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Decisão
Trata-se de ação de rito ordinário, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
ajuizado por UNIÃO NACIONAL DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO –
UNIESP S.A. e GRUPO EDUCACIONAL UNIESP, em face da UNIÃO e do FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, objetivando determinação para que sejam
suspensas as penalidades impostas aos Autores, por meio dos despachos 1/2013 (FNDE) e
103/2013, 188/2013, 197/2014 e 250/2014 (SERES/MEC).
Narrou que em atendimento a reclamações individuais, o MEC e o FNDE,
instauraram procedimentos administrativos para apurar indícios de irregularidades na gestão
administrativa e acadêmica de determinadas Instituições de Ensino Superior – IES do Grupo
UNIESP, o que resultou na imposição de medidas cautelares restritivas de adesão de
determinadas instituições do Grupo UNIESP ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, e
outras restritivas do crescimento do Grupo, bem como do congelamento do tamanho das suas
mantidas.
Explicou que no curso desses processo, o MEC decidiu ampliar o escopo da
investigação e decidiu instaurar procedimento único de supervisão para apurar as denúncias das
mais de 130 integrantes do Grupo UNIESP.
Asseverou que, diante da impossibilidade de vistoriar todas as IES do Grupo, o
MEC decidiu fazer vistoria por amostragem, em apenas 10 instituições, sistematizando as
irregularidades encontradas em 2 (dois grupos).
No primeiro grupo, aspectos regulatórios, que diz respeito às práticas de gestão
administrativa e acadêmica de cada entidade mantenedora e suas respectivas IES, tais como
desordem na documentação acadêmica dos discentes e docentes, desatualização nas
informações contratuais dos docentes e no Cadastro Nacional de docentes, acervo bibliotecário
insatisfatório, sistema de gerenciamento aquém do necessário, falta de informações institucionais
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aos discentes, descumprimento de atos autorizativos e atos atutorizativos vencidos, discrepância
nas informações prestadas ao Censo da Educação Superior, irregularidades em contratos
firmados no âmbito de programas federais de concessão de bolsa de estudos e financiamento
estudantis.
No segundo grupo, as irregularidades dizem respeito a condutas que são reflexo de
uma prática inerente a uma gestão centralizada, tais como compartilhamento de docentes e
infraestrutura, bem como irregularidades em processo seletivo unificado de diversas IES do
Grupo, no ano de 2013.
Afirmou que foi celebrado Termo de Ajuste de Conduta - TAC com o Ministério
Público, uma vez que foram instaurados 3 diferentes Inquéritos Civis Públicos, sendo
delineadas.de forma mais específica as medidas a serem cumpridas pelo Grupo UNIESP para a
regularização da situação de suas IES.
Ocorre que, conforme esclareceu, o FNDE e o MEC, que também se dispuseram a
assumir a obrigação de envidar esforços para finalizar, em até 6 (seis) meses, a análise do
procedimento de supervisão, vêm protelando a análise da documentação encaminhada pelo
Grupo, enquanto a UNIESP continua sujeita à proibição de validar novas inscrições ao FIES,
agravando os prejuízos que vem suportando.
Dessa forma, quer pela ocorrência de processo de supervisão não individualizado,
quer pela ocorrência de vistoria por amostragem, assim como de medidas cautelares que
anteciparam penalidades, requer a suspensão das penalidades impostas.
Instruíram a inicial os documentos de fls. 39/3.061.
A União manifestou-se sobre o pedido de tutela antecipada às fls. 3.082/3.089.
Pugnou que é dever do Estado assegurar padrões mínimos de qualidade de ensino e que, tendo
em vista a quantidade de aquisições engendradas pela UNIESP, foi realizada diligência
consistente na solicitação de relatório de auditoria independente, o que permitiria a análise da
capacidade econômica das Autoras de garantir a prestação do serviço educacional frente a
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potencial transferência de mantença de mais de sete dezenas de instituições de ensino superior,
mas ainda não houve registro de resposta.
Explicou que, dessa forma, os processo dos pedidos de transferência de mantença
protocolizados pela UNIESP transcorrem de forma regular, aguardando atendimento das
diligências.
Juntou os documentos de fls. 3090/3.325).
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE manifestou-se às fls.
3.327/3.334. Argüiu que a adesão ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) somente poderá
ser celebrada por entidade mantenedora de instituição de ensino superior, sendo que o Grupo
Educacional UNIESP é formado por diversas entidades mantenedoras.
Explicou que foi apurado a configuração de Grupo Econômico de Fato, bem como
foram constatadas irregularidades e indícios de práticas irregulares, tais como as listadas à fl.
3.330, e que lhe é permitido adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do
interessado.
Afirmou que vem recebendo denúncias de irregularidades praticadas no âmbito do
FIES, bem como solicitações de informações oriundas da Procuradoria da República do Estado de
São Paulo e da Polícia Federal em São Paulo, com o objetivo de instruir inquéritos que apuram
denúncias de irregularidades praticadas por entidade mantenedora do Grupo Educacional
UNIESP, e que este foi impulsionado a pugnar por uma solução junto ao MEC e demais entidades
envolvidas na apuração dessas irregularidades perante o Ministério Público Federal, resultando na
assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a UNIESP, o Ministério
Público Federal, o MEC e o FNDE.
Asseverou que com a assinatura do TAC os efeitos da suspensão de adesão ao
FIES das mantenedoras do Grupo Educacional UNIESP foi sobrestado a fim de que a situação
dos contratos FIES dos estudantes identificados com irregularidades sanáveis fossem
regularizados.
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Expôs que, nesse sentido, a UNIESP não vem cumprindo as obrigações assumidas
no TAC, tendo em vista que não liquidou os contratos considerados insanáveis e tampouco
efetuou o conserto dos demais contratos.
Juntou os documentos de fls. 3.335/6.457.
O FNDE ratificou que está cumprindo os termos do referido TAC (fls. 3.458/3.460,
mas ressaltou que, devido à complexidade das informações e a necessidade de se proceder a
uma análise individualizada, por cada CPF e CNPJ informados, há necessidade de uma exame
acurado.
Juntou os documentos de fls. 3.461/3.474.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 3.481/3.519, atendendo ao
despacho de fls. 3.476/3.477.
Pugnou pela suficiência das evidências na constatação da situação irregular das
Instituições de Educação Superior, arrazoando a aplicação das medidas cautelares do Despacho
103/2013.
Argumentou que seria inviável o condicionamento da aplicação das providências
cautelares à instauração de procedimento específico para cada IES componente do Grupo
Educacional UNIESP, dada a capilaridade de sua organização e a multiplicidade de instituições de
ensino.
Afinal, manifestou-se pelo indeferimento do pedido antecipatório, pela necessidade
de prova documental especificada do (des)cumprimento de todas as recomendações dispostas
nos atos administrativos impugnados.
Os Autores se manifestaram às fls. 3.499/3.519. Pugnaram pelo cumprimento das
providências sob sua responsabilidade, ao passo que o FNDE/MEC não estão cumprindo com
suas obrigações assumidas no TAC, prejudicando assim o fecho das providências já adotadas
pelo Grupo UNIESP.
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Juntou os documentos de fls. 3.522/3.702.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
O deferimento da tutela antecipada requer prova de verossimilhança das
alegações, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não concedida no início do
processo, bem como que não haja perigo de irreversibilidade do comando emergencial postulado,
nos termos do artigo 273, do CPC.
No caso dos autos, constata-se que os Autores se irresignam em face de medidas
cautelares administrativas, consubstanciadas pelos despachos 1/2013 (FNDE) e 103/2013,
188/2013, 197/2014 e 250/2014 (SERES/MEC), que resultaram na imposição de medidas
restritivas de adesão de determinadas instituições do Grupo UNIESP ao Fundo de Financiamento
Estudantil – FIES, e outras restritivas do crescimento do Grupo, bem como do congelamento do
tamanho das suas mantidas.
Ocorre que, conforme os próprios autores afirmam na petição inicial, tratam-se de
um Grupo que reúne 89 entidades mantenedoras de mais de 130 Instituições de Ensino Superior,
distribuídas em mais de 100 municípios brasileiros, empregando quase 10 mil professores e
funcionários, contando com mais de 150 mil alunos, sendo que, indubitavelmente, a capilaridade
de sua organização e a multiplicidade de instituições de ensino afeta o cumprimento célere das
incumbências de cada uma das partes.
Nesse sentido, observa-se que os Requerentes afirmam que seu prejuízo advém
das medidas cautelares restritivas de crescimento do grupo, bem como da não observância da
celeridade na contrapartida das entidades públicas.
Ocorre que, no presente caso, em que pese haver justificativa para o
prolongamento do processo de apuração e de reparação das irregularidades, não se pode
permitir, concomitantemente, a inviabilização das atividades da empresa, que se vê submetido a
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medidas restritivas de crescimento desde 2013, sob o risco de ao final da apuração das
irregularidades não haver mais pessoa jurídica para o cumprimento das medidas.
Dessa forma, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela para suspender
os Despachos nº 1/2013 (FNDE) e 188/2013, 197/2014 e 250/2014 (SERES/MEC), somente
naquilo que diz respeito à suspensão do ingresso de novos alunos.
Intime-se, com urgência, para cumprimento.
Cite-se.
Brasília (DF), 11 de dezembro de 2015.

CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
Juíza Federal em auxílio à 16ª Vara da SJDF
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