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     D E C I S Ã O
 

Vistos, em decisão interlocutória de urgência.

Trata-se de Ação Civil Pública promovida pelo  em face de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIÃO
FEDERAL; FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE; CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF; UNIVERSIDADE BRASIL; UNIESP S.A; JOSÉ FERNANDO

, a fim de que seja a UNIÃOPINTO DA COSTA; e, STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA
condenada na obrigação de fazer consistente em realizar o completo descredenciamento da
UNIVERSIDADE BRASIL, com a cessação imediata da admissão de novos estudantes para quaisquer de
seus cursos, em quaisquer de suas unidades, nos termos do que estabelecem os artigos 57 e 73, inciso II, “d”,
e §1º do Decreto n° 9.235/2017, ressalvados os direitos dos estudantes regularmente matriculados, sem
qualquer espécie de fraude, à conclusão do curso na hipótese de constatação de impossibilidade de
transferência dos estudantes para outra instituição (art. 73, §2º, do Decreto n° 9.235/2017); caso não acatado
o pedido anterior, subsidiariamente, requer ao menos seja a UNIÃO condenada na obrigação de fazer
consistente em realizar a desativação do curso de Medicina da UNIVERSIDADE BRASIL, que restará
impedida de ofertar o curso em quaisquer de suas unidades, nos termos do que estabelece o artigo 73, inciso
II, “a”, do Decreto n° 9.235/2017; seja a UNIÃO condenada na obrigação de fazer consistente em rescindir o
contrato de prestação de serviços firmado com a CEF, conforme Extrato de Dispensa de Licitação Nº 1/2018,
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publicado no DOU de 20/03/2018 (seção 3, página 19), além de aplicar as penalidades contratuais cabíveis,
em razão das falhas da empresa pública ré, que evidenciam o inadimplemento das obrigações assumidas na
qualidade de agente operador do FIES.

Acerca dos supostos fatos, colaciono excertos da petição inicial do Ministério Público Federal:

“(...) A investigação policial foi iniciada após recebimento de uma delação anônima, que relatou que a
UNIVERSIDADE BRASIL – Campus Fernandópolis estaria comercializando vagas para o curso de
Medicina da citada instituição – tanto para ingresso de novos alunos como para transferência de estudantes
de outras faculdades, principalmente exterior – e também para acesso ao Programa de Financiamento
Estudantil (FIES). Verificou-se que determinados membros da organização criminosa eram responsáveis em
realizar o contato e negociar com os interessados em comprar as vagas, cujo valor variava entre R$
80.000,00 (oitenta mil) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). Após a realização de novas diligências voltadas a
buscar a verossimilhança dos fatos relatados na citada denúncia anônima, a DPF constatou diversos outros
indícios da prática criminosa e os possíveis envolvidos no esquema de venda de vagas no curso de medicina
da UNIVERSIDADE BRASIL. Dentre os ilícitos constatados, destacam-se as fraudes constantes no sistema
de ingresso de alunos no curso de Medicina da aludida instituição privada, bem como na obtenção de
financiamento público por meio do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e também no Programa
Universidade para Todos (PROUNI), por preço que variava em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), prejudicando diretamente aqueles alunos de baixa renda que
realmente fariam jus àqueles benefícios. As fraudes envolvendo a concessão de FIES no curso de medicina
são concretizadas de duas maneiras: a) inserção de dados falsos (p.e. renda e número de integrantes da
família) em requerimento eletrônico disponível na página do FIES na internet, a fim de permitir o
enquadramento de um aluno que não faria jus ao benefício, além do cálculo de porcentagem maior do
financiamento; e b) registro de outros cursos da área de saúde, com requisito de pontuação menor na
avaliação do ENEM, para posterior transferência para o curso de medicina. Tais dados são posteriormente
validados pelos investigados que integram a CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento) da Universidade Brasil, devidamente autorizados pelos seus superiores hierárquicos,
mediante pagamento de “propina” pelos “assessores educacionais”, integrantes da organização criminosa
dedicados a realizar a captação de alunos, especialmente do Paraguai, que “compravam” vagas na
universidade e também o FIES. Em relação ao PROUNI, a investigação policial revelou, ainda, pelo menos
uma concessão irregular do benefício para o filho de um dos integrantes da CPSA do campus Fernandópolis
da UNIVERSIDADE BRASIL. Além disso, apurou-se que há venda irregular de vagas de “transferência” de
alunos que estão cursando medicina no exterior, mormente no Paraguai e na Bolívia, sem a devida
avaliação de conhecimentos para atuar como médicos no país (REVALIDA). No caso de alunos que já se
formaram no exterior e não conseguiram a aprovação no exame, constatou-se que eles ingressam na aludida
universidade privada como não concluintes, e realizam um curto período de “internato” para concluir o
curso novamente, bastando o aval do líder da organização criminosa, tudo a fim de evitar a avaliação.
Ainda, no intuito de angariar a maior quantidade possível de vantagens ilícitas mediante as fraudes
constatadas, a UNIVERSIDADE BRASIL, mediante a atuação fundamental dos membros de sua direção,
possibilitou que o número de vagas anuais do curso de Medicina no campus de Fernandópolis/SP
extrapolasse o limite autorizado pelo Ministério da Educação, causando um colapso na estrutura e na
qualidade do curso, conforme demonstraram alguns áudios interceptados, o que culminou, ainda, no
ajuizamento da Ação Civil Pública n° 5000423-44.2019.403.6124. Chamou a atenção, outrossim, o fato de
que os membros da organização criminosa em comento atuam na ocultação e destruição de provas; na
tentativa de interferir no trabalho da imprensa; na tentativa de influenciar na atividade de autoridades
públicas como Delegado de Polícia e membro do Ministério Público; além de ações realizadas por meio do

. (...)”uso de violência e ameaça, inclusive com a utilização de arma de fogo  (grifei).

Pleiteia seja recebida a presente petição inicial, com o deferimento  do pedido deinaudita altera parte
bloqueio formulado no item “a.2”, , com posterior determinação da notificação dos requeridosa seguir
para, no prazo de 72 horas, apresentar manifestação prévia em relação aos demais pedidos de tutela
provisória de urgência, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.
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Requer, assim, a tutela provisória de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, nos
seguintes termos:

a) na , :modalidade cautelar liminarmente

a.1) seja determinado a JOSÉ FERNANDO e STHEFANO que imediatamente cumpram obrigação de não
fazer, consistente em deixar de participar de todos os atos de administração da UNIVERSIDADE BRASIL e
da UNIESP, com a proibição do acesso a quaisquer de suas dependências, sejam aquelas no município de
Fernandópolis/SP, São Paulo/SP ou outra localidade, e seus sistemas de informação, bem como de manterem
contato com quaisquer empregados da instituição, diretamente ou através de pessoa interposta, a fim de
garantir que estes requeridos não promovam a dilapidação de bens, não impeçam o ressarcimento aos cofres
públicos, e não destruam provas de interesse desta ação civil pública;

a.2) no mesmo contexto do pedido anterior, seja determinado o imediato bloqueio de todos os bens da
UNIVERSIDADE BRASIL, através dos sistemas eletrônicos a disposição do Juízo (BACENJUD, ARISP,
RENAJUD etc.) que somente poderão ser geridos pelo administrador judicial a ser nomeado, conforme se
requer nos subitens a seguir, devendo tal medida persistir até o ressarcimento integral do prejuízo a ser
apurado pela UNIÃO e FNDE;

a.3) caso deferido o pedido constante do item “a.1”, considerando a peculiaridade do caso concreto, a fim de
evitar que qualquer outra pessoa se submeta à influência do requerido JOSÉ FERNANDO na administração
da UNIVERSIDADE BRASIL, seja nomeado administrador judicial, devendo a ele ser concedido, até o
julgamento definitivo desta demanda ou pelo tempo que se mostrar necessário, todos os poderes de
administração da instituição, de todas as suas unidades (campi), que deverá em especial garantir o regular
funcionamento da universidade e evitar a dilapidação de seu patrimônio, através da transferência ilícita de
bens a terceiros, após tomada do compromisso legal, cujos atos deverão ser fiscalizados pela UNIÃO, nos
termos do subitem posterior. Para tanto, requer a nomeação de uma das pessoas jurídicas apontadas e
descritas na petição inicial, a seguir: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA; KPMG
CORPORATE FINANCE LTDA; PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA; ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.;

a.4) caso deferido o pedido anterior, seja determinado a UNIÃO que imediatamente cumpra obrigação de
fazer, consistente em fiscalizar todos os atos do administrador nomeado pelo Juízo, devendo garantir o
regular funcionamento da universidade e evitar a dilapidação de seus bens, conforme já citado anteriormente,
competindo, ainda, ao ente federal apresentar mensalmente ao Juízo, até o quinto dia útil do mês
subsequente, relatório das atividades administrativas, acompanhado de demonstrativo financeiro,
possibilitando acesso pela parte autora e demais réus desta demanda. Nesta hipótese, sem prejuízo da
intimação do órgão da Advocacia-Geral da União, requer a intimação pessoal do Ministro de Estado da
Educação, senhor Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, para que apresente ao Juízo a qualificação
do servidor público por ele designado para realizar a função;

a.5) caso deferido o pedido constante do item “a.1” mas não aquele do item “a.3”, subsidiariamente, requer
seja determinada a UNIÃO que cumpra obrigação de fazer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias , consistente
em assumir diretamente a administração da UNIVERSIDADE BRASIL, até o julgamento definitivo desta
demanda ou pelo tempo que se mostrar necessário, considerando que esta presta serviço delegado pelo ente
federal, para os fins já expostos no item “a.3” e sem prejuízo da apresentação mensal do relatório solicitado
no item “a.4”. Nesta hipótese, sem prejuízo da intimação do órgão da Advocacia-Geral da União, requer a
intimação pessoal do Ministro de Estado da Educação, senhor Abraham Bragança de Vasconcellos
Weintraub, para que apresente ao Juízo a qualificação do administrador por ele designado.

b) na , :modalidade antecipada liminarmente
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b.1) seja determinado a UNIVERSIDADE BRASIL, UNIÃO e FNDE que cumpram obrigação de fazer, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, consistente em divulgar, através de seus respectivos sites, com obrigação de
mantê-las periodicamente atualizadas a cada semestre, informações completas quanto aos atuais alunos
beneficiários do FIES e/ou PROUNI, de todos os cursos da UNIVERSIDADE BRASIL, em especial o de
Medicina e demais da área da saúde, devendo a relação especificar o nome do beneficiário, curso, número de
parcelas pagas através do financiamento público, ano/período atual de matrícula e, principalmente, se houve
mudança de curso de graduação nos últimos 5 (cinco) anos, devendo, nesta hipótese, estes cursos (e
instituições respectivas) serem relacionados;

b.2) seja determinado a UNIÃO e FNDE que cumpram obrigação de fazer, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, consistente em divulgar, através de seus respectivos sites, informações completas quanto a todos os
ex-alunos da UNIVERSIDADE BRASIL, de todos os cursos, em especial o de Medicina e demais da área da
saúde, devendo a relação especificar o nome do beneficiário, curso, número de parcelas pagas através do
financiamento público, tempo total do financiamento, se está adimplindo as parcelas devidas ou não, e,
principalmente, se houve mudança de curso de graduação no curso do financiamento, devendo, nesta
hipótese, estes cursos serem relacionados, bem como suas instituições de ensino superior de origem;

b.3) seja determinado a UNIÃO que cumpra obrigação de fazer, consistente em passar a divulgar em seu site,
mês a mês, as informações recebidas dos agentes financeiros a respeito do FIES, relacionados a todos os
cursos da UNIVERSIDADE BRASIL (art. 15-L, inciso V), no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o repasse
das informações;

b.4) seja determinado a UNIVERSIDADE BRASIL que divulgue, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os
nomes dos integrantes da Comissão – CPSA e da Comissão Local do PROUNI, com seus respectivos
e-mails, em local de fácil visibilidade em seu site, devendo manter estas informações sempre atualizadas;

b.5) seja determinado a UNIÃO e FNDE que cumpram obrigação de fazer, de maneira solidária, consistente
em imediatamente dar início – com a comunicação do número do(s) processo(s) administrativo(s)
instaurado(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias – a revisão de todos os financiamentos estudantis – FIES e
PROUNI – concedidos a alunos e ex-alunos da UNIVERSIDADE BRASIL, de todos os seus cursos, nos
últimos 5 (cinco) anos, a fim de apurar se os beneficiários realmente atendem/atendiam os requisitos legais,
em especial, mas não somente, a renda per capita familiar máxima permitida e se o curso financiado
correspondia ao que verdadeiramente o aluno/ex-aluno cursa/cursava na UNIVERSIDADE BRASIL,
devendo a apuração ser concluída no prazo máximo de 6 (seis) meses , com comunicação das irregularidades
ao Ministério Público Federal de Jales/SP, para providenciar as devidas responsabilizações penais, e a este
Juízo, através de relatório circunstanciado apontando o exato montante dos danos, além do encaminhamento,
nos termos da lei, para realização da cobrança dos valores fraudulentamente obtidos em desfavor do
aluno/ex-aluno, da UNIVERSIDADE BRASIL e da UNIESP, solidariamente, sem prejuízo, ainda, da
responsabilização solidária dos membros da organização criminosa;

b.6) seja determinada a UNIVERSIDADE BRASIL que cumpra obrigação de não fazer consistente em deixar
de transferir quaisquer bens e valores de sua propriedade ou posse a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, em
especial à empresa UNIESP, considerando a existência da proibição legal da distribuição de lucros de sua
atividade, que devem ser revertidos em prol de seus próprios fins lícitos;

b.7) seja determinado a empresa UNIESP, JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA e STHEFANO BRUNO
PINTO DA COSTA, que cumpram obrigação de fazer no sentido de não se apropriar, diretamente ou através
de pessoa interposta, de quaisquer bens ou valores de propriedade ou posse da UNIVERSIDADE BRASIL,
bem como não realizar qualquer tipo de ingerência na administração desta instituição, diretamente ou através
de pessoa interposta;

b.8) seja determinado a UNIVERSIDADE BRASIL e UNIESP que cumpram obrigação de fazer, consistente
em apresentar aos órgãos de controle – MPF, TCU, CGU, MEC, CFM, CRM etc – todas as informações por
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estes requisitadas, relacionadas ao exercício do serviço federal delegado de ensino, no prazo máximo de 48
horas, sem prejuízo de fixação de maior prazo ou sua dilação pelo requisitante, caso se revele necessário;

b.9) seja determinado a CEF que cumpra obrigação de fazer, a partir dos novos financiamentos estudantis
concedidos através do FIES ou aditamentos semestrais dos já existentes, relacionados a quaisquer cursos da
UNIVERSIDADE BRASIL, em especial o de Medicina, consistente em efetivamente fiscalizar e comprovar,
a veracidade das informações apresentadas pelo proponente, especialmente através do uso dos sistemas de
informação bancários a sua disposição para verificar eventuais falsidades quanto à informação da renda
máxima familiar informada, bem como através da exigência de comprovante de residência nas proximidades
da unidade de ensino onde o curso é ministrado, o que deverá ser especialmente observado quando o
aditamento ocorrer em agência diversa da onde localizado o estabelecimento de ensino, sob pena de
responder solidariamente pela recomposição do dano sofrido pela UNIÃO;

b.10) seja determinado a UNIÃO que imediatamente cumpra obrigação de fazer consistente em suspender
por tempo indeterminado a concessão de novos financiamentos estudantis através do FIES ou PROUNI para
quaisquer dos cursos da UNIVERSIDADE BRASIL, em especial o de Medicina, ressalvados os aditamentos
semestrais dos financiamentos já existentes, se não obtidos fraudulentamente e cumpridos todos os requisitos
legais.

Requer, como medida de apoio à ordem judicial a ser deferida, a aplicação de multa diária no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento ou atraso das medidas inseridas nos itens “a.1”, “a.4”,
“a.5”, “b.1” a “b.8” e “b.10”.

Pede sejam confirmados, em sentença, todos os pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência,
na modalidade antecipada, caso deferidos nesta condição ou, caso não deferidos antes da sentença, sejam os
mesmos julgados totalmente procedentes, com a concessão da tutela provisória de urgência na própria
sentença, nos termos do que fundamentado no item anterior, ou ainda com a concessão de tutela provisória de
evidência na própria sentença, nos termos do artigo 311, inciso IV, do CPC; e que seja autorizado o uso
nestes autos de todos os elementos de prova, presentes e futuros, da investigação policial em andamento, que
serão utilizados como prova emprestada neste caso (autos nº 0000032-77.2019.403.6124,
0000122-85.2019.4.03.6124, inquérito(s) policial(is), além de eventualmente outros destes decorrentes).

Por fim, requer sejam estes autos distribuídos por dependência ao processo nº 0000122-85.2019.4.03.6124
desta Vara, possibilitando que as partes e seus patronos acessem aqueles autos, bem como outros a ele
relacionados, observado o sigilo sobre documentos, quando cabível; bem como, a fim de garantir o sucesso
do que aqui se pleiteia, requer sejam os presentes autos mantidos em sigilo até a data da deflagração das
medidas cautelares criminais solicitadas nos autos nº 0000122-85.2019.4.03.6124, quando então desde já se
requer seja o sigilo levantado, em observância ao princípio constitucional da publicidade processual.

Na decisão constante do ID 21468251, deferi o imediato bloqueio de todos os bens da Universidade Brasil,
utilizando-se os sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, até o limite indicado pelo Ministério Público
Federal (R$ 250.000.000,00), com determinação expressa para que o cumprimento fosse efetivado na data da
deflagração da Operação Vagatomia; bem como determinei a intimação dos requeridos para que, no prazo de
72 horas, apresentassem manifestação prévia em relação aos demais pedidos de tutela provisória de urgência,
assim como requerido pelo MPF na inicial. Determinei, ainda, a intimação pessoal do Exmo. Ministro da
Educação, para que tivesse noção do que, em tese, estaria ocorrendo no âmbito da Universidade Brasil, do
FIES e do MEC, e adotasse providências administrativas imediatas, sem prejuízo de futura deliberação
judicial mais detalhada.

O  manifestou-se em Nota Técnica constanteFundo Nacional de desenvolvimento da Educação – FNDE
do ID 21702779, trazendo disposições gerais sobre as regras aplicáveis ao FIES; informações quanto à
função do agente operador, que foi transferida para a CEF a partir do primeiro semestre de 2018; que as
atribuições do FNDE no FIES se resumem ao que estabelecido pela Portaria MEC nº 209/2018 (art. 6º, VIII e
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IX), afora as funções de agente operador relativas aos contratos firmados até o 2º semestre de 2017, enquanto
tal obrigação não migrar para a CEF. Há também considerações sobre: a responsabilidade da entidade
mantenedora em relação ao FIES, uma vez assinado o Termo de Adesão, que se compromete a cumprir as
regras estabelecidas; as atribuições da CPSA; os requisitos que o aluno deve atender para obter o
financiamento e os procedimentos a serem seguidos para tanto; regras quanto a transferências de curso e
instituição de ensino; e consequências das irregularidades praticadas pelos estudantes.

A autarquia afirma que vem, junto com o MEC, diligentemente, adotando ações com vistas à integração do
SisFies com a base do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), incluindo consulta à renda mensal
bruta dos estudantes e do grupo familiar declarado. Destaca que a autorização de acesso a tal sistema foi
concedida em 2017, mas que as providências ainda esbarram no fato de que a renda é protegida pelo sigilo
fiscal.

Sobre as atribuições da CPSA, esclarece que “a participação de discentes (membros de representações
estudantis) e docentes na composição da CPSA buscou favorecer o exercício do controle social do
Programa, notadamente relacionado ao cumprimento das exigências para acesso ao Programa e também
dos preços de semestralidade praticados pela instituição de ensino. Estabelece o regramento normativo do
Fies que a CPSA da IES a qual está vinculado o estudante deve analisar e validar a pertinência e suficiência
das informações prestadas pelo estudante quando da inscrição no Sistema Informatizado do Fies (SisFies) e
se a documentação apresentada o habilita para fins de contratação do financiamento estudantil. Com isso, o
mesmo comando normativo, através de previsão contida nos §§ 2º e 3º, prevê que a CPSA poderá adotar as
medidas necessárias junto ao estudante para regularizar a ausência ou a desconformidade dos documentos
ou informações inseridas no sistema, além da obrigatoriedade de manutenção dos documentos exigidos para
validação da inscrição do Fies sob sua guarda, respondendo administrativa, civil e penalmente pelos seus
atos”.

Com relação às transferências de curso e instituição de ensino discorre a autarquia que, “conforme previsão
contida nos artigos 2º e 3º da Portaria Normativa MEC nº 25, de 22.12.11, o estudante poderá transferir de
curso uma única vez na mesma instituição de ensino, desde que o período transcorrido entre o mês de início
da utilização do financiamento e o mês de desligamento do estudante do curso de origem não seja superior a
18 (dezoito) meses; e o estudante poderá transferir de instituição de ensino uma única vez a cada semestre,
não sendo, neste caso, para fins do Fies, considerado transferência de curso. Importante destacar que o
inciso I, do art. 4º, da mesma Portaria Normativa, exige que a entidade mantenedora da instituição de
ensino de destino deve estar com a adesão ao Fies vigente e regular e o curso de destino deve possuir
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC para o estudante, no momento da solicitação da
transferência no SisFies, possa efetuar a transferência de curso ou de instituição de ensino. Ainda, nos
termos do art. 6º, da Portaria Normativa MEC nº 25, de 2011, uma vez concluída a solicitação de
transferência integral pelo estudante, cabe às CPSA de origem e de destino validar a solicitação caso as
informações registradas no SisFies e os documentos apresentados pelo estudante estejam em conformidade
com as normas do Fies e que não tenha sido identificada nenhuma das situações relacionadas nos incisos I a
VIII do art. 23 da Portaria Normativa MEC nº 25”.

A autarquia reconhece ainda a existência de fortes indícios de irregularidades praticadas por alunos em
conluio com representantes da UNIVERSIDADE BRASIL, e que por isso instaurou procedimento
administrativo para apurar os fatos, informando que, quanto ao caso da aluna STEFANI, não competia a ela
agir de ofício, ao contrário do que relatado na petição inicial, pois havia um procedimento em andamento
perante o MEC. Entende, assim, que inexiste omissão de sua parte no assunto e que jamais deixou de cumprir
suas obrigações legais a respeito do controle e fiscalização do FIES.

Em prosseguimento, relata a autarquia um breve histórico sobre o grupo UNIESP, afirmando ser de seu
conhecimento que a empresa .“possui um vasto histórico de práticas irregulares relacionadas ao FIES”
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Relata ter recebido em 2011 diversas denúncias de irregularidades no âmbito daquele grupo empresarial e
que tomou providências nos anos seguintes que culminaram na aplicação de medidas cautelares, como
suspensão temporária de realização de novas inscrições no FIES em parte das IES ligadas ao Grupo.

Ressalta que a decisão cautelar de suspender novas adesões ao FIES das entidades mantenedoras de
instituição de ensino superior identificadas como pertencentes à UNIESP foi adotada em razão da 
“configuração de Grupo Econômico de fato, na reiterada constatação de irregularidades nas IES vinculadas
ao Grupo e no receio de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito da coletividade”.

Relata que referida suspensão levou o grupo educacional a tentar uma solução junto ao MEC e demais
entidades envolvidas na apuração dessas irregularidades, que culminou na realização de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC). Tal acordo foi firmado entre o MPF (Procuradoria da República em São
Paulo/SP), Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), MEC e FNDE e o grupo educacional
UNIESP. No TAC restou consignado que a UNIESP efetivamente contratou o financiamento para seus
estudantes com informações incorretas sobre o curso, semestre, valor das mensalidades e, também, sobre a
instituição de ensino em que esses estudantes se encontravam matriculados, bem como utilização e posse de
login e senha de acesso do estudante ao SisFies, dentre outras irregularidades.

O FNDE prossegue citando a ação judicial movida pela UNIESP, onde conseguiu decisão liminar contra a
suspensão do ingresso de novos alunos via FIES, dentre outros pedidos. Também é relatada a execução
parcial do TAC e também as irregularidades cometidas no programa “UNIESP PAGA”, através do qual a
instituição obteve quase 50 mil contratos de FIES. Constatou-se indícios de vício de consentimento na
formalização de tais contratos, já que estudantes foram levados a crer que a dívida do financiamento seria
paga pela instituição. Relata que os saldos devedores gerados por tal programa passam de 2 bilhões de reais.
Na sequência, a autarquia reafirma a possibilidade de aplicar sanções à UNIVERSIDADE BRASIL em razão
dos descumprimentos das regras do FIES, e afirma novamente que instaurou procedimento administrativo
para apurar, ao mesmo tempo em que reafirma inexistir omissão de sua parte. A autarquia, no entanto, não
informou o tempo que levará para finalizar suas apurações.

Quanto ao pedido formulado pelo MPF para obrigá-la à divulgação de informações completas quanto aos
atuais alunos e ex-alunos beneficiários do FIES de todos os cursos da UNIVERSIDADE BRASIL, em
especial o de Medicina e demais da área da saúde, contendo nome do beneficiário, curso, dados sobre o
contrato e seu adimplemento, se houve transferência ou não, a autarquia sustenta sua impossibilidade, diante
do que estabelece o artigo 5º, X, da CF, e outros dispositivos infraconstitucionais. Relata, ademais, que não
há que se falar em desrespeito do dever de publicidade e transparência por parte do FNDE na forma alegada
pelo autor, pois o FNDE disponibiliza em seu site (i) informações a respeito do repasse de títulos CFT-E de
modo individual, a cada uma das instituições educacionais privadas que aderiram ao FIES; (ii) informações a
respeito da recompra de títulos CFT-E de modo individual, a cada uma das instituições educacionais privadas
que aderiram ao FIES através; e (iii) informações a respeito da quantidade de financiamentos concedidos, de
modo individual, a cada uma das instituições educacionais privadas que aderiram ao FIES.

Esclarece o FNDE que “jamais se recusou a prestar quaisquer tipos de informações a respeito dos contratos
de financiamento estudantil ao Ministério Público e, caso esse d. Juízo entenda que as informações
divulgadas sejam insuficientes, para que sejam publicadas as informações na forma requerida pelo
Ministério Público seria necessária a concessão de um prazo de, no mínimo, 90 (noventa) dias para realizar
o levantamento de todos os contratos estudantis com as especificações das informações requisitadas”.

A autarquia encerra reafirmando a função da CEF como agente operador do FIES e que suas funções se
limitam às de agente operador em relação aos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, “isso

. Ao final, ainda, faz pedido emenquanto não efetuada a transferência desta obrigação também para a CEF”
favor de terceiro (CEF), solicitando a não rescisão do contrato de prestação de serviço que deu poderes de
agente operador à CEF.
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A  manifestou-se em petições constantes dos IDs 21703143 e 21747860.Caixa Econômica Federal

A primeira petição (ID 21703143) se restringiu ao caso de VALDEMAR HERLING JUNIOR, tendo a
empresa pública apresentado a documentação a ele relacionado. A CEF entende que não compete a ela 
“verificar tais informações, uma vez que se entende que as informações prestadas pelo estudante e pela IES
junto ao FNDE já foram verificadas”.

Na segunda petição (ID 21747860), a CEF sustenta que inexiste negligência de sua parte; ressalta a diferença
entre o FIES e P-FIES; que é o Agente Operador somente do Novo FIES (contratos firmados a partir de
2018); indica as atribuições de cada um dos gestores do FIES; e os procedimentos para se obter o
financiamento, bem como os requisitos que o interessado deve preencher. Transcrevo os principais pontos da
manifestação:

 

“(...) 5.4 A abordagem de citar a CAIXA como agente operador do FIES é correta
parcialmente, pois a CAIXA, neste momento, atua somente como agente operador dos
contratos a partir de 2018, e o FNDE responsável pelos contratos firmados até 2017, até que
seja finalizado o período de transição entre essas instituições, conforme previsão no artigo
20º-B e no §1º do mesmo artigo e em conformidade ao artigo 12º, §3º da Portaria 209 do
MEC, conforme já citado no item 3.9. 5.5 Entretanto, podemos inferir possível equívoco de
compreensão no entendimento e na diferença entre as modalidades do FIES – Público e FIES
– Privado. 5.5.1 O artigo 15 L, do capítulo III da Lei 10.260/2001, trata do FIES Privado,
para o qual cabe, à Instituição Financeira concessora do financiamento, a obrigação de
fiscalizar e comprovar as informações prestadas pelo proponente. 5.5.1.1 Ressalta-se que a
CAIXA não atua com a modalidade P-FIES e, portanto, não se enquadra na obrigação de
fazer citada no item anterior. 5.6 De acordo com o que foi comprovado, tanto nas atribuições
do agente operador e como naquelas designadas ao agente financeiro, do FIES Público
(modalidade de atuação exclusiva da CAIXA), a obrigação de conferência e aferição
comprobatória da renda declarada no ato da inscrição é da CPSA - Comissão Permanente de
Supervisão e Acompanhamento. 5.7 Corrobora ainda para melhor entendimento, a relação de
documentos apresentados pelo candidato do FIES, conforme Anexo I e II, da Portaria MEC
209/2001, onde na agência do agente financeiro o candidato apenas apresenta sua
identificação e comprovante de residência e a identificação, comprovante de residência e
comprovante de renda de seu fiador, não sendo responsabilidade da CAIXA realizar qualquer
verificação de renda do grupo familiar. 5.8 Em tempo, esclarecemos que o MPF cita o artigo
9º, §1º, inciso II, da Portaria 209, para alegar a obrigação de aferir a renda do grupo
familiar, onde cita a competência o agente operador a desenvolver e manter interface com
sistemas governamentais para apuração e consignação a renda. 5.9 O inciso II refere-se ao
instrumento que deverá ser utilizado para cumprimento do inciso VIII do artigo 5ºC, que trata
da quitação do saldo devedor remanescente após a conclusão do curso, na forma do
regulamento editado pelo Ministério da Educação e observado o que for aprovado pelo
CG-Fies, em prestações mensais equivalentes ao maior valor entre o pagamento mínimo e o
resultante da aplicação percentual mensal vinculada à renda ou aos proventos mensais brutos
do estudante financiado pelo Fies. 5.9.1 Dessa forma, o entendimento apresentado pelo
Ministério Público Federal na página 24 do processo 50009188290194036124 mostra-se
inconforme com o entendimento legal da norma para o assunto “apuração e consignação

.(G.n.). (...)”.de renda”

 

A  manifestou-se em petições constantes dos IDs 21924228, 22050039 e 22163979.União
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Na primeira petição (ID 21924228) sustentou ilegitimidade passiva própria e do Ministro da Educação; que o
FNDE é o agente operador e administrador dos ativos e passivos, conforme regulamento e normas baixadas
pelo Conselho Monetário Nacional; que também compete ao FNDE a incumbência de gerenciar o SisFies;
que, portanto, não lhe compete realizar procedimentos de inscrição, aditamento semestral, suspensão,
transferência, encerramento antecipado, renegociação de financiamento, dentre outros; repetiu o que já
exposto pelo FNDE a respeito da UNIESP; que, “ao tomar conhecimento das notícias veiculadas na mídia
nacional”, instaurou procedimento administrativo nº. 23034.031197/2019-55, com vistas à aplicação de
medidas cautelares à UNIVERSIDADE BRASIL, em especial, a suspensão cautelar de sua adesão ao FIES,
bem como para apurar os indícios de irregularidades praticadas pela entidade mantenedora; que estão
ausentes os requisitos para concessão da liminar, pois não há verossimilhança das alegações, já que as
atribuições de interesse seriam do FNDE; que o pedido liminar tem caráter satisfativo; e que não cabe multa
contra a Administração Pública.

Na segunda manifestação (ID 22050039), a UNIÃO requer seja reconhecida a existência de conexão ou
continência desta ação civil pública com a ação declaratória nº. 1014361-58.2019.401.3400, ajuizada pela
UNIVERSIDADE BRASIL contra o MPF perante a Justiça Federal do Distrito Federal, sob a única
justificativa de que a UNIVERSIDADE BRASIL apresentou naquela ação “pedidos até mais amplos do que

. Aaqueles que estão sendo pleiteados pelo mesmo Ministério Público Federal na presente demanda”
UNIÃO requer ainda seja concedido maior prazo para apresentar novas informações que possam ser juntadas
aos autos, caso o pedido de remessa dos autos ao Distrito Federal seja indeferido: “(...) Caso Vossa
Excelência não reconheça a existência da conexão ou continência, a UNIÃO, requer seja concedido prazo
maior para que novas informações possam ser juntadas aos autos. De fato, após a manifestação da União no
último dia 12/09, chegaram novas informações vindas do MEC, as quais poderão acrescentar elementos
para novas decisões a cargo desse Juízo. Acrescente-se que novas informações estão para chegar a esta
Procuradoria e que por certo trarão novos subsídios para esse Juízo. Por outro lado, o Ministério da
Educação está tomando as providências administrativa urgentes para esclarecer o ocorrido. (...)”.

No ID 22163979, a União pediu compartilhamento de provas e levantamento do sigilo da ação em relação à
Controladoria-Geral da União, na pessoa do Coordenador Geral de Informação Correcional, o que, após
manifestação favorável do , foi deferido, nos termos da decisão constante do ID 22573998.Parquet

O  apresentou manifestação constante do ID 22351706, pugnando peloMinistério Público Federal
deferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência, reiterando todos os termos da inicial. Transcrevo a
seguir os principais excertos da manifestação:

“(...) A UNIÃO, FNDE e CEF apresentaram manifestações nestes autos. Curioso notar que
estes são os três gestores do FIES. E os três, de uma forma ou de outra, sustentam não ter
responsabilidade nas omissões descritas nos autos, tampouco entendem responsáveis pelas
providências solicitadas pelo MPF na petição inicial. A UNIÃO inclusive sustentou
ilegitimidade passiva nestes autos. O FNDE, por sua vez, alega que suas funções se
resumem as de agente operador do FIES em relação aos contratos firmados até o segundo
semestre de 2017, isso enquanto tal função não migrar totalmente para a CEF. Esta, por
sua vez, entende que não está obrigada a fiscalizar as informações inseridas pelos alunos e

. CPSA no SisFIES A falta de sincronia entre os entes públicos responsáveis pela
fiscalização do FIES, evidenciada inclusive por suas manifestações nestes autos, só
aumenta a preocupação quanto ao já constatado descontrole sobre as verbas direcionadas
ao programa de financiamento estudantil público.

(...)

Lembre-se que o  exerce a função de titular da Secretaria-Executiva do CG-FIES,FNDE
cabendo destacar a sua função, nesta qualidade, de requisitar dos agentes operadores e
financeiros do FIES as informações relativas ao financiamento sob sua Administração, bem
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como celebrar os instrumentos contratuais vinculados ao FIES com as instituições financeiras
públicas federais (no caso a ), na qualidade de interveniente, e exercer a fiscalização daCEF
execução (Decreto de 19 de setembro de 2017, artigos 11 e 12). Ainda, o  é responsávelFNDE
pela supervisão do SisFIES (Art. 13 da Portaria MEC no. 209/2018), cujos dados nele
inseridos permanecem encobertos, em desrespeito ao princípio da publicidade. Além disso, há
o rol de atribuições do FNDE definidos pela Portaria MEC no. 209/2019 em seu artigo 6º,
conforme já citado na inicial.

Está evidente, portanto, que as obrigações do FNDE perante o FIES estão longe de ser tão
restritas como quer fazer crer.

(...)

A CEF sustenta “possível equívoco de compreensão no entendimento e na diferença entre as
modalidades do FIES – Públicos e FIES – Privado” (Num. 21747860 - Pág. 13). Se realizada
uma leitura atenta da inicial, constatar-se-á que não existe equívoco algum, pois a diferença
entre as modalidades de FIES estão perfeitamente explicadas e todos os pedidos dirigidos em
desfavor da CEF dizem respeito à sua função atual de Agente Operador do FIES.

O equívoco, na verdade, permanece sendo da empresa pública que insiste em alegar que a
obrigação de conferência e aferição comprobatória das informações prestadas pelos
estudantes são de responsabilidade exclusiva da CPSA, fazendo letra morta o que estabelece o
artigo 15-L, inciso II da Lei 10.260/2001. Há, ainda, uma péssima compreensão de sua parte
quanto ao alcance o artigo 9º, §1º. Inc II da Portaria 209 do MEC (“desenvolver e manter
interface com sistemas governamentais para apuração”), que segundo alega serviria somente
para “quitação do saldo devedor remanescente após a conclusão do curso” (Num. 21747860
- Pág. 14), ignorando que o mesmo artigo 9º, no inciso II, define a obrigação do agente
operador de “ conferir cumprimento às normas e regulamentos do Fies”, dentre outras
obrigações.

Importa destacar ainda que a CEF juntou aos autos o contrato de prestação de serviço
assinado com a UNIÃO, através da qual assumiu a função de Agente Operador do FIES
(Num. 21748525 – lembre-se que tal contrato não consta dos portais das transparências de
nenhuma das pessoas jurídicas de direito público que são rés neste processo). Através deste
instrumento, verifica-se que a CEF percebe como remuneração o valor mensal (frise-se,
recebido todo o mês, não somente por ocasião de cada novo contrato ou aditamento) de R$
41,10 por contrato de financiamento pactuado, ao longo do período de utilização do
financiamento e do período de amortização, pagos pelo estudante financiado pelo FIES
diretamente ao agente financeiro (Cláusula Terceira). A própria empresa pública informa que
foi responsável pela contratação de mais de 162.500 contratos de FIES desde que assumiu a
função de Agente Operador. Isto representa o recebimento mensal de R$ 6.678.750,00 todos
os meses, um valor sem dúvida extraordinário para um banco que sequer aplica suas reservas
no FIES, já que o programa é bancado inteiramente pelo Tesouro Nacional. Lembre-se que a
contratação se deu sem licitação, por meio de dispositivo legal de duvidosa
constitucionalidade, já que estabelece privilégio a empresa pública que não é estendido a
outras instituições financeiras.

Veja também que o mesmo contrato estabelece o dever da CEF de executar os serviços objeto
do contrato com estreita observância da legislação e normativos aplicáveis ao FIES (Cláusula
8.3.8), o que obviamente inclui o já citado artigo 15-L, inciso II da Lei 10.260/2001.

Quer dizer que o bem remunerado órgão a quem o legislador impôs tais obrigações, que
deveriam servir como mais uma camada de controle e fiscalização sobre o FIES, tem a
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pachorra de declarar nos autos que sua função sobre a conferência dos documentos entregues
pelos alunos tem caráter meramente formal, de forma que na prática considera como verdade
absoluta as informações prestadas pelas duas partes interessadas (alunos e instituição de
ensino) na liberação do dinheiro público.

Por fim, há uma incorreta compreensão da empresa pública sobre os danos sofridos pela
UNIÃO em razão das fraudes descobertas, pois alega que tais danos somente se
materializarão caso ocorra inadimplência dos contratos. A uma, qual a disposição de quem
falsifica documentos e/ou presta informações falsas de honrar com o compromisso de pagar
as parcelas devidas posteriormente, considerando especialmente que é fato notório que a

 (e considerando que ainadimplência no FIES já supera a marca de 13 bilhões de reais
maioria dos devedores não são estelionatários, ao contrário do que ocorre em relação aos
alunos na situação descrita nestes autos)? A duas, considerando que tais financiamentos
foram obtidos de forma fraudulenta, por pessoas que não atendem os requisitos legais, há
uso indevido de dinheiro público, inclusive sem o pagamento de juros ao Tesouro Nacional
(creio ademais que não é necessário expor detalhes relacionados a custo do dinheiro e custo

. A três, pessoas que realmente atenderiam os requisitosde oportunidade para um Banco)
legais foram tolhidas do direito de se beneficiarem do FIES, considerando, é óbvio, que os
recursos aplicados no programa não são ilimitados.

(...)

A UNIÃO informou ainda que somente após tomar conhecimento das notícias veiculadas na
mídia nacional é que decidiu instaurar procedimento administrativo para apurar a
responsabilidade da UNIVERSIDADE BRASIL. No entanto, nenhuma linha de sua
manifestação foi dedicada a justificar sua omissão em relação às diversas comunicações
feitas pelo MPF em relação a corré, citadas na petição inicial.

Em sua segunda manifestação (Num. 22050039), a UNIÃO requer seja reconhecida a
existência de conexão ou continência desta ação civil pública com a ação declaratória no.
1014361-58.2019.401.3400, ajuizada pela UNIVERSIDADE BRASIL contra o MPF perante a
Justiça Federal do Distrito Federal, sob a única justificativa de que a UNIVERSIDADE
BRASIL apresentou naquela ação “pedidos até mais amplos do que aqueles que estão sendo
pleiteados pelo mesmo Ministério Público Federal na presente demanda”.

Não há explicação de como as ações se relacionam, tampouco no que consiste os pedidos
“mais amplos” formulados pela UNIVERSIDADE BRASIL – isto é, formulados não pelo
MPF, mas por uma das rés deste processo, frise-se. Uma mera leitura dos pedidos de ambas
as ações (inclusive a da ACP no. n. 5000423-44.2019.4.03.6124) seria suficiente para
concluir que não existe relação de conexão/continência desta ACP com aquelas que tramitam
no DF. Aqui o assunto é FIES, lá se trata do excesso de vagas no curso de Medicina. E mais,
sequer há identidade de partes entre as ações. O pedido, assim, beira a má-fé e deve ser
indeferido.

(...)

A UNIÃO requer ainda seja concedido maior prazo para apresentar novas informações que
possam ser juntadas aos autos, caso o pedido de remessa dos autos ao DF seja indeferido. O
MPF, por óbvio, discorda de tal pedido, tendo em vista que já foi aberta a oportunidade da
UNIÃO se manifestar sobre os pedidos de tutela provisória nestes autos (o que já aconteceu
três vezes, lembre-se).

(...)
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Aqui também vale o que dito em relação ao FNDE: o fato da UNIÃO ter tomado a iniciativa –
ainda que tardia – de instaurar procedimento administrativo para apurar os fatos
relacionados à UNIVERSIDADE BRASIL, não implica perda do objeto dos pedidos de tutela
provisória de urgência em relação a ela, pois o ente público não se comprometeu a acatar
nenhum dos pedidos formulados pelo MPF, tampouco estabeleceu prazo para finalizar suas
apurações, lembrando que a UNIÃO e os demais gestores do FIES já se encontram em
evidente mora em relação aos fatos narrados na inicial, já que não tomaram anteriormente as
medidas que lhe competiam, especialmente quando notificados pelo MPF.

(...)”.

 

A  manifestou-se em petição constante do ID 23591754, nos seguintes termos:Universidade Brasil

 

“(...) Assim, considerando: 1. a ação declaratória 100813-24.2019.4.01.3400/DF, em trâmite
na Justiça Federal do Distrito Federal, relacionada exatamente às supostas irregularidades
imputadas à instituição em Fernandopolis/ SP; 2. a remessa da primeira ação civil pública
(5000423-44.2019.4.03.6124 – Jales/SP), também em razão das supostas irregularidades
(Inquérito Civil 04/2019), para a Justiça Federal do Distrito Federal em razão de continência
, devidamente reconhecida por este juízo de Jales/SP; 3. que esta segunda ação civil pública
tem, de forma clara, ; 4. oo mesmo objeto e fundamento do que indicado nas outras ações
paragrafo §3º do artigo 55 do Código de Processo Civil, e a necessidade de se evitar decisões
conflitantes para o mesmo caso; 5. os artigos 17 e 485, VI, ambos do Código de Processo
Civil; 18 6. a complexidade da ação e os princípios constitucionais de ampla defesa e do
contraditório; 7. a ausência de citação válida para todos os investigados; 8. a
disponibilização dos autos apenas hoje, dia 21.10.2019, no período da tarde; a UNIESP/SA,
VEM, , REQUERER: (A) respeitosamente seja declarada a conexão desta ação com a ação

, ordenando-se a remessa destes autos para odeclaratória n.º 1008013-24.2019.4.01.3400
Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a fim de que os atos já
proferidos sejam, possivelmente, confirmados e as partes citadas para apresentação de defesa
prévia. (B) caso o d. Juízo supere o pedido acima, seja reconhecida a ilegitimidade da
peticionária, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil. (C) , em derradeira preliminar o reconhecimento da afronta
aos postulados do contraditório e da ampla defesa, notadamente em face do exíguo prazo
concedido para manifestação e a complexidade da demanda, requerendo-se, por
conseguinte, dilação de prazo para manifestação acerca da tutela antecipada requerida pelo

 (...)”.MPF, tudo em razão do que exposto acima.

 

Conforme despacho constante do ID 24880475, determinei que a d. Secretaria certificasse o decurso do prazo
de todos os requeridos, o que foi realizado na certidão do ID 25086837; bem como determinei vista dos autos
virtuais ao MPF, facultando-lhe nova manifestação, em 72h, em razão de petições a respeito das quais o i. 

 não havia tido ciência.Parquet

Assim, da certidão constante do ID 25086837, observo que os requeridos José Fernando Pinto da Costa,
Sthefano Bruno Pinto da Costa e UNIESP S/A não se manifestaram nos autos, embora tenham sido intimados
regularmente para tanto.
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No ID 25180464, a d. Secretaria certificou a juntada aos autos de e-mail recebido pela DGAA/CONJUR, do
Ministério da Educação, em que noticia a instauração do processo administrativo de supervisão nº
23123.000606/2019-72, em desfavor da Universidade Brasil.

Manifestação do MPF constante do ID 25192187, pelo deferimento dos pedidos de tutela provisória de
urgência, reiterando todos os termos da inicial. Trago excertos da manifestação:

 

“(...) Conforme já destacado por este órgão ministerial, uma mera leitura dos pedidos de
ambas as ações (inclusive os da ACP no. 5000423- 44.2019.4.03.6124) seria suficiente para
concluir que não existe relação de conexão/continência desta ACP com aquelas que

. Aqui o assunto é FIES, lá se trata do excesso de vagas no curso de Medicinatramitam no DF
do Campus Fernandópolis/SP daquela instituição de ensino. E mais, sequer há identidade de
partes entre as ações. As causas de pedir e pedidos são completamente diversos. Assim, não
há nenhum risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. A preliminar,
portanto, beira a má-fé e deve ser indeferida. (...) Quanto aquelas outras ações que tramitam
na Justiça Federal do Distrito Federal, vale reforçar também nestes autos que, ao contrário
do que sustenta a parte contrária, o MPF deixou bem claro que a Ação Declaratória ajuizada
pela Universidade Brasil em desfavor deste órgão ministerial anteriormente à distribuição da
ACP mencionada tratou-se de evidente manobra da instituição de ensino direcionada a

. Nadaimpedir a atuação da Procuradoria da República no município de Jales no caso
obstante, por questões inteiramente práticas, considerando especialmente que o Juízo de
primeiro grau do Distrito Federal já havia apreciado – e negado – o pedido liminar

 , a fim de evitar a suscitação de conflitos de jurisdição e,formulado pela Universidade Brasil
com efeito, o atraso no processamento da demanda, o MPF “concordou” com o pedido de
reunião daquelas ações, requerendo a remessa dos autos da referida ACP à 2ª Vara Cível
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (DOC. 04 da denúncia – ID 22923217), na
expectativa de que aquele Juízo se declarasse incompetente e determinasse o retorno dos
autos da ACP ao Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Jales/SP. Destaque-se
inclusive que naquela manifestação, em razão do atraso à prestação judicial ocasionado com
a manobra da Universidade, o MPF informou que requereria, no momento oportuno, a
condenação da requerida por litigância de má-fé, como pode ser observado do excerto
reproduzido na própria manifestação da parte requerida (ID. 23591754 - Pág. 12). Deixando
bem claro: o Ministério Público Federal reafirma nesta oportunidade que a competência para
julgamento da ação civil pública no. 5000423-44.2019.403.6124 e da ação declaratória no.
100813- 24.2019.4.01.3400 é do Juízo Federal de Jales/SP. O órgão do MPF atuante no DF
também entendeu desta maneira e já solicitou, em preliminar de contestação, a remessa dos
autos a este Juízo (cópia em anexo). Prosseguindo, não há que se falar, ainda, em
ilegitimidade da peticionária, considerando que a presente ação questiona exatamente atos

, além da omissão do Ministério dailegais praticados pela UNIVERSIDADE BRASIL
Educação, órgão da Administração Federal Direta Federal, e do FNDE, nas suas atividades
de regulação e supervisão em relação a IES ré. (...)”.

 

Nos IDs 26514430, 26514436 e 26514438 constam guias de depósitos judiciais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.
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1.  QUESTÕES PROCESSUAIS

 

1.1. Afasto a preliminar arguida pela União, no sentido da existência de conexão desta ação com aquela
distribuída perante o Juízo da 2ª Vara Federal do Distrito Federal, qual seja, ação declaratória nº
1008013-24.2019.401-3400.

Afasto, também, conexão desta ação com relação à Ação Civil Pública nº 1014361-58.2019.401.3400,
remetida por este Juízo àquele do Distrito Federal, conforme decisão proferida nos autos do processo virtual
nº 5000423-44.2019.403.6124.

Para melhor análise da conexão, aponto a seguir os elementos necessários à verificação do instituto disposto
no artigo 55 do NCPC:  

- ACP nº 1014361-58.2019.401.3400 - MPF x Universidade Brasil e União Federal. Causa
:de pedir  oferecimento pela Universidade Brasil de vagas anuais do curso de Medicina, em

Fernandópolis/SP, em quantidade superior ao autorizado pelo Ministério da Educação, prática
iniciada no ano de 2017, logo após a requerida ter adquirido aquele estabelecimento de ensino.

 sejam declarados nulos todos os atos, e seus efeitos, de criação, de fato, de vagas no:Pedido
curso de Medicina pela UNIBRASIL em Fernandópolis/SP, além da confirmação, em
sentença, dos pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência; condenação da
UNIBRASIL ao pagamento de danos morais coletivos no importe de 40 milhões de reais,
tomando-se como parâmetro o número de alunos em excesso na instituição (cerca de 400) e o
valor médio anual da receita auferida por aluno (cerca de 100 mil reais); condenação da União
ao pagamento de danos morais coletivos no importe de 4 milhões de reais, tomando-se como
parâmetro parcela do valor a ser pago pela Universidade Brasil nesta condição.

 

- Procedimento Ordinário nº 1008013-24.2019.401.3400 - Universidade Brasil x MPF - 
:Causa de pedir  número excedido ao permitido na oferta de vagas do curso de Medicina da

Universidade Brasil em Fernandópolis/SP, cujas irregularidades mencionadas relacionam-se
ao Inquérito Civil nº 04/2019.  declarar que o aumento de vagas do curso de medicina:Pedido
pode ser aplicado a todos os períodos do curso, desde que precedido de processo seletivo
realizado após o deferimento do pedido, e que o processo seletivo em questão não se restringe
ao vestibular; declarar que na instituição de ensino com sistema de matrícula por disciplina o
número total de alunos matriculados no curso de graduação resulta da multiplicação do
número de vagas iniciais pelo número de períodos letivos integrantes do termo médio de
integralização curricular do curso, ressalvadas os casos de transferências obrigatórias, os de
matrícula compulsória, as matrículas de cortesia, as repetências, e aqueles que trancaram a
matrícula por determinado período.

 

Dessa forma, constato a inexistência de conexão desta ação com relação ao procedimento ordinário nº
1008013-24.2019.401.3400, bem assim à ACP nº 1014361-58.2019.401.3400, ambos em trâmite no Juízo da
2ª Vara Federal do Distrito Federal, vez que naquelas ações a causa de pedir é o suposto excesso de vagas
ofertadas no curso de Medicina da Universidade Brasil, em Fernandópolis/SP, por hipótese superior ao
autorizado pelo Ministério da Educação; enquanto que nesta ação a causa de pedir é diferente, quais sejam, a
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impossibilidade de se manter a gestão da Universidade Brasil e do FIES sem maior controle estatal, tendo em
vista problemas a exemplo das irregularidades e fraudes supostamente cometidas junto ao FIES, vinculado
em especial ao curso de Medicina da Universidade Brasil, desde o ano de 2016.

Os pedidos também são distintos, assim como não vejo identidade de partes entre as ações, não havendo risco
de decisões conflitantes ou contraditórias, pelo que  arguida pela União emrejeito a preliminar de conexão
sua manifestação.

 

1.2. A matéria acerca da alegação de incompetência da União será analisada em contestação. ,Prima facie
considerando que a União afirmou ter instaurado procedimento administrativo, aparenta haver legitimidade
passiva, ao menos em cognição sumária.

 

1.3. Quanto à preliminar suscitada pela Universidade Brasil no sentido de que seja declarada a conexão desta
ação com a ação declaratória nº 1008013-24.2019.401.3400, a alegação já foi analisada no item 1.1 desta
decisão.

No tocante às preliminares arguidas sobre o desrespeito ao contraditório e ampla defesa, convém lembrar que
se está ainda em sede de tutela de urgência, em que se faz possível decisão . Logo, nãoinaudita altera parte
há de se falar em nulidade, quando o Juízo até mesmo concedeu prazo para manifestação, ainda que curto, o
que fez com fulcro no artigo 2º da Lei 8.437/92, razão por que rejeito tal preliminar.   

 

2. TUTELAS DE URGÊNCIA

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito ( ) e o perigo de dano ou o risco aofumus boni iuris
resultado útil do processo ( ). Ausentes esses requisitos, ou se houver perigo depericulum in mora
irreversibilidade do provimento antecipado, a tutela não poderá ser concedida, podendo ainda ser revogada
ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

Em uma análise sumária do pedido – própria das decisões  – há perigo da demora caso o pedidoinitio litis
seja apreciado apenas ao final da lide, assim como vislumbro plausibilidade/probabilidade do Direito para
alguns dos requerimentos, havendo de sopesar o que será mais danoso, o deferimento de determinado pedido
ou eventual omissão judicial a permitir que a situação permaneça como está (análise do que comumente se
chama de  inverso).periculum in mora

Pois bem.

Quando da deflagração da Operação Vagatomia, prolatei decisão individualizada que abordou alguns dos
temas tratados pelo MPF. Peço vênia para transcrever alguns excertos do que foi por mim lavrado nos autos
virtuais n. 0000122-85.2019.403.6124:

“6.4. MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DE STHEFANO (...)

Esse grupo, de acordo com os indícios, tem maior envolvimento com as práticas em
investigação, tanto que, para alguns deles, houve deferimento de prisões temporárias. Há
fortes indícios do exercício de papel de liderança, recebimento de dinheiro, destruição ou
orientação para destruição de provas, falsidades ideológicas em proveito próprio, ocultação
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de patrimônio etc. Reporto-me aos tópicos anteriores, a fim de evitar repetições, para maior
detalhamento dos indícios existentes em desfavor de cada um.

Dito isso, para este grupo, as medidas cautelares precisam de ser ainda mais duras, tanto que
algumas prisões temporárias já foram decretadas (e as cautelares devem ser aplicadas
concomitantemente e continuarem após o fim da prisão de prazo determinado, o que esclareço
antes que se alegue contradição em minha decisão; já expliquei, exaustivamente: para quem
decretei a prisão, realmente não vi meios de evitá-la):

- para evitar comprometimento às diligências de apuração iniciais, insistência na atividade
delitiva indiciada (ordem pública e econômica) e comprometimento à futura instrução, bem
como à futura aplicação da lei penal:

a) proibição, por 10 dias, de acesso a qualquer dos locais que tenham sido alvo de
deferimento judicial de medida de busca e apreensão, exceção feita apenas a onde mora (ou
seja, o local em que exerce a profissão TAMBÉM está proibido, se foi alvo de busca e
apreensão);

b) proibição, por 10 dias, de manter contato de qualquer espécie com alunos, professores e
funcionários da Universidade Brasil;

c) afastamento, até ordem judicial em contrário, das atividades que exercem na, ou em favor
de Universidade Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação acionária do
Magnífico Reitor José Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de seus campi ou
sede, bem como qualquer atividade em favor de quaisquer investigados;

d) proibição, até ordem judicial em contrário, de acesso a sistemas de informação da
UNIVERSIDADE BRASIL ou de qualquer empresa do grupo UNIESP;

e) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados (exceto
se genitor, filho, irmão ou cônjuge), e com a colaboradora JULIANA DA COSTA E SILVA;

f) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema
congênere, bem como de realização de qualquer trabalho que envolva matrícula/ 
transferência de alunos, REVALIDA, e financiamento estudantil;

g) comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo onde reside, mensalmente, para informar e
justificar suas atividades;

h) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem
autorização judicial; e

i) proibição de se ausentarem do país sem autorização do Juízo, com o recolhimento de
passaportes, se houver.

- alerta: o descumprimento de qualquer das medidas cautelares substitutivas importará em
quebra do voto de confiança e imposição de prisão preventiva.

(...)

8. PEDIDO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA UNIVERSIDADE BRASIL
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Lembrando do já mencionado art. 22 da LINDB, transcrito no início da presente
fundamentação, bem como do princípio da reserva do possível, entendo que a Justiça Federal
de Jales não tem condições de administrar uma Universidade que tem, smj, 61 unidades
distribuídas por diversos Estados da Federação. Ainda que a Administração se faça, como
sugerido pelo Exmo. Delegado, por pessoa ou empresa a ser nomeada por este magistrado, a
própria autoridade policial deixa claro que a supervisão seria judicial, mas este Juízo não
tem estrutura, tampouco conhecimentos técnicos necessários, para supervisionar a
Administração de uma Universidade.

Não é a Justiça Federal de Jales vara especializada em recuperações de empresas e falências,
na qual a figura do “administrador judicial” é comum e difundida. Em verdade, é uma Vara
Única com Juizado Adjunto responsável pela jurisdição federal de 7% dos municípios do
Estado mais importante do país.

O pedido, com elevado respeito, também me parece contrariar a separação constitucional dos
Poderes.

Quem administra, no setor público, é o Poder Executivo. E o ensino educacional universitário
privado resulta de delegação do , tanto que mandados de segurançaMinistério da Educação
em face de Reitores de Universidades privado são de competência da Justiça Federal, pois os
Magníficos são tratados como se autoridades federais fossem, em razão da delegação
recebida.

O que se descortina nos autos é uma situação, dentre outras, de gestão de uma Universidade
em descumprimento às normas legais. A má prestação do serviço público delegado, seja qual
ele for, com a devida vênia, não leva a sua assunção pelo Poder Judiciário, competindo a

 acompanhar sua prestação e intervir na existência de irregularidade.quem delega o serviço

Destarte, por tudo o que foi dito e apurado, resta claro que não há condições de prosseguir a
Administração da Universidade como tem sido feita, independentemente ou não das prisões
ora determinas, competindo ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  na Administração daintervir
Universidade, zelando pela regularidade das matrículas, transferências e do ensino prestado.

Oficie-se diretamente e com urgência ao Exmo. Ministro da Educação, Professor Abraham
Weintraub, para ciência da presente decisão e indicação a este Juízo, no prazo de 10 (dez)
dias, das medidas adotadas pelo MEC com vistas à regularização da Administração da
Universidade Brasil, que por todo o exposto, não pode prosseguir da forma em que está sendo
feita, conforme fartamente documentado.

Não cabe ao juiz federal dizer ao Exmo. Ministro o que e como deve fazer, havendo de se
respeitar a autoridade do Poder Executivo. A situação de irregularidades de um serviço
delegado e supervisionado pelo MEC está documentada e o Ministério informado
judicialmente acerca da imperiosa necessidade de agir diretamente.

E quanto ao FIES, “um programa do Ministério da Educação” conforme palavras extraídas
de site oficial do próprio MEC (http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies), espera-se que o
Ministério tenha atenção às palavras da Polícia Federal: “Com o atual escopo de concessão
do FIES, com tantos poderes dispensados às universidades privadas, na sistemática em que o
aluno declara as informações e a universidade, que receberá os recursos financeiros, as
confirma (na prática sem nenhuma auditoria por parte do Governo Federal) é possível
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concluir que este tipo de fraude esteja ocorrendo em todo o país em várias instituições de
forma semelhante há vários anos. Uma reavaliação deste modelo de concessão é urgente e

” (décima terceira lauda da representação policial, grifei).necessária

Nessa quadra, no mesmo prazo de 10 (dez) dias anteriormente concedido, aguarda-se
informação acerca das medidas adotadas com vistas a combater as fraudes na concessão do
FIES e eventual reavaliação dos moldes de concessão do programa em sua forma atual, pois
fica bastante claro que, da forma em que o programa está a funcionar (confiando nas
mentiras que as pessoas interessadas em obter o financiamento contam), ele émais um foco
de corrupção no Brasil.”

 

Com a continuidade do feito original (122-85.2019), a maioria dos investigados inicialmente presos foram
libertados. Em razão disso, foram fixadas cautelares, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em desfavor do
então Magnífico Reitor José Fernando:

 

Vistos.

ID 22494214: o decreto prisional de primeira instância, mantido pelo E. Tribunal, restou
revogado pela 3ª Instância.

Sendo assim, , , para que seja expedido Alvará decumpra-se a ordem superior com urgência
Soltura clausulado, dando-se ciência à autoridade prisional competente, com urgência, para
que zele pelo cumprimento da decisão do Colendo STJ, impondo-se concomitantemente à
liberdade, as seguintes cautelares pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“proibição de contatar, seja por que meio for, qualquer pessoa envolvida na investigação,
funcionários, alunos e ex-alunos, e os atuais gestores/administradores da instituição, bem
como a proibição de ter qualquer tipo de acesso à Universidade Brasil e a outra instituição
sob investigação”.

ALERTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “Destaco também que, em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de
superveniência de motivos novos e concretos para tanto, é possível o restabelecimento da
prisão preventiva do paciente”.

Destaco, ainda, da decisão da terceira instância o seguinte: “Ressalto que outras medidas
cautelares podem ser fixadas pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal Criminal de Jales/SJSP”.

Nesses termos, fixo as seguintes cautelares complementares:

c) afastamento, até ordem judicial em contrário, das atividades que exercem na, ou em favor
de Universidade Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação acionária do
Magnífico Reitor José Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de seus campi ou
sede, bem como qualquer atividade em favor de quaisquer investigados;

d) proibição, até ordem judicial em contrário, de acesso a sistemas de informação da
UNIVERSIDADE BRASIL ou de qualquer empresa do grupo UNIESP;
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e) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados (exceto
se genitor, filho, irmão ou cônjuge), TESTEMUNHAS POLICIAIS OU JUDICIAIS, e com a
colaboradora JULIANA DA COSTA E SILVA;

f) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema
congênere, bem como de realização de qualquer trabalho que envolva matrícula/ 
transferência de alunos, REVALIDA, e financiamento estudantil;

g) comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo onde reside, mensalmente, para informar e
justificar suas atividades;

h) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem
autorização judicial; e

i) recolhimento de passaportes, se houver.

j) a impossibilidade de transferência ou mudança de titularidade, bem como gasto de
quaisquer bens ou valores, que não sejam para fins de manutenção pessoal e familiar;

k) indicação imediata, quando da ciência do alvará de soltura com imposição de
cautelares, do endereço completo onde poderá ser encontrado

Alerta: cf. já salientado pelo Tribunal da Cidadania, o descumprimento poderá levar à nova
prisão preventiva”.

 

Quanto à efetiva intervenção pelo MEC na Universidade Brasil, determinada judicialmente, assim foi dito em
ofício encaminhado nos autos 0000122-85.2019.403.6124, ID 23395633, pela Exma. Dra. Consultora
Jurídica do MEC (AGU):

 

“DA INTERVENÇÃO E DESCREDENCIAMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

No entanto, embora se considere possível (quiçá aconselhável), a intervenção na
Universidade Brasil encontrou, pela área técnica, alguns óbices.

Em primeiro lugar, analisando a legislação aplicável, percebe-se que não há delineamento
dos procedimentos para realizar a intervenção, assim como as responsabilidades e obrigações
do interventor. Em seguida, aponta que houve duas experiências anteriores cujos resultados,
ao sentir da área técnica, aprofundaram ainda mais a crise financeira e administrativa das
instituições.

O primeiro exemplo é o da Universidade Rio Verde – Unincor (código 27) que, antes de sua
migração para o sistema federal de ensino em cumprimento da ADI nº 2501, esteve sob
intervenção do Ministério Público Estadual. No caso em questão, os procedimentos se fizeram
de forma improvisada e a partir das disponibilidades dos servidores do MPE para
comparecer à IES. O segundo exemplo está no Processo nº 23106.065568/2018-21,
instaurado em desfavor da Faculdade de Artes Dulcina de Morais. Em meio a grave crise
financeira, por decisão judicial a partir de fevereiro de 2017, foi realizada a intervenção na
referida Faculdade. Os interventores foram trocados por três vezes num espaço de tempo de
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quatro meses. Devido ao desconhecimento da legislação educacional, os interventores
realizaram contrato com entidades sem credenciamento para a oferta de cursos superiores,
cujos diplomas e certificados seriam emitidos pela IES. Ao final, foram expedidos centenas de
diplomas irregulares, o que além de não sanar as dificuldades financeiras da IES, ainda
gerou um quadro de irregularidades que a sujeitou a penalidade de descredenciamento.

O vácuo na legislação, a ausência de numerário pessoal e de corpo técnico de
, a magnitude da IES também Administração são fatores que impediriam uma intervenção

direta pelo Ministério da Educação, o que, talvez, a critério desse eminente Juízo, não
impedisse uma intervenção a ser realizada por pessoa jurídica com notória capacidade
técnica para o mister.

No que toca ao descredenciamento, a área técnica informa expressamente a possibilidade de
que a gravidade dos fatos pode conduzir, após o devido processo administrativo, às
penalidades mais severas previstas na legislação educacional, entre as quais, o
descredenciamento da Universidade Brasil (grifei).

 

Tomando como premissas o que acabo de ponderar, passo à análise dos pedidos de tutela de urgência
dispostos nos itens “a” e “b” da petição inicial, já elencados no início do relatório desta decisão, lembrando
que o item a.2) já foi analisado em minha primeira decisão no presente feito.

 

A1)

STHEFANO e JOSÉ FERNANDO já foram afastados de forma fundamentada por este Juízo na esfera
criminal, pelos motivos já apresentados nos autos n. 122-85.2019, supramencionados, e de conhecimento de
ambos, cabendo apenas ratificar as decisões já prolatadas, com esteio em entendimentos do C. STJ para o
caso concreto, inclusive;

 

A2)

Já analisado anteriormente no presente processo, com deferimento conforme extensa decisão fundamentada e
individualizada. Sem novas deliberações a respeito no presente momento.

 

A3)

Já analisado e indeferido quando da deflagração da Operação Vagatomia, pelos motivos apresentados,
supramencionados, cabendo apenas e por ora ratificar a decisão outrora prolatada;

 

A4)

Prejudicado, ante o indeferimento do item anterior;

 

Num. 28031864 - Pág. 20Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/02/2020 08:24:12
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021308241200300000025606518
Número do documento: 20021308241200300000025606518



A5)

Parcialmente já deferido, conforme supratranscrito, tendo se determinado ao MEC a intervenção na
Universidade Brasil para zelar pela regularidade de seus trabalhos, embora, em respeito à constitucional
Separação de Poderes, tenha se entendido que não deveria o Juízo, , estipular regras ao MEC.prima facie

Considerando a destituição judicial dos senhores JOSÉ FERNANDO e STHEFANO e a ausência de
nomeação de administrador pelo Juízo ou pelo MEC, a instituição mantenedora nomeou um novo Magnífico
Reitor.

Ao longo dos últimos meses, foi praticamente diária a propositura de mandados de segurança, por alunos da
Universidade Brasil, em face de atos do Magnífico Reitor, com alegações de impossibilidade de obtenção de
documentos que seriam de seu direito. Inúmeros advogados vieram à presença deste magistrado despachar
pessoalmente (o que fiz sempre na presença de um servidor público ou de um funcionário terceirizado como
testemunha, em especial dos Senhores Agentes de Segurança atuantes nesta Subseção no período), alegando
verbalmente e em petições nos autos a adoção de postura indevida da Universidade Brasil, inclusive, após a
concessão de liminares favoráveis com determinação de obtenção de documentos, no sentido de que estaria
havendo desrespeito a inúmeras decisões judiciais de apresentação de documentos.

Tendo este magistrado solicitado à d. Serventia pesquisa em processos recentes envolvendo concessão de
liminares em face da Universidade Brasil na qual, por hipótese, indiciada desobediência de ordem judicial
(cumprida somente depois de reiteração ou sem notícia de cumprimento até hoje), culminando em hipotéticos
desdobramentos criminais que levaram o Juízo inclusive a determinar ciência  do MPF nos termos do art. 40
do CPP em vários casos, levantou-se, a título de exemplo em amostragem que não se pretende exaustiva os
seguintes feitos: 5001340-63.2019.403.6124; 5000458-04.2019.403.6124; 5001370-98.2019.403.6124;
5001141-41.2019.403.6124; 5001185-60.2019.403.6124; 5001400-36.2019.403.6124.

Caso não bastasse, na função de Juiz Titular desta Vara Federal Única com Juizado Adjunto, são a mim
submetidos pedidos de estágio, contratado ou voluntário, e nessa atividade administrativa, tive conhecimento
de indícios no sentido de que a Universidade Brasil, no  Fernandópolis, continuaria a utilizar doscampus
serviços de pessoa afastada por ordem deste Juízo Federal, o senhor denunciado AMAURI PIRATININGA
SILVA, pois contratos de estudantes estariam sendo supostamente assinados por ele na qualidade de
representante da Universidade Brasil, em que pese tenha sido alvo de por ordem judicial nos autos
122-85.2019 no seguinte sentido: “c) afastamento, até ordem judicial em contrário, das atividades que
exercem na, ou em favor de Universidade Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação
acionária do Magnífico Reitor José Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de seus campi ou
sede, bem como qualquer atividade em favor de quaisquer investigados; d) proibição, até ordem judicial em
contrário, de acesso a sistemas de informação da UNIVERSIDADE BRASIL ou de qualquer empresa do

.grupo UNIESP”

 Ou seja, ou a Universidade Brasil e o senhor denunciado estão a descumprir ordem judicial e quebrar
cautelar substitutiva da prisão, ou alguém na Universidade Brasil está utilizando o certificado digital dessa
pessoa como se ela fosse, o que não deixa de ser grave do ponto de vista da correta administração dos
serviços feita pela atual gestão. Fica o MPF formalmente cientificado a respeito nos termos do art. 40 do
CPP para as medidas de apuração que entender necessárias.

Prossigo.

A Administração atual não tem sido questionada somente pelos senhores advogados, mas também pela
Polícia Federal, que requereu a , e pelo Ministério Público Federal, queprisão preventiva do atual Reitor
embora tenha discordado do pedido de reclusão cautelar, requereu sua destituição com aplicação de

.cautelares substitutivas
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Foram trazidos elementos indiciários pela Polícia Federal, ratificados pelo MPF, quanto à suposta ocorrência
de posturas incorretas pelo atual Reitor da Universidade, com acusações, ainda, de que estaria envolvida a i.
senhora esposa do anterior Magnífico Reitor.

Determino à d. Serventia a juntada de tal decisão lavrada nos autos do pedido de prisão preventiva -
5000018-71.2020.403.6124 – sendo tal decisão parte integrante da presente fundamentação para
justificar a impossibilidade de continuidade da gestão da Universidade Brasil na forma atual.

Também tem sido amplamente noticiado na imprensa manifestos de alunos da Universidade Brasil contra a
atual gestão, com indicação expressa de que a Administração universitária busca responsabilizar pessoas
estranhas a seus quadros pelos seus problemas, em vez de solucionar a situação dos alunos e gerir a
instituição adequadamente (“ ”).parem de derivar a culpa e assumam como uma Universidade séria faria
Dentre outros, vide 

 , consultadohttps://www.votunews.com.br/alunos-de-medicina-detonam-universidade-brasil-em-manifesto/
pela última vez dia 06.02.2020, 11:52. Destaco, ainda, outro excerto:

 

“Hoje dia 28.01.2020, estamos literalmente perdidos e sem respostas, a única coisa que
encontramos no sistema da Universidade são as cobranças e boletos, a Universidade Brasil só
se comunica por terceiros e via WhatsApp, não há nenhum comunicado oficial, o reitor Sr.

 fez algumas lives via sua página oficial do Instagram para esclarecimento de dúvidas eAdib
que além de ser totalmente informal só gerou mais confusão, pois não responde as nossas
mensagens com clareza, se questionado chama os alunos de infiltrados, além de pedir RA dos 
alunos afim de intimidar, esse mesmo reitor Dr Adib, chamou seguranças para um aluno
que simplesmente fez uma pergunta na última reunião como mostra um vídeo que circula nas
redes sociais. Mais uma vez demonstramos repúdio por este ato de autoritarismo e

 que deveriam nos proteger, nosintimidação dos representantes desta Universidade
resguardar e lutar por nossos direitos como qualquer Universidade descente faz com seus
alunos, vale lembrar que se existe alguém vítima de algo aqui somos nós e que o serviço

 (grifei)cobrado por nós, é pago e merecemos respeito” .

 

Em síntese, os elementos indiciários são muito fortes no sentido de que a determinação judicial prévia para
que a administração da Universidade Brasil sofresse INTERVENÇÃO do MEC ,não foi cumprida pela União
estando em curso gestão que parece não estar sofrendo qualquer limite ou condicionamento pelo Ministério.

É o que fica claro do parecer da Exma. Consultora Jurídica do MEC nos autos da Operação Vagatomia, cujo
excerto transcrevi.

Também muito fortes os elementos indiciários de que a Universidade Brasil, mesmo após o afastamento do
antigo Reitor por ordem judicial prolatada nos autos da Operação Vagatomia e posteriormente pelo C. STJ no

 em que deferiu sua liberdade, está a descumprir decisões judiciais em sua gestão, e de queHabeas Corpus
irregularidades continuam, o que indica necessidade de medidas mais firmes pelo Juízo.

Já foi dito em parágrafos anteriores. Busquei, ao máximo, respeitar a autonomia universitária e a separação
dos Poderes. Embora tenha havido decisão judicial de afastamento do antigo Reitor de suas funções,
entendeu-se que não seria o caso de interferir diretamente na nova Administração. O resultado? A
mantenedora da Universidade Brasil (e aqui, smj, incluem-se decisões administrativas da esposa do antigo
Reitor, afastado) continua com uma gestão que está a apresentar sérios problemas, e cujo titular está sendo
acusado pela Polícia Federal e MPF de práticas ilícitas do ponto de vista criminal, havendo inclusive pedido
fundamentado de prisão em seu desfavor.
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O Ministério da Educação, por sua vez, não cumpre a decisão judicial prévia, afirmando ausência de
servidores.

Publicamente, o Ministro da Educação apontou a existência, smj, de centenas de milhares de servidores no
sistema de educação federal, conforme amplamente noticiado pela imprensa, a exemplo de 
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/de-300-mil-funcionarios-no-mec-100-mil-entraram-nos-anos-do-pt-diz-weintraub/
, consultado pela última vez no dia 05.02.2020, às 15:20.

Porém, na prática, em que pese essa enorme gama de pessoas qualificadas em educação nas palavras do
próprio Ministro, não se interveio na Administração da Universidade, com reiterado descumprimento da
ordem judicial prolatada em AGOSTO DE 2019, e divulgada em SETEMBRO de 2019..

As razões da Consultoria Jurídica do MEC são bem educadas com o Juízo, mas citam como exemplo de
fracasso de intervenção experiência ocorrida em gestão do Ministério Público Estadual, o que, com a devida
vênia, a meu ver não faz sentido.

Além disso, ciente o MEC de uma ordem judicial, simplesmente ela não foi cumprida, ainda que se tenha
reconhecido ser a medida aconselhável a ser adotada para o caso concreto.

Decisão judicial vigente SE CUMPRE, salvo se revogada. Não foi o que aconteceu. Logo, não foi correta a
postura demonstrada pelo MEC em Juízo nos autos da Operação Vagatomia.

Considerando que medidas menos duras não foram suficientes e que a mantenedora da Universidade Brasil e
o MEC insistem em, ainda que mui educadamente, não cumprir as ordens deste Juízo Federal, em que pese

, REITERO A ORDEM DEnão as tenham até o momento as revogado em instância superior
INTERVENÇÃO E, AINDA, DETERMINO ao Ministério da Educação, , a nomeação de novosagora
administradores para a Universidade Brasil, , cuja gestão deverá serno prazo de 5 dias de sua intimação
supervisionada diretamente pelo Ministério, tendo em vista que a medida menos intervencionista em desfavor
do MEC e da Universidade Brasil, por mim adotada em agosto de 2019, lamentavelmente não foi cumprida.

Por isso o prazo curto e a multa abaixo, o descumprimento das ordens judiciais federais pelo MEC já dura
meses.

Fica o MEC investido de amplos e totais poderes de Administração da Universidade Brasil (inclusive de seus
recursos financeiros para custear a nova administração), ficando autorizado, por meio de decisão
administrativa fundamentada, a delegá-lo a outros particulares se entender ser o caso (por exemplo, pela
ausência, em sua opinião, de corpo técnico disponível de servidores públicos capacitados para tal função). A
própria Consultoria Jurídica do MEC propõe a nomeação de . Ora, evidente que quem tem melhoresexpert
condições de escolher um nome adequado para administrar uma instituição de ensino superior é quem tem 

 em Educação, o Ministério, e não a Justiça Federal de Jales.expertise

Questões internas da nova administração, divergências com a mantenedora, dentre outros problemas que
certamente surgirão, deverão ser, primeiramente, caso não resolvidos pela nova administração, levados ao
MEC, cabendo intervenção judicial somente se necessária, sob pena de se transformar, indevidamente, a
Justiça Federal de Jales em sucedâneo de Secretaria Acadêmica de Universidade, o que, com a devida vênia,
muitos advogados de alunos já têm buscado fazer na atual gestão da Universidade.

Fixo, desde logo, multa-diária de R$ 50.000,00, limitada a 100 dias-multa em desfavor da União,
encontrando-se superada a tese de ausência de possibilidade de multa em desfavor de ente político, sob pena
de se admitir a existência de pessoa jurídica que, em última instância, não se submete às decisões judiciais, o
que não se coaduna com o que se espera em um Estado de Direito, bem como em desfavor da Universidade
Brasil, para o caso de descumprimento da decisão ora exarada.
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Enquanto perdurar a inércia da União, a mantenedora da Universidade Brasil deverá zelar pela
continuidade da regularidade dos serviços, facultando-lhe a nomeação de terceira pessoa interinamente para o
comando da Administração da Universidade Brasil, ante o afastamento imediato do atual Magnífico Reitor
nos autos em que requerida sua prisão, como cautelar substitutiva menos gravosa, eis que este magistrado
pessoalmente indeferiu seu pedido de prisão cautelar, com esteio nas decisões do STJ no caso concreto.

Determino ainda e desde logo, a ciência do Ministério Público Federal, cf. mais uma vez me obriga o art.
, para eventual apuração de crimes de desobediência, dentre outros tipos penais, bem como atos de40 do CPP

improbidade que por hipótese vislumbrar presentes.

Em continuidade, a determinação de apuração CRIMINAL e ÍMPROBA das condutas será reforçada caso o
Juízo perceba que as pessoas envolvidas no cumprimento dessa decisão estão a se omitir ou não cumprir
regularmente as determinações exaradas, para, por exemplo, forçar a manutenção da gestão com a atual
mantenedora da Universidade ou a nomeação de administrador judicial a ser supervisionado pelo Juízo,
transferindo-se indevidamente função precípua e típica do Poder Executivo ao Judiciário.

Se as partes não deixarem outra alternativa ao Judiciário que não seja assumir a Administração de uma
Universidade, ainda que por meio de terceiro nomeado atuando em supervisão (administrador judicial),
estar-se-á desempenhando função privativa do Poder Executivo, e para tal, precisar-se-á de recursos humanos
e financeiros que este Poder não possui,  o que poderá, por hipótese, levar a determinações de sequestro
de valores do orçamento do Ministério da Educação e da Universidade Brasil, bem como requisição de
servidores da Educação e da Universidade.

Intime-se com urgência o Exmo. Ministro da Educação, ou pessoa que receba ordens judiciais em seu
nome, bem como a Consultoria Jurídica do MEC.

 

B) PREMISSAS COMPLEMENTARES

Cf. TAMBÉM já dito na decisão que autorizou a deflagração da Operação Vagatomia pela Polícia Federal, “
A primeira das receitas do FIES é dinheiro público: “dotações orçamentárias consignadas ao MEC” (art.
2º, I, Lei 10.260). Sendo assim (...) será o dinheiro dos tributos pagos por toda a coletividade que irá custear

”.o estudo universitário do cidadão (ao menos em um primeiro momento)

Estando-se diante de dinheiro público, é manifesta a necessidade de publicidade, considerando julgado do
Supremo Tribunal Federal que determinou até mesmo a publicidade da remuneração dos servidores públicos:

 

ARE 652777 / SP - SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI
Julgamento:  23/04/2015           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno

 

Ementa: CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO
PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO
VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 1. É
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legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública,
dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens
pecuniárias. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Decisão

O Tribunal, apreciando o tema 483 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do
voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando-se a tese de que é legítima
a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração

Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e
vantagens pecuniárias. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, o Ministro
Roberto Barroso, que representa o Tribunal na "Brazil Conference", na

Universidade de Harvard, e na "Brazilian Undergraduate Student Conference", na
Universidade de Columbia, Estados Unidos, e, neste julgamento, o Ministro Ricardo
Lewandowski (Presidente). Falou, pelo recorrente Município de São Paulo, a Dra. Simone

Andréa Barcelos Coutinho, Procuradora do Município de São Paulo, OAB/SP 117181.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 23.04.2015.

Tema

483 - Divulgação, em sítio eletrônico oficial, de informações alusivas a servidores públicos,
inclusive seus nomes e correspondentes remunerações.

Tese

É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos
nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens
pecuniárias.

Publicação

ACÓRDÃO ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO

DJe-128  DIVULG 30-06-2015  PUBLIC 01-07-2015

 

 

Prossigo.

O FNDE é o agente operador dos contratos do FIES celebrados até o 2º semestre de 2017; após, a partir do 1º
semestre de 2018, a CEF assumiu tal encargo. Assim, ao FNDE compete efetuar a transição das atividades ao
agente operador da modalidade Fies, especialmente em relação aos contratos de financiamento estudantil
firmados até o segundo semestre de 2017; bem como realizar as atividades de agente operador da modalidade
Fies até a completa transição das atividades operacionais do Fies (artigo 6º, VIII e IX, da Portaria MEC nº
209/2018).
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Afirma a autarquia que não divulga os dados pessoais dos estudantes que contrataram FIES, em respeito ao
disposto no artigo 5º, X, da CF, e outros dispositivos infraconstitucionais.

Na fl. 20 do ID 21702779, em elaborada Nota Técnica, o FNDE sustenta não haver desrespeito do dever de
publicidade e transparência, pois, em cumprimento à lei de Acesso à Informação, bem como aos princípios
insculpidos no artigo 37 da CF, a autarquia disponibiliza em seu site a) informações a respeito do repasse de
títulos CFT-E de modo individual; b) informações a respeito da recompra de títulos CFT-E de modo
individual; e c) informações a respeito da quantidade de financiamentos concedidos, de modo individual.

Assim, pude constatar que o FNDE detém as informações necessárias ao atendimento do pleito do MPF nesta
inicial, com relação à publicidade dos dados dos beneficiários do FIES, tendo, inclusive, requerido prazo
mínimo de 90 dias para realizar o levantamento de todos os contratos estudantis com as especificações das
informações requisitadas.

Com relação à CEF, conforme esclarecido pelo FNDE em sua Nota Técnica, “além das obrigações previstas
à Caixa no contrato de prestação de serviços nº 14/2018, na qualidade de Agente Operador e Agente

 e nos arts. 9 e 11 daFinanceiro, há também atribuições delegadas pelo art. 15-L da lei 10.260/2011
 (grifei)Portaria 209/2018”.

Embora a CEF afirme que atua exclusivamente no Fies público, e que as atribuições elencadas no artigo 15-L
da lei 10.260/2011 aplicam-se apenas e somente ao Fies privado (P-Fies), padece de credibilidade esta
alegação, uma vez que o referido artigo 15-L não dispõe regras e obrigações destinadas apenas ao que diz
respeito ao Fies privado. Nesse ponto, verifico alguns incisos com apontamento expresso ao artigo 15-D, que
trata do Fies privado; aos demais incisos, em que não há menção expressa acerca do Fies privado, reputo
conveniente a sua aplicação de modo geral, a todo e qualquer tipo de Fies, como é o caso do inciso II, na qual
dispõe que aos agentes financeiros operadores de crédito compete fiscalizar e comprovar as
informações prestadas pelo proponente do contrato.

Com a devida vênia, não adiro à tese da CEF de que as informações para o FIES não devam ser verificadas
por parte estranha aos beneficiados. Ora, a Universidade é beneficiada. Logo, não se pode esperar que
somente a sua CPSA verifique a veracidade das informações prestadas pelos alunos, pois há evidente

, o que justifica um controle externo à Universidade e ao aluno, , da CEF,conflito de interesses in casu
conforme legislação supracitada.

O fato é muito simples e claro. Conforme já indicado em minhas decisões anteriores no presente processo, a
acusação do MPF e da PF é de prejuízo na ordem de 250 milhões a 500 milhões de reais aos cofres públicos
da União.

Isso não ocorre “da noite para o dia”, mas um elemento é quase sempre chave em qualquer hipotético desvio
de recursos públicos: a falta de controle do Estado.

Aqui, ela é evidente. O FNDE não quer divulgar com maior completude os dados do FIES e alega que o que
está público é suficiente. E a CEF não quer fiscalizar as concessões. Ora, é um quadro perfeito para
irregularidades, pois se deixa somente ao alvedrio de quem vai se beneficiar dos recursos públicos (aluno e
Universidade) o controle do destino das verbas, e ainda não se dá publicidade.

Não há dúvidas que se a publicidade existente fosse suficiente, como diz o FNDE, não chegaríamos a esse
estado de coisas, com a prisão cautelar de quase 30 pessoas.

A publicidade permite controle pelos cidadãos. Da mesma forma que diariamente a população e a imprensa
cobram o respeito das normas legais e constitucionais no pagamento da remuneração de servidores públicos –
e somente tem condições de assim fazer, pois tais valores são divulgados – a sociedade poderá verificar se o
FIES está sendo recebido por quem realmente precisa ou por pessoas que estão a burlar os controles estatais
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por meio de falsidades ideológicas, inserções de dados falsos em sistemas informáticos, estelionatos
majorados etc.

Não há intimidade com fundamento constitucional (art. 5º, X, CF) quanto ao recebimento de um
financiamento público. E ainda que houvesse, o interesse público tem primazia sobre o privado.

Não tenho dúvidas de que foi esse estado de coisas que permitiu as supostas fraudes. Essa situação
extremamente perigosa aos cofres públicos precisa ser freada. É o que se passa a fazer, com base nas
premissas adotadas.

 

B1) Em razão de todas as premissas adotadas, defiro, inclusive quanto à transferência de curso, tendo em
vista que importante linha de investigação da Operação Vagatomia se relaciona a mudanças falsas de curso
para obtenção de financiamento. Explicando novamente o que já disse tantas vezes: supostamente, alunos de
medicina eram cadastrados como se de outros cursos fossem para obtenção dos recursos do FIES (já que por
suas notas acadêmicas ou pela escassez de vagas não conseguiriam o financiamento público se tivessem dito
a verdade, que eram alunos de medicina). No semestre seguinte, o curso falso era corrigido no sistema,
transferindo-se o aluno, formalmente, de outro curso da área da saúde para o curso de medicina, sendo que
materialmente ele nunca havia feito outro curso que não medicina;

 

B2) Defiro, limitando, porém, temporalmente aos alunos que tenham usufruído de verbas públicas nos
últimos cinco anos, considerando a regra de prescrição do Dec.-Lei 20.910, sem prejuízo de se reavaliar essa
questão em eventual caso concreto de ação de improbidade em face de aluno, já que o ressarcimento ao
Erário decorrente de ato ímprobo é imprescritível nos termos da Constituição Federal e entendimento atual do
Supremo Tribunal Federal;

 

B3) Defiro, sendo suficientes as premissas já delineadas;

 

B4) Não consegui vislumbrar necessidade dessa exposição pública dos funcionários da Universidade Brasil,
ainda que desempenhem função relevante de análise de destino de verbas públicas.  Com base noIndefiro.
poder geral de cautela, considero suficiente a informação , a ser fornecida pela Universidade Brasil,nos autos
dos nomes de todos aqueles que ocuparam funções na CPSA da Universidade Brasil e da Comissão do
Prouni nos últimos cinco anos anteriores à deflagração da Operação Vagatomia (03.09.2019), bem como dos
ocupantes posteriores e atuais, ficando determinada a juntada nos autos de qualquer alteração em um desses
dois órgãos, a fim de que as partes tenham sempre acesso aos responsáveis na atualidade. Prazo à
Universidade: 10 dias.

 

B5) Defiro, pela evidente necessidade de avaliação do dinheiro público no período em que não houve
controle externo, por tudo o que já se explicou ao longo da presente decisão e das anteriores no presente
processo, não somente nas premissas do item “b”.

 

Num. 28031864 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: BRUNO VALENTIM BARBOSA - 13/02/2020 08:24:12
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021308241200300000025606518
Número do documento: 20021308241200300000025606518



B6) Defiro, por tudo o que já se explicou ao longo da presente decisão e das anteriores no presente processo,
não somente nas premissas do item “b”. A presente ordem, por evidente, NÃO IMPEDE pagamento de
funcionários, fornecedores, investimentos em melhorias, enfim, todos os gastos necessários para uma
adequada gestão da Universidade, seja pelos gestores atuais em fase de destituição, seja pela nova
administração a ser nomeada pelo MEC no prazo definido pelo Juízo, sendo visado, somente, impedir a
dissipação do patrimônio da Universidade Brasil, justamente para que suas atividades possam continuar em
respeito a seus alunos, bem como para que, por hipótese, haja ressarcimento aos cofres públicos;

 

B7) Defiro, como decorrência natural e imprescindível dos deferimentos anteriores;

 

B8) , pois não pode o Juízo dar salvo-conduto aos órgãos de controle para requisições em prazosIndefiro
exíguos a não ser que estritamente necessários, o que somente se pode apurar caso a caso;

 

B9) Defiro, com base nas premissas já adotadas, fixando  para que a CEF dê início àsprazo de cinco dias
medidas que julgar necessárias para tal (por exemplo, montagem de equipe e abertura de processo
administrativo);

 

B10) O pedido parece incompatível com alguns dos pedidos anteriores. Pede-se uma nova Administração da
Universidade Brasil, bem como a divulgação dos dados dos financiamentos estudantis de todos os alunos e
uma verificação efetiva pela CEF, mas ao mesmo tempo, a suspensão de novos financiamentos para todos os
cursos .indefinidamente

Cf. noticiado pela imprensa – por exemplo, 
http://www.informamais.com.br/Site/Paginas/MEC-suspende-ingressos-de-novos-estudantes-para-o-curso-de-Medicina-na-Universidade-Brasil/4613
, consultado pela última vez em 05.02.2020, às 15:59, e 
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/10/16/mec-proibe-entrada-de-novos-estudantes-para-curso-de-medicina-em-universidade-suspeita-de-vender-vagas.ghtml
, consultado pela última vez em 05.02.2020, às 16:20, o MEC, após a deflagração da Operação Vagatomia,
tem prestado maior atenção aos financiamentos da Universidade Brasil, tendo aplicado medidas cautelares
preventivamente a exemplo da suspensão de novos contratos.

Embora reste bastante claro que a atual administração quebrou a confiança depositada pelo Juízo em sua
tentativa de não intervir tanto na gestão como solicitado desde o início pela Polícia Federal – pois de acordo
com indícios trazidos, insistiu na prática de condutas inadequadas, sendo temerário que se continue a permitir
que a atual gestão prossiga, e que novos financiamentos continuem a ser concedidos enquanto não houver
maior controle estatal -, não se pode ignorar que caso a presente decisão seja cumprida, nova Administração
será nomeada pelo MEC, sendo o FIES de novos alunos importante fonte de recursos, e haverá publicidade e
maior controle das informações prestadas.

Sendo assim, , somente enquanto não forem efetivadas as liminares aquidefiro parcialmente o pedido
deferidas, o que não invalida as decisões administrativas do MEC supramencionadas, por não serem o escopo
da presente demanda, sendo de se respeitar o mérito administrativo das decisões do Ministério caso entenda
pela manutenção da suspensão por mais tempo. 
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PONDERAÇÕES FINAIS

 

MULTA-DIÁRIA: com exceção da multa já fixada caso o MEC e Universidade Brasil insistam em
descumprir as decisões judiciais, o descumprimento das demais determinações presentes na presente decisão
sujeita a pessoa jurídica responsável pelo desrespeito à multa-diária fixada desde logo em R$ 10.000,00,
limitada a 100 dias-multa, sem prejuízo de apurações criminais e de improbidade pelo Ministério Público
Federal. Atentem-se as partes aos prazos solicitados pelo MPF na inicial nos pedidos deferidos pelo
Juízo, pois ainda que não constem literalmente da presente decisão, são válidos em razão do
deferimento sem ressalva.

 

EXIGIBILIDADE: lembro que de acordo com o NCPC, embargos de declaração NÃO têm efeito
suspensivo e pedidos de reconsideração não possuem previsão legal. Logo, as ordens aqui prolatadas são
imediatamente exigíveis, com início dos prazos, salvo expressa suspensão/revogação de instância superior.

 

SIGILO: a fim de que não restem dúvidas, a presente decisão NÃO é sigilosa, tampouco o presente processo
em seu inteiro teor, havendo de se resguardar  o sigilo das interceptações telefônicas em razão do art.somente
8º, da Lei 9296, que NÃO pode ser levantado indistintamente, por mais que haja, de fato, interesse público na
publicidade, cf. já disse ao longo de toda a presente decisão, na qual, smj, não há transcrições de
interceptações.

Citem-se os réus para defesa no prazo legal.

Intimem-se, com urgência, com especial atenção à intimação do Exmo. Ministro de Estado da Educação e da
Consultoria Jurídica do Ministério da Educação.

Cumpra-se.

JALES, 12 de fevereiro de 2020.
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