  vagas 2.  Após,  em 03  de  fevereiro  de 2017,

o  MEC  autorizou  o  aumento  da  oferta  para  128  (cento  e  vinte  e  oito)

vagas 3.  Finalmente,  em  29  de  novembro  de  2017,  foi  autorizado  o  aumento

para  205  (duzentas  e  cinco)  vagas 4 ,  que  é  o  l imite  vigente  hoje,  segundo

confirmado pela  instituição em reunião.  Destaque-se que este  é  o  quantitat ivo

total anual ,  autorizado pelo MEC.

Ocorre  que  em  análise  à  documentação  apresentada,  mais  a

relação  dos  alunos  matriculados  em  2019  no  curso  de  Medicina,  foi  possível

2 DOU, Seção 1, Página 242, 19/12/2016
3 DOU, Seção 1, Página 18, 03/02/2017
4 DOU, Seção 1, Página 16, 29/11/2017
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interpretar o seguinte:

Turma Ano Períodos Vagas
autorizadas

Matriculados

2019 1 1 e 2 205 201

2018 2 3 e 4 205 403

2017 3 5 e 6 128 208

2016 4 7 e 8 80 109

2015 5 9 e 10 80 129

2014 6 11 80 47

Assim,  verif icou-se  que,  a  princípio,  há  extrapolação  na  oferta  de

vagas para os anos 2, 3, 4 e 5 do curso.

Nada obstante, considerando que a constatação acima divergia das

informações prestadas em reunião e ainda presumindo a boa-fé da instituição,

ofic iou-se  novamente  requisitando  o  seguinte,  que  deveria  acompanhar  as

outras  informações  requisitadas  na  data  de  reunião,  até  o  prazo  lá  f ixado:  a)

fosse especif icado,  para cada aluno matriculado na instituição no ano de 2019

no  curso  de  Medicina,  além  da  forma  de  ingresso ,  a  data  de  ingresso  na

instituição  e  o  período  em  que  foi  inicialmente matriculado ;  b)

confirmasse  as  informações  resumidas  na  tabela  acima,  quanto  ao  número  de

matriculados em cada ano  do curso.

Em resposta (f ls.  417),  datada  de  19/02/2019,  a  IES  reiterou  seu

entendimento  de  que  não  há  aplicação  retroativa  ao  acréscimo  de  vagas

deferido  pelo  MEC  (atuais  205  vagas  para  o  curso  de  Medicina),  esclarecendo

que  a  retroatividade  se  refere  ao  processo  seletivo  do  curso,  não  se

restr ingindo às  turmas,  desde que essas  vagas sejam preenchidas a  part ir  dos

novos processos seletivos instituídos após o ato autorizativo,  apontando o que

prevê  o  art igo  5 o,  §3 o  da  Portaria  MEC  no.  523/2018.  Assim,  neste

entendimento,  a  instituição  considera  que  a  part ir  da  Portaria  no.  1.222  de
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28/11/2017, que aumentou de 128 para 205 o número anual de vagas no curso

de  Medicina,  a  Universidade  passou  a  ter  o  direito  de  ofertar  205  vagas

anuais,  isto  é,  205  para  cada  ano  do  curso,  desde  que  preenchidas  mediante

novo  processo  seletivo.  Por  isso,  entende  não  haver  excesso  na  oferta  anual

de  vagas  de  Medicina,  já  que  poderia  estar  oferecendo  até  1.230  vagas

atualmente  (6  anos  de  curso  X  205),  sendo  que  ainda  restariam  133  vagas  a

serem  preenchidas,  neste  entendimento.  A  instituição  ainda  pede  que,  caso

ainda  restem  dúvidas,  seja  submetida  a  questão  à  Câmara  de  Educação

Superior  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  para  que,  no  uso  das  suas

atr ibuições,  emita  parecer  sobre  o  aumento  de  vagas  e  sua  aplicação  às

turmas  já  existentes,  desde  que  precedido  de  novo  processo  seletivo.  Foi

comunicado  ainda  que  a  Universidade  desde  fevereiro  de  2018  tem  pedido

pendente  de  análise  no  MEC  acerca  do  aumento  de  vagas  para  o  curso  de

Medicina  com  base  em  “direito  adquir ido”  em  novembro/2017  e  que,

recentemente,  diante  da  inércia  da  Administração  Pública,  submeteu  a  análise

desse  pedido  (aumento  para  328  vagas)  ao  Conselho  Nacional  de  Educação.  A

instituição  entende  que  o  aumento  de  vagas  se  consubstancia  em  ato

administrativo  vinculado,  nos  termos  do  art igo  6 o da  Instrução  Normativa  nº

02/2018.

Quanto  ao  que  foi  requisitado  em  reunião  e  através  do  últ imo

ofício  citado, a Universidade Brasi l  apresentou nova l istagem de alunos,  porém

sem conter  a data de ingresso de cada aluno na instituição. A resposta, ainda,

diz  que  não  há  como mensurar  com exatidão  a  quantidade  de  alunos  ouvintes

e  quantos  alunos  em  abandono  frequentam  o  curso  de  medicina  em

Fernandópolis.

A  resposta  acompanhou  os  seguintes  documentos:  cópias  de

pedidos  de  aumento  de  números  de  vagas  no  curso  de  Medicina,  formulados

pela Universidade Brasi l ,  e  outros documentos relacionados; cópias da Portaria

Normativa no. 21/2016 do MEC, da Portaria  no. 24/2017 e da Portaria MEC no.

1.302/2018.

Novamente,  na  mesma  data  da  resposta  acima  (19/02/2019),  os
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i lustres  advogados  da  instituição  comparecerem  a  esta  Procuradoria  para

prestar  maiores  esclarecimentos  de  forma  oral,  o  que  também  foi  registrado

em ata  (f ls.  570/571).  Naquela  oportunidade,  vale  destacar,  foi  esclarecido  o

entendimento  da  instituição  no  sentido  de  que  a  Universidade  estaria

autorizada  a  receber  205  ingressantes  no  curso  de  Medicina  por  ano,  não

importando o período.

Considerando que a relação de alunos veio incompleta (sem a data

de  ingresso  de  cada  aluno),  foi  determinado,  em  ata,  que  a  instituição

apresentasse nova relação com este dado, até o dia 07/03/2019.

Após, em 25/02/2019, novamente compareceram espontaneamente

a  esta  Procuradoria  da  República  as  alunas  responsáveis  pela  representação

inicial,  apresentando  a  relação  de  alunos  matriculados  no  Curso  de  Medicina,

obtidas  junto  à  secretaria  da  Instituição  no  dia  18/02/2019,  ao  que  consta  o

primeiro  dia  de  aula  dos  alunos  calouros.  Nesta  reunião  foi  destacado  o

seguinte:  que a relação dos alunos do primeiro ano do curso, que ingressaram

através  de  vestibular,  estava  agrupada  nas  turmas  “C”,  “D”,  “E”  e  “F”,  não

sabendo  informar  sobre  a  l ista  das  turmas  “A”  e  “B”;  que  a  l ista  do  primeiro

ano  já  conta  com  299  (duzentos  e  noventa  e  nove)  alunos  “regulares”,

excetuando  aqueles  que  não  regularizaram  a  matrícula  por  motivos  diversos;

em relação  às  demais  l istas,  relataram que constam dos  referidos  documentos

alguns alunos com status de “abandono”,  que as declarantes  acreditam que se

referem  a  alunos  relacionados  a  problemas  com  o  FIES;  que,  no  entanto,  a

maioria  destes  alunos  frequentam  o  curso;  que,  em suas  contas,  as  l istas  do

segundo  e  terceiro  ano  contam,  respectivamente,  com 481  e  285  nomes,  não

se  computando  alunos  que  estudam  na  cidade  de  São  Paulo,  bem  como,

posteriormente,  alguns  alunos  que  frequentam  o  curso  mas  não  constam  das

citadas l istas.

Nesta  ocasião,  as  alunas  ainda  relataram  acontecimentos  na

Universidade  que  entendem  que  estariam  atingindo-as  indiretamente,  como

por  exemplo:  possível  surgimento  de  outra  chapa  candidata  ao  Centro

Acadêmico, concorrente a das alunas representantes, supostamente estimulada
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pela  administração  da  faculdade.  Neste  ponto,  foi  esclarecido  que  o  MPF  atua

no  caso  com isenção,  não  sendo  devido  ao  órgão  escolher  um  lado  ou  outro,

mas  sim  atuar,  de  maneira  independente,  de  acordo  com  as  provas  e

evidências que estão surgindo. Nada obstante,  f icou registrado que,  ainda que

o  que  relatado  pelas  alunas  não  implique  a  necessidade  de  tomada  de

providência  por  parte  do  MPF  no  momento,  as  denunciantes  devem  ser

tratadas como possíveis testemunhas, de forma que qualquer ameaça proferida

contra elas poderá configurar o del ito do art igo 344 do Código Penal.

Após,  em  07/03/2019,  a  instituição  apresentou  sua  l istagem  dos

alunos matriculados no Curso de Medicina  em 2019,  contendo a  informação da

data de ingresso de cada aluno (f ls. 619/664).

No  11/03/2019,  a  aluna  do  curso  de  medicina  do  primeiro  ano  do

Curso  de  Medicina  da  instituição,  YONE  PINTO  DA  SILVA,  apresentou

reclamação  a  esta  Procuradoria  sobre  a  inoperabil idade  do  sistema  FIES  para

renovação  do  f inanciamento  estudanti l .  No  dia  seguinte,  duas  outras  alunas

(ANNA  CAROLINA  SOUSA  MARQUES  FLAUZINO  e  CAROLINA  MACIEL  SALES),

também  do  primeiro  ano  do  curso,  apresentaram  a  mesma  notícia.

Considerando  se  tratar  de  três  alunas  que  não  estão  nas  l istas  apresentadas

pela  Universidade  Brasi l ,  determinou-se  a  juntada  destas  representações  a

estes autos (f ls. 673/682).

Em  12/03/2019,  aportou  nesta  Procuradoria  da  República  notícia

anônima  (f ls.  668/669)  contendo  a  cópia  de  um  áudio  onde  supostamente  o

Reitor  da  Instituição  em  reunião  com  o  Centro  Acadêmico  de  Medicina  da

UNIVERSIDADE  BRASIL  alegou  que  “estatist icamente  não  são  todos  os

ingressantes  que  conseguirão  se  formar,  apenas  cerca  de  60  a  65%”  e  que  à

instituição “é autorizado a dar apenas 205 diplomas por ano ”.

É o relato do necessário.

Apesar  da  enorme  quantidade  de  documentos  presentes  nestes

autos  e  atos  normativos  relacionados  ao  aumento  de  vagas  a  serem ofertadas
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por instituições de ensino superior, a questão aqui discutida – oferecimento de

vagas  em  cursos  de  Medicina  –  pode  ser  simplif icada  da  maneira  a  seguir

descrita. 

Para  que  uma  Universidade  ofereça  determinada  quantidade  anual

de vagas no curso  de Medicina  –  ou deseje aumentar  o número desta  oferta  –

ela  deve possuir  autorização  prévia  do Ministério  da Educação,  obedecendo os

requisitos  previstos  nos  atos  normativos  aplicáveis  e,  uma  vez  deferido  o

pedido  pela  autoridade  competente,  as  novas  vagas  somente  podem  ser

uti l izadas a part ir  dos próximos processos seletivos,  isto é,  o processo seletivo

vestibular, fr ise-se. 

Como é de conhecimento comum, o vestibular é a forma regular de

ingresso em cursos de toda e qualquer instituição de ensino superior no Brasi l ,

sendo  ademais  fato  notório  que  os  vestibulares  do  curso  de  Medicina

costumam ser  os  mais  concorridos  do  país,  sejam em instituições  públicas  ou

privadas.

Quer dizer que, para o preenchimento destas vagas,  o normal é se

esgotar  a  l ista  do  vestibular,  inclusive  a  l ista  de  espera  dele  decorrente.

Assim, via de regra, o ingresso de novos alunos em uma universidade acontece

no primeiro semestre/período do curso.

Como  também  é  de  conhecimento  notório,  as  instituições  de

ensino real izam processos seletivos de transferência,  destinados, via  de regra,

a  alunos  que  já  real izam  determinado  curso  em  outras  instituições,  para

preencher  aquelas  vagas  que  não  foram  preenchidas  através  do  vestibular

(após  o  esgotamento  da  l ista)  ou  que  foram  objeto  de  abandono  –  situação

mais  comum  para  o  curso  de  Medicina  –  após  o  encerramento  do  período

regular  de  matrícula  dos  calouros  (primeiro  ano)  ou,  ainda,  abandonos  de

alunos  matriculados  nos  semestres/períodos  seguintes  (segundo  período  em

diante).  Quer  dizer  que  não  podem  exist ir  vagas  “novas”  ofertadas  em

processos seletivos de transferência, já que estas dependem, necessariamente,

de  desistências  prévias.  Demais  formas  de  ingresso,  menos  comuns,
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obviamente  também  devem  observar  o  que  aplicável  para  as  situações  de

transferência.

Resumindo:  o  provimento  originário  das  vagas  deve  ocorrer

sempre  através  do  vestibular  e  ofertas  de  vagas  em  processos  seletivos  de

transferência  dependem  de  desistências  ocorr idas  previamente.  Da  mesma

forma,  as  novas  vagas  de  determinado  curso  superior,  autorizadas  pelo  MEC,

somente podem ser ofertadas a part ir dos vestibulares seguintes.

Agora  analisemos  os  atos  normativos  que  embasam  estas

conclusões.

Os  art igos  12,  §1o,  inc.  II  e  §3o;  e  41,  §  5o  do  Decreto

9.235/2017  estabelece  que  o  acréscimo  de  vagas  no  curso  de  medicina  deve

observar  a  necessidade  de  autorização  prévia  do  MEC  e  comprovação  de

qualidade da oferta em relação às atividades já autorizadas.

O  quantitat ivo  de  vagas  ofertado  pela  instituição  deve  atender  ao

que disposto no art igo 4o. da Portaria no. 523/2018 do MEC, isto é, se observa

a  estrutura  de  equipamentos  públicos  e  programas  de  saúde  existentes  e

disponíveis no município da oferta do curso, mais especif icamente os seguintes

critér ios: 1) número de leitos do Sistema Único de Saúde - SUS disponíveis por

aluno  em quantidade  maior  ou  igual  a  cinco;  2)  número  de  alunos  por  Equipe

de  Atenção  Básica  -  EAB  menor  ou  igual  a  três;  3)  existência  de  leitos  de

urgência  e  emergência  ou  pronto  socorro;  4)  grau  de  comprometimento  dos

leitos  do  SUS  para  uti l ização  acadêmica;  5)  existência  de,  pelo  menos,  três

programas de residência médica nas especial idades prior itár ias implantadas ou

em implantação.

Como  se  observa,  esses  atos  normativos  apresentam  requisitos

específ icos  para  oferta  de  cursos  de  Medicina,  que  devem  ser  analisados

previamente pelo MEC, que deferirá ou não o pedido do início  – ou aumento –

de oferta de vagas nestes cursos.

Não  bastasse,  a  revogada  Portaria  MEC 21/2016  (f ls.  441/447),
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que  dispunha  sobre  aumento  de  número  de  vagas  de  cursos  superiores  de

graduação  ofertados  por  Instituições  de  Educação  Superior,  já  estabelecia

expressamente o seguinte:

Artigo 16. §3o Deferido o pedido de aumento,  as  novas vagas

somente poderão ser  ut i l izadas para ingresso no primeiro ano

do curso.

A  Portaria  MEC  20/2017 5 ,  que  dispõe  sobre  os  procedimentos  e  o

padrão  decisório  dos  processos  de  credenciamento,  recredenciamento,

autorização,  reconhecimento  e  renovação  de  reconhecimento  de  cursos

superiores,  bem  como  seus  aditamentos,  nas  modalidades  presencial  e  a

distância,  das  instituições  de  educação  superior  do  sistema  federal  de  ensino,

e que revogou aquela  portaria  também contém redação idêntica em seu art igo

25, § 3o.

Da  mesma  forma,  a  Portaria  MEC  523/2018  (f ls.  23)  também

dispõe  expressamente  que  as  novas  vagas  uti l izadas  somente  podem  ser

uti l izadas no próximo vestibular:

Art.  4 o .  §3 o .  Deferido  o  pedido  de  aumento,  as  novas  vagas

somente  poderão  ser  ut i l izadas  para  ingresso  no  próximo

processo selet ivo do curso.

Não  bastasse,  cópia  do  ofíc io  do  MEC  (f ls.  461/462),  apresentado

pela  própria  instituição,  direcionado  ao  Reitor  Universidade  Brasi l ,  em

06/02/2018, alertou o seguinte: 

“[…]  a  instituição  não  possui  autonomia  nem  para  cr iação

nem  para  aumento  das  vagas  ofertadas  nos  cursos  de

Medicina  e  Direito,  devendo  sol ic itar  aditamento  do  ato  de

autorização,  reconhecimento  ou  renovação  de

reconhecimento dos cursos […]“.

Expostas  as  normas  jurídicas  apl icáveis  a  este  caso,  passemos  a

análise dos fatos apresentados neste procedimento.

5 http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39380053/do1-2018-09-
03-portaria-normativa-n-20-de-21-de-dezembro-de-2017--39379833
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Segundo  a  últ ima  l istagem  apresentada  pela  Universidade  Brasi l

(f ls.  619/664),  é  possível  verif icar  a  seguinte  distr ibuição  de  alunos

matriculados  por  ano  de  curso  (primeiro  ao  sexto)  em  comparação  com  o

número de vagas autorizadas pelo MEC:

Turma Ano Períodos Vagas
autorizadas

Matriculados

2019 1 1 e 2 205 204

2018 2 3 e 4 205 403

2017 3 5 e 6 128 208

2016 4 7 e 8 80 110

2015 5 9 e 10 80 125

2014 6 11 80 47

Como  se  observa,  de  acordo  com  esses  dados,  a  extrapolação  da

oferta  de  vagas  no  curso  de  Medicina  da  Universidade  Brasi l ,  em

Fernandópolis/SP,  do  segundo  ao  quinto  anos  do  curso,  é  evidente,  segundo

dados apresentados pela própria instituição.

Nota-se  das  normas  acima  citadas  que  não  existe  a  possibi l idade

de  aplicação  retroativa  do  aumento  de  vagas  deferido,  isto  é,  promover  o

aumento  de  vagas  das  turmas  de  Medicina  já  existentes,  vez  que  as  normas

citadas  são  expressas  no  sentido  de  que  as  novas  vagas  somente  podem  ser

ofertadas no primeiro ano do curso, no processo seletivo (vestibular) seguinte.

A  instituição,  no  entanto,  em  sua  primeira  resposta,  afirmou  que

inexiste  apl icação  retroativa  ao  acréscimo  de  vagas  deferido  pelo  MEC.  Não

bastasse,  em reunião,  seus  representantes  declararam expressamente que não

havia  entendimento  por  parte  da  Universidade  de  aplicação  retroativa  da

concessão do aumento de vagas pelo MEC.
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Porém, após a  primeira  constatação desta  Procuradoria  a través do

despacho  de  f ls.  404/406  ,  em  sua  segunda  resposta  sustentou  que  a

retroatividade  se  refere  ao  processo  seletivo  do  curso,  não  se  restr ingindo  às

turmas,  desde  que  essas  vagas  sejam  preenchidas  a  part ir  dos  novos

processos seletivos  instituídos após o  ato  autorizativo  (f ls.  417).  Também,  em

reunião  na  mesma  data  (f ls.  570/571),  foi  esclarecido,  ao  Procurador  da

República,  pessoalmente  pelos  i lustres  advogados  –  apesar  de  assim  não  ter

sido  detalhado  na  ata  –  que  o  entendimento  da  universidade  é  de  que  o  MEC

autoriza  205  ingressos  por  ano  no  curso  de  Medicina,  f icando  a  cr itér io  d a

universidade a distr ibuição dessas vagas nas turmas existentes.

Esses  argumentos,  evidentemente,  não  encontram  espeque  nas

disposições  normativas  acima  citadas.  Al iás,  não  há  sequer  possibi l idade  de

extrair interpretação neste sentido daquelas normas.

Ademais,  nota-se  que  a  segunda  resposta  da  instituição  é

frontalmente  contraditória  à  primeira.  Note-se  que  a  requisição  contida  na

portaria  de  instauração  deste  inquérito  civi l  foi  sufic ientemente  clara  quanto

ao  que  se  questionava  –  “e)  manifestar  quanto  a  alegação  de  aplicação

retroativa  ao  acréscimo  de  vagas  deferido  pelo  MEC  ( isto  é,  ampliação  das

turmas já existentes na instituição )  e não somente às novas turma [...] ” –

fls.  38  –  ainda  assim a  instituição  afirmou,  por  escrito  e  em reunião,  como já

dito, que não aplicava os aumentos de vagas de maneira retroativa.

Tampouco  encontra  fundamento  legal  o  entendimento  da

UNIVERSIDADE  BRASIL  de  que  a  retroatividade  se  refere  ao  processo  seletivo

do  curso,  não  se  restr ingindo  às  turmas,  desde  que  essas  vagas  sejam

preenchidas  a  part ir  dos  novos  processos  seletivos  instituídos  após  o  ato

autorizativo.  Igualmente,  não  tem  previsão  legal  o  entendimento  da

universidade  de  que  a  instituição  poderia  distr ibuir,  a  seu  cr itér io,  as  205

vagas autorizadas pelo MEC nas turmas já existentes.

Nada obstante,  se agruparmos os  alunos matriculados por  data  de

ingresso na instituição, independente do semestre/período inicial  de matrícula,
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teremos o seguinte:

Ano de
ingresso  6

Ingressos por
Vestibular

Ingressos por
transferências

Outros
ingressos

Vagas
Autorizadas

Total de
ingressantes

2019 197 34 0 205 231

2018 239 245 4 205 488

2017 162 26 2 128 190

2016 48 3 0 80 51

2015 56 6 4 80 63

2014 44 9 11 80 64

2013 
e antes

10 0 0 80 10

Quer  dizer  que  além  da  UNIVERSIDADE  BRASIL  não  aplicar  a

própria  tese  que  defende  nestes  autos  –  oferta  anual  até  o  l imite  de  vagas

autorizado  pelo  MEC,  distr ibuídas  pelas  diversas  turmas  –  a  compilação  dos

dados  desta  forma  demonstra  que  foi  exatamente  sob  a  nova  direção  da

Universidade,  iniciada  no  decorrer  do  ano  de  2016,  que  foi  inaugurada  a

prática i l íc ita  de extrapolar  a oferta de vagas do curso de Medicina no  campus

de Fernandópolis/SP.

Destaque-se que a instituição é gerida por pessoas bem instruídas,

contando  também  com  a  assessoria  de  excelentes  advogados,  de  forma  que

não  é  possível  admitir  que  não  t inham  conhecimento  da  i legal idade  desta

prática,  até  porque  o  Diretor  Acadêmico  do  campus de  Fernandópolis  (Amauri

Piratininga,  também  profissional  do  Direito)  é  o  mesmo  da  administração

anterior,  que,  ao  menos  segundo  apurado  até  aqui,  não  real izava  estas

práticas.

Portanto,  como  já  observado,  resta  evidente,  pelos  documentos

apresentados pela própria instituição, que há extrapolação de ofertas de vagas

na instituição, iniciada pela gestão iniciada em 2016.

6 Considerou-se como ano de ingresso aquele em que o aluno iniciou as aulas na instituição. Notou-se
que a data de ingresso de vários alunos foi ao final de determinado ano, mas o início das aulas 
ocorreu no começo do ano seguinte.
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Mas não é só.

Há  signif icativa  diferença  entre  as  l istas  de  matriculados

apresentada pela UNIVERSIDADE BRASIL a esta Procuradoria  da República  nos

dias  19/02/2019  e  07/03/2019  e  as  l istas  obtidas  pelas  alunas  representantes

em 18/02/2019 junto a secretaria da Instituição.

A  uma,  nota-se  nas  l istas  obtidas  pelas  alunas  que  há

discr iminação daqueles alunos em situação de “abandono”  – que al iás são em

números bastantes signif icativos – o que coloca a atitude da instituição nestes

autos  sob  suspeita  vez  que  em 19/02/2019,  um dia  depois  da  data  em que  a

l ista  foi  obtida  pelas  alunas,  a  UNIVERSIDADE  BRASIL  declarou  nestes  autos

que  “não  há  como  mensurar  com exatidão  a  quantidade  de  alunos  ouvintes  e

quantos  alunos  em  abandono   frequentam  o  curso  de  medicina  em

Fernandópolis/SP”  (f ls.  419/420).  Al iás,  não  é  possível  crer  que  esta  grande

quantidade  de  alunos  classif icados  como  “em  abandono”  continuariam

frequentando  a  universidade  se  t ivessem a  certeza  de  que  suas  situações  não

poderiam  ser  regularizadas  no  futuro,  através  de  alguma  espécie  de  acordo

com a instituição. 

A duas, nota-se que, além de somar número maior de matriculados

na relação dos alunos do segundo e terceiro anos,  na l ista obtida pelas alunas

representantes  há  299  nomes  matriculados  no  primeiro  ano  do  curso,  o

que comprova existir  excesso de alunos  em todos os  anos  do Curso de

Medicina,  com exceção  –  ao  menos  segundo o  que  até  aqui  apurado  –

do  último .  Não  bastasse,  os  alunos  da  l istagem  do  primeiro  ano  estão

distr ibuídos em turmas identif icadas pelas letras “C”,  “D”,  e “E”,  o que levanta

suspeitas da existência de um número ainda maior de matriculados no primeiro

ano  do  curso,  já  que  faltantes  a  relação  das  turmas  “A”  e  “B”.  Segundo

acreditam  as  alunas  representantes,  haveria,  de  fato,  outros  nomes  no

primeiro  ano  do  curso,  vez  que  alguns  ainda  não  conseguiram  efetivar  a

matrícula por motivos diversos.
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E  vem  corroborar  esta  suspeita  o  fato  de  três  outras  alunas  do

curso  de  Medicina  da  UNIVERSIDADE  BRASIL  (f ls.  673/679),  cujos  nomes  não

constam  em  nenhuma  das  l istas  de  alunos  juntadas  a  estes  autos ,  terem

apresentado em 12/03/2019 e 13/03/2019, reclamações a esta Procuradoria da

República  quanto  à  inoperabil idade  do  sistema  do  FIES,  o  que  estaria

inviabi l izando  a  renovação  de  seus  f inanciamentos  estudantis.  Segundo

apurado por  esta  Procuradoria  (f ls.  682),  estas  três  alunas  estão matriculadas

exatamente  no  primeiro  ano  do  Cur so  de  Medicina  da  UNIVERSIDADE  BRASIL

em Fernandópolis/SP.

Assim,  torna-se  cr ível  a  notícia  inicial  formulada  pelas  alunas  de

que  a  UNIVERSIDADE  BRASIL  tem  planos  de  ofertar  cerca  de  400  vagas  no

primeiro ano do curso, em 2019 . 

Ademais,  revelou-se  que  a  UNIVERSIDADE  BRASIL  dolosamente

sonegou  informações  ao  Ministério  Público  Federal  a  respeito  do  efetivo

quantitat ivo  de  alunos  matriculados  em  seu  Curso  de  Medicina,  notadamente

no primeiro ano do curso.

Deve-se  ressaltar,  ainda,  ser  temerário  o  exponencial  aumento  do

número  de  vagas  do  citado  Curso  de  Medicina,  sem  garantia  e  segurança  da

qualidade  do  serviço  educacional,  que  inclusive  está  sob  acompanhamento

desta  Procuradoria  da  República  (Inquérito  Civi l  nº  1.34.030.000010/2016-20)

ante o desempenho insatisfatório  dos estudantes de Medicina (abaixo de 60%)

nas aval iações do CREMESP de 2013 em diante.

Finalmente,  soma-se  às  condutas  suspeitas  da  UNIVERSIDADE

BRASIL  o  que  relatado  em  denúncia  anônima  recebida  nesta  Procuradoria  em

12/03/2019, que apresenta um áudio onde o Reitor da Universidade estaria em

reunião do Centro Acadêmico expondo que apenas cerca de 60% dos alunos se

formam  e  a  instituição  está  autorizada  a  emitir  até  205  diplomas  por  ano.

Portanto,  esta  estratégia,  que  conta  com reprovações  e  desistências,  pode  de

fato estar sendo uti l izada pela instituição para manter a expedição de diplomas

ao ano abaixo  do número de vagas anuais  autorizado pelo  MEC,  o que evitar ia
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que o órgão viesse a tomar conhecimento acerca das práticas i l íc itas que estão

sendo levadas a efeito no campus da instituição em Fernandópolis/SP.

Constatadas as i legal idades, há a necessidade de corr igi- las.

Considerando todo o exposto, o Ministério Público Federal buscará,

antes  de  propor  medidas  judiciais,  convencer  a  Instituição  de  Ensino  Superior

a espontaneamente corr igir as i legal idades até aqui detectadas.

Para  tanto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL ,  por  meio  dos

Procuradores  da  República  infra-assinados,  com  fulcro  no  art igo  6 o,  inciso  XX

da Lei Complementar no. 75/1993, considerando todo o exposto, RECOMENDA

à UNIVERSIDADE BRASIL , na pessoa de seu Magníf ico Reitor, José Fernando

Pinto da Costa, o seguinte:

a)  suspenda,  imediatamente,  a  matrícula  de  novos  alunos  no

primeiro  ano  do  curso  de  Medicina  da  Universidade  Brasi l  no  campus  de

Fernandópolis,  independentemente da forma de ingresso, notadamente através

de processo seletivo vestibular; 

b)  suspenda,  imediatamente,  a  matrícula  de  novos  alunos  nos

segundo,  terceiro,  quarto  e  quinto  anos do curso  de Medicina  da Universidade

Brasi l ,  independentemente  da  forma  de  ingresso,  notadamente  através  de

processos seletivos de transferência;

c)  cancele  a matrícula  dos alunos dos  primeiro,  segundo,  terceiro,

quarto,  quinto  anos  e,  eventualmente,  do  sexto  ano  do  referido  curso,  de

maneira  a  obedecer  o  l imite  máximo  definido  pelo  Ministério  da  Educação,

conforme a vigência dos atos autorizativos acima citados. Tornando bem claro:

a  Universidade  deverá  manter,  no  máximo,  205  matriculados  no  primeiro  ano,

205 no segundo ano,  128 no terceiro ano, 80 no quarto ano,  80 no quinto ano

e 80 no sexto ano;

d)  a  f im  de  definir  os  alunos  em  excesso  que  deverão  ser

excluídos  do  referido  curso,  a  Instituição  deverá,  inicialmente,  confeccionar
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l ista  de  alunos,  para  cada  ano  do  curso,  contendo  primeiramente  os  alunos

ingressantes  através  de  processo  seletivo  vestibular,  conforme  a  classif icação

neste concurso. Na sequência, deverá inserir, na l ista de cada ano do curso, os

alunos  ingressantes  através  de  processos  seletivos  de  transferência,  que

deverão ser  classif icados em relação a data da real ização do processo seletivo

(do mais antigo para o mais  recente),  bem como em relação à classif icação de

cada  aluno  nestes  processos  seletivos.  Com  base  na  classif icação  contida

nestas  l istas,  deverá,  então,  a  instituição  cancelar  a  matrícula  dos  alunos

excedentes  para  cada  ano  do  curso.  Tornando  bem claro:  a  instituição  deverá

cancelar  a  matrícula  dos  alunos  do  primeiro  ano  que  estejam  além  da  205 a

classif icação;  do  segundo  ano  que  estejam  além  da  205 a c lassif icação;  do

terceiro  ano  que  estejam  além  da  128 a c lassif icação;  do  quarto  ano  que

estejam  além  da  80 a  c lassif icação;  do  quinto  ano  que  estejam  além  da  80 a

classif icação; e do sexto ano que estejam além da 80 a c lassif icação;

e) a Instituição deverá dar ampla public idade e transparência, bem

como  prestar  todas  as  informações  eventualmente  sol ic itadas,  a  todos  os

alunos  da  Universidade  acerca  dos  cr itér ios  de  formação  das  l istas  de

classif icação citadas no item anterior;

f)  comunique,  imediatamente,  todos  os  alunos  em  situação  de

“abandono”  do  curso  de  Medicina  em  Fernandópolis/SP,  e  portanto

tecnicamente  desl igados  da  instituição,  que  suas  situações  não  poderão  ser

regularizadas, ressalvada a possibi l idade de novo ingresso no curso através de

aprovação  em  vestibular,  situação  em  que  as  matérias  cursadas  quando  em

situação  de  abandono  não  poderão  ser  objeto  de  aproveitamento  de  estudos

de qualquer espécie.

g)  competirá  a  Instituição  resolver  em  perdas  e  danos  a  rescisão

contratual  dos  alunos  excedentes,  conforme  disposições  dos  contratos  com

eles f irmados e legislação em vigor;

A Instituição deverá  informar  no  prazo improrrogável  de  10 (dez)

dias  úteis  se  acatará  ou  não  esta  Recomendação,  apresentando  suas  razões
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neste últ imo caso.

Alerta-se  que  caso  exista  o  interesse  de  acatar  esta

recomendação,  este  compromisso  deverá  ser  formalizado  em  Termo  de

Ajustamento de Conduta, que deverá conter outras cláusulas apl icáveis, dentre

elas  a  apl icação  de  multa  diár ia  em  caso  de  descumprimento  das  medidas

avençadas.  Caso seja sinal izado este interesse, a minuta do acordo poderá ser

encaminhada aos advogados da instituição para análise.

Registre-se  desde  já  que  o  Ministério  Público  Federal  em hipótese

alguma  firmará  qualquer  acordo  para  “regularizar”  a  situação  dos  alunos  em

excesso  na  instituição,  vez  que  além  de  uma  eventual  composição  desta

espécie  não  ter  previsão  legal,  estar-se-ia  estimulando que outras  instituições

de  ensino  superior  se  arr iscassem  a  real izar  práticas  semelhantes,  diante  da

possibi l idade de real izar,  no futuro,  acordos desta  natureza.  Ademais,  práticas

deste  t ipo  infel izmente  contam com a  inaptidão  do  Ministério  da  Educação  em

controlar  e  f iscal izar  os  atos  de  todas  as  instituição  de  ensino  superior  em

atuação no país,  o que também não pode ser estimulado através de um acordo

da espécie citada.

Alerta-se,  ainda,  que  o  não  acatamento  desta  recomendação

ocasionará  o  ajuizamento  de  ação  civi l  pública,  sem  prejuízo  da  apuração  da

responsabil ização cr iminal pela sonegação de informações ao Ministério Público

Federal  acima  exposta.  Destaca-se  que  caso  se  opte  pela  não  correção

espontânea  das  irregularidades  detectadas,  na  ação  civi l  pública  que  será

ajuizada  também  será  formulado  pedido  de  ressarcimento  dos  danos  morais

coletivos ocasionados à sociedade,  tomando como parâmetro  o valor  acrescido

i l ic itamente  ao  patr imônio  da  instituição  em  razão  do  recebimento  das

mensalidades  dos  alunos  extra  numerários  desde  o  ano  de  2017,  diante  da

atitude  de  formar  profissionais  médicos  em  quantidade  além  do  que

autorizados  pelo  MEC,  sem  o  controle  de  qualidade  imposto  pelos  atos

normativos  deste  órgão.  Além  disso,  o  Ministério  Público  Federal  buscará

medidas  junto  ao  MEC  para  promover  o  cancelamento  total  do  curso  de

medicina  ofertado  pela  UNIVERSIDADE  BRASIL  em  Fernandópolis/SP,  sem
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prejuízo de outras penalidades aplicáveis.

Em relação ao Ministério da Educação, por ora, expeça-se ofíc io ao

órgão,  com  cópia  integral  dos  autos,  para  que  tome  conhecimento  desta

recomendação,  informando  as  medidas  que  adotará  em  relação  aos  fatos  no

prazo de 10 (dez) dias úteis.

Por  f im,  observa-se  a  necessidade  de  apurar,  em  separado,  a

aparente  i legal idade  da  oferta  de  discipl inas  do  curso  de  Medicina  no  campus

da UNIVERSIDADE  BRASIL  situado  no  município  de  São  Paulo/SP.  A  r igor,  a

instituição  está  infr ingindo  outras  normas  do  MEC  que  não  permitem  a  oferta

de cursos de graduação fora da área do município definido no ato autorizativo.

Ademais,  o  quantitat ivo  de  alunos  lá  existentes  segundo  informado  pela

própria  instituição  (392  alunos  –  f ls.  568)  e  o  que  contido  às  f ls.  20/21

indicam a  necessidade  de  aprofundamento  das  apurações  neste  ponto.  Assim,

extraia-se cópia integral destes autos a f im de se instaurar novo inquérito civi l

público,  cuja  portaria  inaugural  deverá  apontar  os  documentos  que  deverão

ser apresentados pela instituição.

Juntem-se  aos  autos  as  plani lhas  eletrônicas  contendo  os  nomes

dos  alunos  e  agrupamentos  de  acordo  com  as  turmas  e  ano  de  ingresso  na

instituição,  construídas  com  base  na  últ ima  l istagem  de  alunos  apresentada

pela UNIVERSIDADE BRASIL.

Cópia  desta  recomendação  às  alunas  representantes  e  aos

advogados  da  universidade,  através  de  e-mail .  Intimação  da  universidade

através de ofíc io, acompanhado de cópia impressa desta recomendação e cópia

digital  integral destes autos. 

Jales-SP, 14 de março de 2019.

Carlos Alberto dos Rios Junior

Procurador da República

José Rubens Plates

Procurador da República
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