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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ/SC 

 

 

URGENTE 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de 

suas atribuições constitucionais (art. 134 da Constituição Federal) e legais (Lei 

Complementar nº 80/94 e Lei Complementar Estadual nº 575/2012), e com base no art. 

1º, IV da Lei n. 7.347/85, vem ajuizar a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no  CNPJ nº 82.892.274/0001-05, na pessoa do Prefeito 

Municipal, e da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ, fundação de direito 

público, inscrita no CNPJ n. 07.159.202/0001-20, na Pessoa de sua Superintendente, 

ambos com sede na Avenida Acioni Souza Filho, nº 403, Centro, Município de São 

José/SC – CEP: 88.103-790, pelos motivos de fato e de direito que serão expostos a 

seguir. 

 

1. DO OBJETO DA AÇÃO 

 

A presente Ação Civil Pública tem por objeto garantir o direito à educação 

superior, pública e de qualidade, no Município de São José por meio da manutenção das 

atividades do Centro Universitário de São José diante da manifestação pública dos réus 

de que promoverão o descredenciamento VOLUNTÁRIO da instituição de ensino 

municipal perante o Conselho Estadual de Educação até o final do ano, encerrando 

definitivamente suas atividades, o que já vem sendo providenciado em face da 

suspensão do processo seletivo de novos alunos para o ano de 2022 (doc. em anexo), 

da não renovação de matrícula dos atuais alunos e da publicação de edital de chamada 

pública de instituições de ensino superor para adesão ao processo de transferência 
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assistida dos alunos atualmente matriculados (Edital n. 008/2021 – doc. em anexo).  

 

Não se desconhece a possibilidade de o administrador exercer juízo 

discricionário de conveniência e oportunidade quanto ao funcionamento de instituição de 

ensino por ele mantida. Todavia, o ato administrativo é passível de controle jurisdicional 

a fim de analisar a compatibilidade do juízo discricionário do administrador com a ordem 

legal e constitucional, o que se pretende com a presente ação judicial.  

 

No entendimento da Defensoria Pública, a decisão administrativa adotada pelos 

réus viola, a um só tempo, as formalidades exigidas pelo Decreto n. 9.582/2018 (Estatuto 

da Fundação Educacional de São José), bem como pela Lei Municipal n. 4.279/05, o 

Regimento Interno da USJ, a Lei n. 9.394/1996, a Constituição Federal, em seus artigos 

6º, 205, 206, 207 e 208, e a Resolução CEE n. 13/2021, além de ferir os princípios da 

proporcionalidade e da proibição de retrocesso social, conforme será disposto.  

 

2. DOS FATOS 

 

O Centro Universitário Municipal de São José (USJ) é uma instituição municipal 

de ensino superior que garante o ensino de qualidade e gratuito à comunidade josefense, 

especialmente à população vulnerável, ao reservar 70% de suas vagas a cidadãos 

josefenses que concluíram o ensino fundamental e médio em escolas públicas do 

município de São José (Lei n. 4.310/2005), configurando-se como importante ferramenta 

para inclusão social, ampliação das possibilidades de vida da população de baixa renda 

e instrumento de concretização de ações afirmativas na região.  

 

Como primeiro centro universitário municipal público e gratuito do país, o 

Centro Universitário Municipal de São José (USJ) foi criado por meio da Lei n. 

4.279/2005 (doc. em anexo), a qual lhe conferiu autonomia didática, pedagógica, 

científica, administrativa e disciplinar (art. 1º), com objetivo de ministrar o ensino de 

graduação e de pós-graduação, visando ao desenvolvimento regional sustentável (art. 

3º), sendo-lhe atribuído prazo de duração indeterminado (art. 5º), atribuindo-se ao seu 
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Conselho Universitário (CONSUNI) a qualidade de órgão deliberativo central, definido 

como “órgão supremo de deliberação em matéria de administração e política” (art. 8º, I, 

“a”).  

 

O USJ tem como mantenedora a Fundação Educacional de São José/                           

FUNDESJ (art. 2º da Lei n. 4.279/2005 e art. 4º, 5º e 27 do Decreto n. 9.582/2018), ora 

ré, a qual foi instituída pela Lei Complementar Municipal nº 014, de 06 de dezembro de 

2.004 como integrante da administração pública indireta do Município de São José, 

tendo personalidade de direito público, dotada de autonomia administrativa, 

patrimonial, econômico-financeira e didático-disciplinar, nos termos do art. 2º do 

Decreto n. 9.582/2018.  

 

Em que pese mantida pela Fundação Educacional de São José, o USJ é regida 

por seu Regimento Geral e conta com uma estrutura deliberativa (Conselho 

Universitário) e uma executiva (reitoria, vice-Reitoria, assessorias; secretaria 

acadêmica, coordenadorias de cursos, biblioteca), nos termos dos arts. 27 e 28 do 

Decreto n. 9.582/2018. 

 

Atualmente a USJ possui cerca de 1.000 alunos matriculados, sendo que 

43,15% possuem renda familiar de até 3 salários mínimos e 80% cursaram o ensino 

médico em escolas públicas, consoante demonstra questionário socioeconômico 

promovido pela instituição de ensino no ano de 2021 (doc. em anexo).  
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A USJ oferece atualmente quatro cursos de graduação: administração (288 
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alunos), ciências contábeis (281 alunos), pedagogia (257 alunos) e superior de 

tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (180 alunos)1,  sendo que todos 

obedecem aos critérios de conceitos estabelecidos na Resolução CEE n. 13/2021 

do Conselho Estadual de Educação (doc. em anexo - INFORMAÇÃO CEE/SC Nº 

0140/2021), além de oferecer diversos Projetos de Extensão que refletem ganhos sociais 

relevantes para a comunidade josefense, dentre eles o Projeto de Formação Docente 

em Tecnologias Educacionais para a Rede Municipal de Ensino de São José que 

promove a capacitação de mais de 2000 professores da rede municipal de ensino, entre 

outros.  

 

A fonte de recursos destinados à manutenção do Centro Universitário de São 

José ocorre por meio de repasses realizados pela Prefeitura Municipal de São José 

oriundos dos seus Recursos Próprios (doc. em anexo), ou seja, não são utilizados 

recursos oriundos da Secretaria de Educação do Município e seu custo anual 

aproximado é de cinco milhões (doc. em anexo - Memorando n. 181/2021/FUNDESJ 

e Memorando n. 186/2021/FUNDESJ). Segundo art. 21 da Lei n. 4.279/05, as despesas 

decorrentes da execução da USJ correrão à conta do Orçamento da Fundação 

Educacional de São José e seus recursos financeiros, bens e direitos serão 

administrados e aplicados exclusivamente na execução de seus objetivos (art. 7º do 

Decreto n. 9.582/2018).  

 

Atualmente, a USJ realiza suas atividades de forma regular, amparada em 

ato autorizativo do Conselho Estadual de Educação (doc. em anexo - INFORMAÇÃO 

CEE/SC Nº 0140/2021).  

 

A renovação do credenciamento do USJ deveria se dar no ano de 2020, 

considerando o prazo de cinco anos estipulado no PROCESSO - SED 4346/2015 (doc. 

em anexo), todavia o CEE concedeu a prorrogação do prazo até 31 de julho de 2021 em 

virtude das dificuldades impostas pela pandemia naquele ano (doc. em anexo –  

PROCESSO - SED 18195/2020 PARECER CEE/SC N° 333 APROVADO EM 

                            
1 Conforme dispõe o Memorando n. 181/2021/FUNDESJ e o Memorando n. 186/2021/FUNDESJ, ambos em 

anexo.  
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25/08/2020), motivo pelo qual a Fundação ré ofertou pedido de renovação do 

credenciamento no prazo estipulado por meio do Ofício nº 007/2021/FUNDESJ em julho 

de 2021, o qual tramita atualmente no Processo SED 73791/2021, aguardando-se o 

retorno do CEE/SC, para agendar a visita in loco pela Comissão responsável, consoante 

demonstra o Memorando n. 181/2021/FUNDESJ e a INFORMAÇÃO CEE/SC Nº 

0140/2021, ambas anexadas aos autos.   

 

Ocorre que, em julho de 2021, o Ministério Público de Santa Catarina, por meio 

da 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de São José, expediu a Recomendação n. 

0001/2021/08PJ/SJO ao Prefeito Municipal de São José (Procedimento Administrativo 

n. 06.2021.00002926-5), recomendando a adoção das ações necessárias à salvaguarda 

da despesa pública por meio do descredenciamento voluntário da USJ perante o 

Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina no prazo de 180 dias (doc. em 

anexo). 

Dentre os fundamentos que respaldaram a mencionada Recomendação, 

elencou-se:  

a) a existência de 4 instituições públicas de ensino superior na região 

metropolitana, além de instituições privadas e as facilidades de acesso à universidade 

por programas educacionais a dispensar a existência da USJ como instituições de ensino 

superior público na região;  

b) a suposta ausência de condições para renovação do credenciamento da USJ 

perante o CEE diante do descumprimento dos requisitos necessários à sua classificação 

acadêmica como Centro Universitário (art. 27, VI, VII, IX, XII da Resolução CEE n. 

13/2021) que exgiria a submissão a Termo de Saneamento das irregularidades e o 

desprestígio que seria sua reclassificação na categoria de Faculdade;  

c) a necessidade do gestor municipal oferecer prioritariamente escolas infantis e 

fundamentais em bairros cuja oferta de vaga persiste em discrepante defasagem;  

 

Tão logo recebido o documento, o Município de São José manifestou-se 
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publicamente em seu sitio eletrônico em 18.08.20212, informando que adotaria 

integralmente a Recomendação e providenciaria o descredenciamento voluntário do 

USJ e de todos os atos necessários para tanto (doc. em anexo), fundamentando a 

decisão administrativa na necessidade de salvaguardar a despesa pública e observar os 

princípios que regem a administração municipal, nos seguintes termos3: 

 

A mencionada decisão administrativa surpreendeu a comunidade universitária, 

tanto alunos e docentes, que passaram a se manifestar contrários ao encerramento das 

atividades da USJ, realizando inúmeras reinvindicações pela manutenção das atividades 

da instituição de ensino4: 

                            
2 Disponível em: https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-

universitario-de-sao-jose/16119/.  
3 Disponível em: https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-

universitario-de-sao-jose/16119/  
4 Disponível em: 

http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/em-audiencia-participantes-

defendem-manutencaeo-das-atividades-do-usj 

https://ndmais.com.br/educacao/alunos-e-professores-protestam-contra-fechamento-de-

universidade-de-sao-jose/ 

http://sintramsj-cut.com.br/2021/11/comunidade-escolar-de-sao-jose-protesta-contra-o-

possivel-fechamento-do-usj/ 

 

https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-jose/16119/
https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-jose/16119/
https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-jose/16119/
https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-jose/16119/
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/em-audiencia-participantes-defendem-manutencaeo-das-atividades-do-usj
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/em-audiencia-participantes-defendem-manutencaeo-das-atividades-do-usj
https://ndmais.com.br/educacao/alunos-e-professores-protestam-contra-fechamento-de-universidade-de-sao-jose/
https://ndmais.com.br/educacao/alunos-e-professores-protestam-contra-fechamento-de-universidade-de-sao-jose/
http://sintramsj-cut.com.br/2021/11/comunidade-escolar-de-sao-jose-protesta-contra-o-possivel-fechamento-do-usj/
http://sintramsj-cut.com.br/2021/11/comunidade-escolar-de-sao-jose-protesta-contra-o-possivel-fechamento-do-usj/
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Neste mesmo sentido, alunos e professores criaram um espaço digital de luta e 

reinvindicações em favor do funcionamento da USJ: 

https://www.instagram.com/usj_universidadedesaojose/.  

 

Considerando a função institucional da Defensoria Pública em zelar pela defesa 

dos interesses individuais e coletivos de grupos sociais vulneráveis que mereçam 

proteção especial do Estado, este Órgão Defensorial instaurou a PAC nº 19-

2021/NUCIDH/DPSC, para averiguar a legalidade e constitucionalidade da decisão 

administrativa adotada pelos réus, motivo pelo qual requisitou esclarecimentos com 

base em seu poder de requisição previsto na LC n. 80/94, porém não recebeu qualquer 

resposta, motivo pelo qual não restou outra alternativa se não impetrar mandado de 

segurança que tramita neste juízo (autos nº 5018324-77.2021.8.24.0064).  

 

Após o acolhimento da Recomendação do Ministério Público pelo Município réu, 

a Fundação Educacional de São José, por meio do Ofício nº 009/2021/FUNDESJ, 

solicitou informações/orientações ao Conselho Estadual de Educação acerca do 

procedimento necessário para promover o  descredenciamento voluntário da USJ, 

sobrevindo resposta por meio do Parecer CEE/SC N° 141 de 24 de agosto de 2021 

(doc. em anexo), o qual esclarece o pedido seguirá as formalidades do Decreto nº. 9.245, 

de 15 de dezembro de 2017, em seus artigos 57 e 58, Seção XI, que estabelece como 

condições para tanto: a vedação de ingresso de novos estudantes, a entrega de registros 

https://www.instagram.com/usj_universidadedesaojose/
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e documentos acadêmicos aos estudantes e a oferta final de disciplinas e transferência 

de estudantes. 

 

Mesmo diante das declarações de descontentamento da comunidade josefense 

por meio de protestos e atos democráticos de manifestação popular, os réus não 

cederam e promoveram as ações preparatórias ao pedido voluntário de 

descredenciamento da USJ (doc. em anexo - Memorando n. 186/2021/FUNDESJ), tais 

como: 

 

a) a constituição de Grupo de Trabalho, para elaborar o Plano de 

Transferência Assistida e  publicação do Edital 008/2021-FUNDESJ, em 

03.11.2021, de Chamada Pública para adesão de Instituições de Ensino 

interessadas em receber estudantes por meio de transferência assistida 

(doc. em anexo);  

 

b)  a não oferta de processo seletivo para o ano de 2022 (doc. em anexo);  

 
 

Diante do exposto, resta demonstrada a intenção dos réus em promover todas 

as medidas necessárias para promover o descredenciamento do Centro Universitário de 

São José junto ao Conselho Estadual de Educação ainda neste semestre e, assim, 

encerrar definitivamente suas atividades, desmontando essencial ferramenta de 

transformação social, representada pelo acesso gratuito e de qualidade à educação 

superior, especialmente em relação à população de baixa renda que encontra no USJ 

uma oportunidade de buscar melhores condições de vida, de inclusão social e de romper 

um ciclo de pobreza geracional, sendo manifesto o prejuízo não só aos alunos hoje 

matriculados, mas àqueles que jamais terão a mesma oportunidade.  

 

Não só alunos e professores perdem, mas toda a sociedade ao se fechar uma 

porta responsável por promover o desenvolvimento regional socioeconômico, a geração 

de riquezas e conhecimento, a ampliação das possibilidades de vida de toda uma 

comunidade e a distribuição de riquezas, diante da falta de compreensão dos réus de 

que educação não é gasto, mas sim investimento.  
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3. DA VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. GARANTIA 

CONSTITUICIONAL. DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO 

MÁXIMO DELIBERATIVO DO USJ SOBRE A MATÉRIA.  

 

Depreende-se da leitura da Recomendação supramencionada que o seu 

direcionamento, inclusive o pedido para promover o descredenciamento em exame, foi 

dirigido ao Município de São José (doc. em anexo), o qual se manifestou publicamente 

no sentido de que acolheria o pedido do Ministério Público, nos seguintes termos  (doc. 

em anexo)5: 

 

 

Não há dúvida que a decisão viola a autonomia universitária, prevista na 

Constituição Federal, em seu art. 207: “As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” 

 

A autonomia universitária prevista na Carta Magna consiste no poder de 

autodeterminação e autonormação relativos à organização e funcionamento de seus 

                            
5 https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-

jose/16119/:  
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serviços e patrimônio próprios, o que inclui a prática de todos os atos inerentes a tais 

atribuições e necessários à própria vida e desenvolvimento da Instituição de Ensino, de 

modo a criar um “minimo intangível” protegido contra o arbítrio e a invasão de 

qualquer outro órgão político ou administrativo.  

 

A autonomia universitária é vista pelas seguintes dimensões: didático-científica, 

administrativa, financeira e patrimonial. Não resta dúvida de que a garantia constitucional 

se direge às instituições de ensino superior, dentre elas as universidades, centros 

universitários e faculdades, as quais não podem ser limitadas por qualquer lei que 

restrinja sua autonomia.  

 

Toda e qualquer lei que abrigue normas relativas à universidade, ou a ela se 

dirijam, deve se conter nos limites da Constituição e dispor sobre a matéria própria da 

via legislativa de modo "adequado", "razoável" e "proporcional", a fim de não frustar a 

garantia institucional da autonomia, pois esta se irradia por todo o sistema e tem uma 

dimensão fundamentadora, interpretativa, integrativa e diretiva para a aplicação do 

instituto, seja nos planos legislativo e executivo, de qualquer nível do sistema 

constitucional brasileiro, seja no tocante à sua aplicação em geral.  

 

Posto isso, é certo concluir que tais poderes deverão ser exercidos sem 

interferência externas ou subordinação hierárquica a outros entes políticos ou 

administrativos, como, por exemplo, o Poder Executivo (como o Município réu) ou 

outros entes da administração direta ou indireta (como a Fundação ré).  

 

No âmbito do USJ, verifica-se que a Lei n. 4.279 de 26 de abril de 2005, ao criar 

Centro Universitário de São José, reafirmou expressamente a autonomia da IES, in 

verbis: 

 

Art. 1º Fica criado o Centro Universitário Municipal de São José, 
instituição de ensino superior, dotada de autonomia didática, 
pedagógica, científica, administrativa e disciplinar na forma da 
Lei, garantida a gratuidade do ensino nos seus cursos regulares de 
graduação. 

 

A autonomia universitária tem sua expressão normativa veiculada nos seus 
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Estatutos e Regimentos. Constituem, pois, este diplomas os atos normativos básicos de 

expressão e manifestação da autonomia universitária, vale dizer, as normas 

fundamentadoras da vida autônoma da universidade. 

 

Não foi por outro motivo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação assegurou 

às universidades o poder de elaborar e reformar seus estatutos e regimentos, além de  

definir sobre quais atos repousariam a sua autonomia, nos termos do art. 53 e seguintes:  

 
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às 
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 
 
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas 
gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de 
ensino;           (Regulamento) 
 
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 
diretrizes gerais pertinentes; 
 
III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa 
científica, produção artística e atividades de extensão; 
 
IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade 
institucional e as exigências do seu meio; 
 
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em 
consonância com as normas gerais atinentes; 
 
VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 
 
VII - firmar contratos, acordos e convênios; 
 
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de 
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, 
bem como administrar rendimentos conforme dispositivos 
institucionais; 
 
IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no 
ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; 
 
X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação 
financeira resultante de convênios com entidades públicas e 
privadas. 
 
§ 1º Para garantir a autonomia didático-científica das 
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa 
decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, 

sobre:              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
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I - criação, expansão, modificação e extinção de 

cursos;              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017) 

II - ampliação e diminuição de vagas;              (Redação dada pela 

Lei nº 13.490, de 2017) 

III - elaboração da programação dos cursos;              (Redação dada 

pela Lei nº 13.490, de 2017) 

IV - programação das pesquisas e das atividades de 

extensão;              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017) 

V - contratação e dispensa de professores;              (Redação dada 

pela Lei nº 13.490, de 2017) 

VI - planos de carreira docente.              (Redação dada pela Lei 

nº 13.490, de 2017) 

§ 2º  As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a 
setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e 

universidades.               (Incluído pela Lei nº 13.490, de 2017) 

§ 3º  No caso das universidades públicas, os recursos das doações 
devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação 

garantida às unidades a serem beneficiadas.               (Incluído 

pela Lei nº 13.490, de 2017) 

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na 
forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às 
peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo 
Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime 

jurídico do seu pessoal.       (Regulamento)        (Regulamento) 

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições 
asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas 
poderão: 
I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e 
administrativo, assim como um plano de cargos e salários, 
atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis; 
II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com 
as normas gerais concernentes; 
III - aprovar e executar planos, programas e projetos de 
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, 
de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder 
mantenedor; 
IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 
V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas 
peculiaridades de organização e funcionamento; 
VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com 
aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, 
instalações e equipamentos; 
VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências 
de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu 
bom desempenho. 

  

Não se pode, de forma alguma, atribuir a referida autonomia universitária 

prevista na Carta Magna à Fundação Municipal Educacional de São José, ora ré, uma 

vez que esta, na qualidade de mantenedora, deve limitar-se a apenas a exercer os atos 

administrativos necessários à mantença da IES, nos termos do seu Estatuto (Decreto n. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2306.htm
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9.582/18):  

 

Art. 4º A FUNDESJ tem como finalidade a educação, pesquisa e 
extensão, especialmente de nível superior e técnico, bem como a 
mantença do Centro Universitário Municipal de São José e de 
outras mantidas para as quais disponibilizará recursos humanos, 
financeiros e materiais destinados à consecução dos seus objetivos 
e prestação de serviços comunitários. 
 
Art. 5º Constituem também finalidades da Fundação: 
(...) 
3. manter o Centro Universitário Municipal de São José e outras 
mantidas que venham a ser criadas; 

 

Como mantença da IES, entende-se os atos necessários para o fundamento das 

atividades da USJ por meio da disposição de bens e recursos financeiros de 

custeio, desde que respeitada a autonomia universitária e a autoridade própria dos 

órgãos deliberativos e consultivos:  

 

Art. 11 - A mantenedora é responsável, perante às autoridades 
públicas em geral, pelo USJ, incumbindo-lhe tomar todas as 
medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitadas 
as diretrizes do estatuto da FUNDESJ, os limites da lei e deste 
Regimento, a autonomia acadêmica e a autoridade própria de 
seus órgãos deliberativos e executivos.  
 
Art. 12 - Compete à mantenedora, promover adequado meio de 
funcionamento das atividades do USJ, colocando-lhe à 
disposição os bens móveis e imóveis de seu patrimônio ou de 
terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe os suficientes 
recursos financeiros de custeio previamente aprovados em 
orçamento, que deverá obedecer ao seguinte procedimento 
 

A necessidade de observância à autonomia universitária, por mais uma vez é 

prevista expressamente como dever pela FUNDESJ no exercício de suas funções, como 

estabelece o art. 6º, item I, do Decreto n. 9.582/18. 

 

Em que pese a FUNDESJ, na condição de fundação de direito publico, detenha 

autonomia, o Decreto n. 9.582 regulamenta os limites desta, deixando claro que a 

autonomia não possui qualquer relação com as atividades de autodeterminação, 

administração e direção do USJ, como dispõe os artigos 9º e 10º:  

 

CAPÍTULO V 
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DA AUTONOMIA 
 
Art. 9º A FUNDESJ goza de autonomia administrativo-financeira e 
disciplinar no âmbito de sua competência, nos termos da 
Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica Municipal, deste 
Estatuto e das normas legais pertinentes. 
 
Art. 10 A autonomia administrativo-financeira consiste na faculdade 
de: 
 
1. editar e alterar este Estatuto, observando a legislação em vigor, 
com a posterior aprov ação do Prefeito Municipal; 
2. aprovar a edição ou as alterações dos regimentos das entidades 
mantidas, que não poderão contrariar as normas previstas neste 
Estatuto e na legislação em vigor; 
3. juntamente com o Prefeito Municipal, participar da escolha dos 
dirigentes das entidades mantidas; 
4. planejar, elaborar e executar o seu orçamento e das entidades 
mantidas; 
5. promover, de acordo com a legislação específica, a elaboração 
de processo seletivo ou concurso público com o fim de contratação 
de recursos humanos para as entidades mantidas, estabelecendo 
as normas para a admissão, remuneração, promoção, 
remanejamento e dispensa de pessoal, nos termos da legislação 
vigente; 
6. aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar a 
cooperação financeira, mediante convênios com pessoas ou 
entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, pessoas 
físicas e jurídicas; 
7. fixar valores para produtos ou serviços elaborados ou prestados 
de forma direta ou através das entidades mantidas. 
 
§ 1º A autonomia disciplinar consiste na faculdade de fixar normas 
de comportamento e o regime de sanções aplicáveis a seu quadro 
de pessoal, obedecendo às disposições legais. 

 

De modo contrário, há previsão no Regimento Interno do USJ que regulamenta 

as dimensões da autonomia universitária garantida constitucionalmente (doc. em anexo): 

 

Art. 8º - O USJ goza de autonomia acadêmica, didática, 
pedagógica e científica, administrativa e disciplinar na forma de 
lei, garantida a gratuidade do ensino nos cursos regulares de 
extensão, de graduação e de pós-graduação. 
 
§ 1º - A autonomia didática, pedagógica e científica consiste na 
faculdade de:  
 
I. estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão;  

 
II. criar, organizar, modificar e extinguir cursos, 

observadas a legislação, a orientação governamental e 
as exigências do meio social, econômico e cultural;  

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-sao-jose-sc


                                              

17 

 

 
III. organizar os currículos plenos de seus cursos, obedecidas 

as determinações dos órgãos reguladores; 
 

IV. estabelecer seu regime acadêmico e didático-pedagógico-
científico;  

 
V. conferir graus, certificados, diplomas, títulos e outras 

dignidades universitárias. 
 

§ 2º - A autonomia administrativa consiste na faculdade de:  
I. propor a reforma deste Regimento Geral;  
II. elaborar proposta orçamentária, observando as diretrizes 

fixadas pela mantenedora.  
 

§ 3º - A autonomia disciplinar consiste em aplicar as penalidades 
disciplinares, conforme disposto neste Regimento Geral, e 
observando as diretrizes fixadas pela mantenedora. 

 

Diante do exposto, não resta dúvida de que a autonomia universitária garantida 

constitucionalmente é atribuída à instituição de ensino superior, no caso o USJ, 

como poder de autodeterminação, de dirigir suas atividades e definir seus 

destinos e, assim, de definir, de forma independente e sem qualquer interferência 

de outros poderes da administração, sobre o encerramento de seus cursos e de 

suas atividades!  

 

De tudo o que foi explanado, não resta dúvida de que nem o Município réu e 

nem a FUNDESJ possuem atribuição para imiscuir-se em decisão referente ao 

encerramento das atividades do USJ e seu descredenciamento voluntário, já que tal 

decisão deveria ser deliberada pela própria instituição de ensino superior, em 

observância à autonomia universitária prevista constitucionalmente, na autoridade de 

seu órgão deliberativo máximo, no caso o Conselho Universitário.  

 

A Constituição da República dá ênfase aos princípios da gestão democrática do 

ensino público, da descentralização e da participação comunitária (CR, arts. 205 e 206, 

VI), isto é, a elaboração dos planos de educação, as propostas educacionais e os 

processos pedagógicos devem ser objeto de amplo debate com a comunidade 

educacional e demais instâncias que atuam nessa área, bem como serão promovidos e 

incentivados com a colaboração da sociedade. 
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Visando concretizar os mandamentos constitucionais acima expostos, a Lei n. 

9.394 ao definir as diretrizes e bases da educação nacional, asseverou que:  

Art. 56. As instituições públicas de educação superior 
obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a 
existência de órgãos colegiados deliberativos, de que 
participarão os segmentos da comunidade institucional, local e 
regional. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 
setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e 
comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e 
modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha 
de dirigentes. 

Com base nessas premissas, a Lei n. 4.279/2005 fixou como Órgão Deliberativo 

Central da USJ o Conselho Universitário (CONSUNI), o qual se constitui em “órgão 

supremo de deliberação em matéria de administração e política, composto por 

representantes da Reitoria, do corpo docente, discente, dos servidores técnico 

administrativos e da comunidade universitária” (art. 8º). 

 

De igual forma, o Estatuto da Fundação Municipal Educacional de São José 

(Decreto n. 9.582), no intuito de reafirmar a importância do CONSUNI no âmbito da IES, 

assegurou como sendo de sua competência, dentre outras: 

 

Art. 28 - O USJ contará com uma estrutura deliberativa e uma 
executiva, da seguinte forma: 
I - Órgão deliberativo: Conselho Universitário – CONSUNI; 
II - Estrutura executiva – Reitoria. 

 
Art. 29 - O Conselho Universitário – CONSUNI, é um órgão de 
natureza normativa, deliberativa e consultiva do USJ em assuntos 
de ensino, de pesquisa e extensão, sendo constituído: 
do Reitor, como Presidente;  
do Vice-Reitor Acadêmico e Administrativo, como Vice-Presidente;  
do Assessor de Graduação;  
dos Coordenadores de curso de graduação em oferta;  
de 2 (dois) docentes indicados pelos seus pares, vinculados aos 
cursos de graduação em oferta;  
de 2 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo do USJ;  
de 1 (um) representante da mantenedora; VIII. de 1 (um) 
representante da Administração Pública Municipal;  
de 1 (um) representante do corpo discente;  
de 1 (um) representante da comunidade, preferencialmente, 
egresso do USJ. 
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O mesmo texto acima foi reproduzido no Regimento Interno do USJ (doc. em 

anexo) no artigo 13 e seguintes.  

É notável, portanto, o CONSUNI é um desdobramento de direitos e garantias 

constitucionais e legais, no sentido de se garantir a gestão democrática do ensino 

público, da descentralização e da participação comunitária (CR, arts. 205 e 206, VI). 

 

Na condição de órgão deliberativo máximo do USJ, ao CONSUNI cabe deliberar 

sobre a extinção de cursos de graduação, como preveem o Decreto n. 9.582 e o 

Regimeno Interno da IES:  

 

art. 30, Decreto n. 9.582. Compete ao CONSUNI:  
(...) 
5. analisar e opinar sobre a criação e a extinção de cursos de 
graduação, de pós-graduação e sequencial de formação 
específica, cuja decisão final caberá à FUNDESJ;. 
 
 
Art. 8º do Regimento Interno - O USJ goza de autonomia 
acadêmica, didática, pedagógica e científica, administrativa e 
disciplinar na forma de lei, garantida a gratuidade do ensino nos 
cursos regulares de extensão, de graduação e de pós-graduação.  
§ 1º - A autonomia didática, pedagógica e científica consiste na 
faculdade de:  
estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão;  
II. criar, organizar, modificar e extinguir cursos, observadas a 
legislação, a orientação governamental e as exigências do meio 
social, econômico e cultural; 
 

Em que pese o Decreto n. 9.582 condicione a decisão do CONSUNI sobre a 

extinção de cursos à aprovação da FUNDESC (art. 30), tal regra é eivada de 

inconstitucionalidade por ferir diretamente a autonomia universitária a qual é norma de 

eficácia plena, de aplicabilidade imediata, que encontra seu fundamento na própria Carta 

Magna, o que significa dizer que não estará subordinada à entidade outra que não a 

própria IES, não podendo  atos infraconstitucionais, em nenhum passo, restringir, 

reduzir, diminuir ou afetar, ainda que de modo indireto, a autonomia universitária, cujos 

limites, repita-se, estão na Constituição e só dela podem ser extraídos. 

 

Neste sentido, inclusive, dispõe o art. 53 da Lei n. 9.394:  

 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às 
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 
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I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas 
de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas 
gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de 
ensino;        
 
§ 1º Para garantir a autonomia didático-científica das 
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa 
decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, 
sobre:               
  
I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;       

 

Logo, conclui-se que todas as decisões administrativas e de gestão relacionadas 

à IES, inclusive no que tange à extinção de cursos necessária ao 

descredenciamento voluntário, devem ser  discutidas pelo Órgão Deliberativo, 

qual seja, o Conselho Universitário (CONSUNI), não podendo ser suprimida por ato 

administrativo do Prefeito ou da Superintendente sem que tenha sido oportunizada 

prévia discussão do órgão deliberativo máximo da USJ, sob pena de violação ao art. 

30.5 do Decreto Municipal n. 9.582, do art. 56 da Lei Nº 9.394 e dos artigos CR, arts. 205 

e 206, VI.  

 

Note-se que o pedido de descredenciamento voluntário está condicionado 

à comprovação do encerramento de todos os cursos da IES perante o CEE, nos 

termos do art. 75 e 76 da Portaria Normativa MEC nº 23, de 21 de dezembro de 2017, 

conforme consta no Parecer CEE/SC N° 141 que determina (doc. em anexo):  

 

Complementa o exposto, o que dispõem os artigos 75 a 82 da 

Portaria Normativa MEC nº 23, de 21 de dezembro de 2017, 

correspondente à Subseção que trata das Disposições Específicas 

ao Descredenciamento Voluntário, conforme orientação 

disponibilizada no site do Ministério da Educação, com grifos deste 

relator: 

 

Art. 75. O pedido de descredenciamento voluntário de IES, 

acompanhado da extinção de todos os seus cursos, tramitará 

como aditamento ao ato de credenciamento ou recredenciamento 

e será processado mediante análise documental, ressalvada a 

necessidade de avaliação in loco apontada pela SERES, após a 
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apreciação dos documentos. 

 

Art. 76. O pedido de descredenciamento voluntário de 

instituição somente poderá ser protocolado mediante a 

comprovação do encerramento da oferta de todos os cursos, 

da inexistência de pendências acadêmicas de estudantes, da 

emissão de todos os diplomas e certificados ou da transferência de 

alunos, conforme o caso, bem como da organização do acervo 

acadêmico, nos termos do Decreto n. 9.235, de 2017, e de norma 

específica expedida pela SERES. 

 

 

Como visto anteriormente, o Decreto n. 9.582, em seu art. 30, item V, estabelece 

a competência do CONSUNI para analisar e opinar sobre a extinção de cursos de 

graduação, o que não foi observado, conforme demonstram as Declarações firmadas 

por membros do Conselho Universitário neste sentido (doc. em anexo), motivo pelo 

qual os réus não poderiam estar adotando as providências necessárias para promover o 

descredenciamento voluntário sem que o tema tenha sido objeto de discussão pelo 

Órgão Deliberativo máximo da IES.  

 

Ora, Nobre Julgador, nota-se de forma crista/lina que o Poder Executivo 

Municipal e, tampouco, da Superintendente da FUNDESJ, não podem intervir na 

autonomia e independência da USJ ao ponto de deterrminar o descredenciamento da 

IES e encerrar suas atividades, como aparentemente está ocorrendo no caso em 

comento, vez que tal ato vai de encontro aos direitos e garantias constitucionais e legais 

aqui expostos. 

 

Na realidade, a referida interferência é praticamente inegável, especialmente se  

considerado que a recomendação do Ministério Público foi enviada diretamente ao 

Município de São José, o qual se manifestou publicamente, por meio de nota oficial, 

informando que o gestor municipal promoverá o encerramento das atividades da 

USJ. 

 

Com efeito, ainda que eventual decisão de descredenciamento fosse tomada 



                                              

22 

 

pela Superintendente da Fundação, evidencia-se que tal decisão deve obecedecer o rito 

estatutário, o qual prevê expressamente a a atribuição do CONSUNI para discorrer sobre  

encerramento de cursos, já que àquela não foi conferido poder para tanto, conforme se 

denota da leitura do Decreto n. 9.582:  

 

Art. 14 Compete ao Superintendente da Fundação: 
 
1. cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto, bem como as 
decisões do(a) Prefeito(a) Municipal e Tribunais de Contas, 
especialmente aquelas emanadas acerca dos relatórios do 
Conselho Fiscal; 
 
2. representar a Fundação ativa e passivamente, em Juízo ou fora 
dele; 
 
3. prever e buscar formas para que sejam providos os recursos 
necessários ao bom andamento dos serviços, observando-se 
sempre as previsões orçamentárias e demais disposições 
aplicáveis à natureza da Fundação e de suas mantidas; 
 
4. movimentar as contas bancárias da Fundação, em conjunto com 
o Diretor Administrativo e Financeiro e, na ausência deste, com o 
Assessor Técnico Contábil; 
 
5. praticar os atos necessários e legais à administração de recursos 
humanos, inclusive determinando a lotação do pessoal técnico-
administrativo para atender às necessidades dos serviços e à 
manutenção da ordem e da disciplina, na instituição e em suas 
mantidas; 
 
6. orientar e controlar as atividades operacionais, bem como gerir o 
patrimônio da Fundação; 
 
7. manter contatos com órgãos federais, estaduais e municipais, 
visando à captação de recursos para a elaboração de programas e 
projetos especiais; 
 
8. assinar e ajustar acordos, contratos, convênios e termos de 
compromissos, tudo em conjunto com o Prefeito Municipal; 
 
9. baixar atos normativos decorrentes das decisões da Fundação, 
determinando o seu cumprimento; 
 
10. constituir comissões e grupos de trabalho específicos e não 
remunerados; 
 
11. exercer o poder disciplinar na forma da Lei e deste Estatuto; 
12. delegar competência a dirigentes das entidades mantidas pela 
Fundação Educacional de São José - FUNDESJ, para prática de 
atos administrativos vinculados às atividades acadêmicas; 
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13. encaminhar o orçamento das unidades mantidas, com as 
devidas adequações, para aprovação do Conselho Fiscal, e após a 
devida incorporação ao seu orçamento, encaminhar para o Prefeito 
Municipal; 
 
14. enviar anualmente prestação de contas com parecer do 
Conselho Fiscal, ao Prefeito Municipal de São José; 
 
15. exercer outras funções ou atribuições definidas em Lei. 

 

Constata-se que nenhuma das instâncias de participação e deliberação da 

comunidade universitária, conselhos de educação e representações estudantis 

foram consultadas a respeito da decisão tomada pelos réus que foi tomada sem 

qualquer participação democrática, o que viola diretamente os princípios da gestão 

democrática do ensino público, da descentralização e da participação comunitária 

(CR, arts. 205 e 206, VI, CE, arts. 238 e 241).  

 

Assim sendo, impõe-se ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo 

diante da arbitrariedade e interferência na autonomia universitária, bem como da 

violação à atribuição do CONSUNI para apreciar a matéria em debate.  

 

 
4. DO CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE SOBRE O ATO 

ADMINISTRATIVO QUE PROMOVE DESCREDENCIAMENTO VOLUNTÁRIO 
DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR  

 

O funcionamento de uma instituição de ensino superior somente é possível 

mediante prévio ato autorizativo de credenciamento pelo MEC ou Conselho Estadual 

de Educação, a depender do sistema de ensino que se enquadre, quando, então, estará 

habilitada para exercer atividades de acordo com a categoria em que se enquadra 

(universidade, centro universitário ou faculdade). 

Nos termos do art. 46, da Lei n. 9.394, a autorização e o reconhecimento de 

cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos 

limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação, o que 

se denonima de processo de renovação de credenciamento.  

O descredenciamento de uma IES pode se dar, portanto, de duas maneiras: a) 

como penalidade diante da inobservância dos critérios exigidos para seu funcionamento, 
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após  o não cumprimento de termo de saneamento (art. 46, §1º, da Lei n. 9.3946); e b) 

de forma voluntária, a pedido da entidade mantenedora (Portaria MEC n. 23/2017, art. 

75 e 76, e art. 18, §1º, IV, da Resolução CEE n. 13/2021), e será processado como 

pedido de aditamento em processo de recredenciamento (art. 75 da Portaria MEC n. 

23/2017 e art. 18, caput, da Resolução CEE n. 13/2021).  

Nos termos do art.  167, §1º, da Resolução CEE n. 13/20217, o 

descredenciamento de uma IES implica, além da cessação imediata da admissão de 

novos estudantes, a interrupção do seu funcionamento:  

§ 1º As decisões de desativação de cursos e de descredenciamento 

da instituição implicarão, além da cessação imediata da admissão de 

novos estudantes, a adoção de providências com vistas à interrupção 

do funcionamento do curso ou da instituição. 

O descredenciamento de uma instituição de ensino superior impede seu 

funcionamento e determina a sua extinção, nos termos da Portaria MEC n. 21 de 21 

de dezembro de 2017:  

6. Situação de funcionamento da IES. Indica no sistema e-MEC a 

situação quanto ao funcionamento da instituição de educação 

superior. 

(...) 

6.3. Extinta. Indica a condição de instituição que encerrou todas as 

suas atividades acadêmicas seja por ação voluntária: 

descredenciamento voluntário ou unificação de mantidas; seja por 

penalidade após processo de supervisão. 

Note-se que o pedido de descredenciamento voluntário pode ser promovido pela 

                            
6Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de 

educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de 
avaliação 
 § 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que 
se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de 
cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da 
autonomia, ou em descredenciamento.  
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mantenedora da IES e vincula o Conselho Estadual de Educação que não pode decidir 

de forma contrária se satisfeitos os requisitos legais, conforme manifestado por este 

órgão por meio da INFORMAÇÃO CEE/SC Nº 0140/2021 (doc. em anexo): 

 

Conforme esclarecido anteriormente, os réus manifestam-se publicamente que 

promoverão o pedido de descredenciamento voluntário do USJ e estão adotando todas 

as providências preliminares necessárias para tanto.  

Como exposto anteriormente, o pedido de descredenciamento VOLUNTÁRIO 

equivale ao encerramento das atividades da IES e sua EXTINÇÃO, nos termos da art.  

167, §1º, da Resolução CEE n. 13/2021 e da Portaria MEC n. 21 de 21 de dezembro de 

2017, item 6.3.  

Ocorre que o Centro Universitário São José foi criado por Lei como órgão 

autônomo, integrante da Fundação Educacional de São José, a qual foi criada como 

fundação de direito público, pertencente à administração indireta, nos termos do art. 2º 

da Lei Municipal 4.279/2005, Lei Complementar 14/2004 e Decreto n.9.582/18:  

Art. 2 da Lei n. 4.279. O Centro Universitário Municipal é um órgão 

pertencente à Fundação Educacional de São José, estando, 

portanto, subordinado a esta, que é a sua mantenedora. 

 

Art. 1º do Decreto n. 9.582/18: Fica aprovado o Estatuto da Fundação 
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Educacional de São José - FUNDESJ, pessoa jurídica de direito 

público interno, que integra a Administração Pública indireta do 

Município de São José.  

Além disso, prevê o Decreto n. 9.582/18: 

 Art. 13. A FUNDESJ será composta pelos seguintes órgãos: 

1. a Superintendência;  

2. o Conselho Fiscal;  

 3. órgãos de direção e assessoramento;  

4. entidades mantidas. 

Art. 27. O Centro Universitário Municipal de São José - USJ, mantido 

pela Fundação, é regido pelo seu Regimento Geral, aprovado pela 

FUNDESJ, e homologado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Consoante dispõe o art. 1º, §2º, I, da Lei n. 9.784/99, considera-se órgão “a 

unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da 

Administração indireta.”  

Os órgãos públicos são as repartições internas do Estado, criados a partir da 

desconcentração administrativa, com a finalidade de desempenhar funções estatais, 

sendo despidos de personalidade jurídica. Ou seja, é o compartimento na estrutura 

estatal a que são cometidas determinadas funções, sendo integrado por agentes 

públicos que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado. 

Na esteira da lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, órgão é ”unidade que 

congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o objetivo de 

expressar a vontade do Estado” (Direito Administrativo, 32ª edição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2019, p. 674). Segundo José dos Santos Carvalho Filho, consiste em 

“compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo 

integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do 

Estado” (Manual de Direito Administrativo, 33ª edição, São Paulo: Atlas, 2019, p. 16).  

O USJ, portanto, classifica-se como órgão autônomo, pois criado por Lei, com 

finalidade para desempenhar funções estatais, dotado de autonomia didática, 
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pedagógica, científica, administrativa e disciplinar (art. 1º da Lei n. 4.279/05), consoante 

ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro8:  

Autônomos são os que se localizam na cúpula da Administração, 

subordinados diretamente à chefia dos órgãos independentes; gozam 

de autonomia administrativa, financeira e técnica e participam das 

decisões governamentais.  

Diante do exposto, não resta dúvida de que, se levado a termo o 

DESCREDENCIAMENTO VOLUNTÁRIO pretendido pelos réus, tal ato promoverá, por 

vias transversas, a EXTINÇÃO de órgão da administração indireta, em verdadeira 

violação à Constituição Federal que atribui tal competência ao Poder Legislativo, 

como dispõe o seu art. 48, XI: 

 Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente 

da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 

52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente sobre: 

(...) 

XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 

pública;  

Por similaridade e simetria, a criação e extinção de órgãos municipais deve 

observar o princípio da legalidade estrita. Ou seja, somente por lei formal é possível 

promover a extinção de órgãos da administração direta e indireta, sob pena de violação 

do princípio da reserva legal.  

Nesse sentido, dispõe José dos Santos Carvalho Filho:  

Representando compartimentos internos da pessoa pública, os 

órgãos públicos não são livremente criados e extintos pela só 

vontade da Administração. Tanto a criação como a extinção de 

órgãos dependem de lei, e nesse sentido dispõe a vigente 

Constituição quando inclui a exigência na relação das denominadas 

                            
8 CITAR REFERÊNCIA 
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“reservas legais”, matérias cuja disciplina é reservada à lei (art. 48, XI). 

Anteriormente era exigida lei para a criação, estruturação e atribuições 

dos órgãos, mas com a nova redação dada ao dispositivo pela EC nº 

32, de 11.9.2001, a exigência passou a alcançar apenas a criação e a 

extinção de órgãos. Em consequência, a estruturação e as atribuições 

podem ser processadas por decreto do Chefe do Executivo, como 

consta, aliás, no art. 84, VI, “a”, da CF, também alterado pela referida 

Emenda9. 

Note-se que a intenção do Legislador de criar o Centro Universitário de São José 

por meio de lei, expressamente como órgão da  administração indireta, com prazo de 

duração indeterminado, dotado de autonomia didática, pedagógica, científica, 

administrativa e disciplinar (art. 1º, 2º e 5º da Lei n. 4.279) seu deu para garantir o 

funcionamento continuado, permanente, penene, protegido de qualquer 

arbitrariedade e discricionariedade do Poder Executivo quanto à sua manutenção, 

razão pela qual sua eventual extinção não poderá se dar se não por Lei.  

 

Tanto é assim que nem a Lei de criação do USJ (Lei n. 4.792), nem mesmo a 

LC n. 14/2004, nem o Estatuto da FUNDESJ (Decreto n. 9.582/18) e sequer o Regimento 

Interno da IES fazem menção à forma pela qual poderia se dar o descredenciamento 

voluntário da IES ou sua extinção e nem poderia fazê-lo já que a matéria, como visto, 

dependeria de Lei.  

 

É claro que a Lei não serve de escudo para chancelar irregularidades no 

funcionamento do USJ, mas sim exige que estas, quando existentes, sejam supridas 

pelo Poder Público responsável por sua manutenção para superação das deficiências, 

como dispõe o art. 46 da Lei 9.394: 

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o 

credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos 

limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular 

de avaliação. (Regulamento)        (Regulamento)       (Vide Lei nº 

10.870, de 2004) 

§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente 

                            
9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 35ed.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2306.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art1
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identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá 

reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de 

cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão 

temporária de prerrogativas da autonomia, ou em 

descredenciamento.          (Regulamento)        (Regulamento)          (

Vide Lei nº 10.870, de 2004) 

§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo 

responsável por sua manutenção acompanhará o processo de 

saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, 

para a superação das deficiências.  

Dessa maneira, verifica-se que o ato administrativo ao tentar promover o 

descredenciamento voluntário da IES e, assim, encerrar suas atividades pretende 

contornar o princípio da reserva legal ao passo que, em verdade, decretará a extinção 

do Centro Universitário, por vias transversas, violando o princípio da separação dos 

poderes e a exigência de lei para regularmentar a matéria, já que o ato legal de sua 

criação garantiu seu funcionamento por prazo indeterminado e não estabeleceu regras 

para seu término e nem poderia, considerando o art. 48, XI, da CF.  

 

5. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO CASO 

CONCRETO. DA AUTONOMIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA IES PARA 

PROMOVER SUA MANTENÇA E A IMPOSSIBILIDADE DE 

DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS A OUTRAS ÁREAS. DA 

POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POR MEIO DA 

RECLASSIFICAÇÃO DA CATEGORA DA IES PARA FACULDADE. 

O direito à educação se lastreia num direito constitucional (CRFB/88, art. 6.º) 

erigido ainda ao status de direito social fundamental. Isso num  contexto em que não 

somente é inquestionável a força normativa da Constituição, mas, mais do que isso, por 

ela cumprir contemporaneamente papel central e de protagonismo na produção, na 

interpretação e na aplicação do Direito. E os direitos fundamentais, por sua vez, são 

verdadeiros pressupostos de uma democracia substancial, situando-se na esfera do 

indecidível.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2306.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art1p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art1p
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O direito à educação não somente é um autêntico direito como está encartado 

no rol de direitos sociais fundamentais em sintonia com o mínimo existencial digno 

decorrente da dignidade humana (CRFB/88, art. 1.º, III) e com as normas internacionais 

de proteção dos direitos humanos. 

 

O Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, já 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. Diz seu artigo 13: 

 

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao 

pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua 

dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Concordam ainda em que a educação deverá 

capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma 

sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou 

religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da 

manutenção da paz. 

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, com o objetivo 

de assegurar o pleno exercício desse direito: 

(...) 

c) A educação de nível superior deverá igualmente torna-se 

acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos 

os meios apropriados e, principalmente, pela implementação 

progressiva do ensino gratuito; 

 

Parece não haver dúvida quanto à fundamentalidade do direito social à 

educação, dada a sua íntima ligação à ideia de dignidade da pessoa humana, valor- 

fundamento da República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1.º, III), e aos objetivos 

fundamentais da República, especialmente os de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária e de erradicar a pobreza e a marginalização (CRFB/88, art. 3.º, I e III).  
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A partir dos fatos relatados, indaga-se: Será mesmo que o 

descredenciamento de uma instituição de ensino superior pública, que garante 

70% de suas vagas a pessoas de baixa renda, deverá ceder em nome de um 

suposto ajuste nas despesas públicas municipais para redirecionar seus recursos 

a outras áreas de igual obrigação do ente municipal? Seria mesmo a forma legal e 

adequada para o pleno desenvolvimento da função social e o bem-estar dos 

habitantes locais?! 

E, no presente caso, tomando-se por conta as inúmeras variáveis que o 

envolvem, a aplicação das premissas anteriores e os “rigores da lei” representariam um 

direito extremamente injusto em relação àqueles que buscam melhores condições de 

vida, especialmente à população de baixa renda. 

  

Pois, sem adentrar na celeuma que permeia a discussão a respeito da natureza 

jurídica da proporcionalidade– se princípio, regra ou postulado normativo – tem-se que, 

na sua atual formulação, advinda da escola constitucional alemã (em especial do jurista 

ROBERT ALEXY, considerada a visão adotada pelo STF), a “proporcionalidade” consiste 

na análise, sequencial, de 03 aspectos, quais sejam, a necessidade, adequação e a 

proporcionalidade em sentido estrito da medida (restritiva) como mecanismo de 

controle das atividades administrativa, legislativa e jurisdicional. 

 

Sobre o tema, lecionam os ilustres professores DANIEL SARMENTO e 

CLAUDIO DE SOUZA NETO10: 

Um ato estatal qualquer só será considerado compatível com o 

princípio da proporcionalidade se satisfizer, simultaneamente, aos três 

subprincípios, que devem ser empregados seguindo um percurso 

preestabelecido: primeiro, verifica-se se a medida satisfaz o 

subprincípio da adequação; se a resposta for positiva, passa-se ao 

subprincípio da necessidade; se, mais uma vez, o resultado for 

favorável à validade do ato, recorre-se ao subprincípio da 

                            

10 SARMENTO, Daniel. SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Curso de Direito constitucional: teoria, 

história e métodos de trabalho; – Belo Horizonte : Fórum, 2012). 
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proporcionalidade em sentido estrito. Essa sequência de aplicação 

dos subprincípios é de observância compulsória e a violação a 

qualquer deles já basta para que se conclua no sentido da 

inconstitucionalidade da medida, por afronta ao princípio da 

proporcionalidade. 

 

Dessarte, para a correta análise da proporcionalidade deve-se verificar: a) se o 

meio escolhido é adequado para atingir a sua finalidade (adequação); b) se o meio 

escolhido é o mais suave e ao mesmo tempo suficiente para proteger a norma 

constitucional (necessidade e a dupla face da proporcionalidade - proibição de 

excesso e proibição de proteção insuficiente) e, por fim; c) numa relação de “peso” 

e importância, se a medida traz mais benefícios que prejuízos (proporcionalidade 

em sentido estrito), obrigando argumentação coerente, consistente e convincente na 

decisão judicial, tudo “temperado” pela regra da ponderação. 

 

Pois bem. In casu, o ato deve passar pela análise do filtro da proporcionalidade. 

 

Nesse sentido, deve-se indagar: o meio escolhido (descredenciamento 

voluntário da USJ e o encerramento de suas atividades) é adequado para atingir a 

finalidade (promover a adequação das despesas públicas, permitir a ampliação do 

acesso ao ensino básico e a conformação à Resolução CEE n. 13/2021)?  

 

A resposta, evidentemente, é negativa, razão pela qual o desrespeito ao 

subprincípio da adequação ensejaria a declaração de nulidade da medida, ante sua 

desproporcionalidade, conforme será exposto.  

 

A Recomendação expedida pelo Ministério Público de Santa Catarina que serviu 

de ensejo para a decisão administrativa dos réus para promover os atos necessários ao 

descredenciamento voluntário do USJ, considerou que: a) as transformações 

determinadas pela pandemia exigem ajustes na execução da despesa pública para 

enfrentar necessidades na área da saúde pública e garantir investimentos para melhor 

acesso ao ensino infantil e fundamental; b) o pedido de renovação do credenciamento 

da IES como Centro Universitário, para conformar-se às exigência da Resolução CEE n. 

13/2021, ensejariam despesas vultuosas “ao custo desastroso para os condenados ao 
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pagamento de tributos e à fruição de serviços públicos de qualidade menoscabada”.  

 

O Município réu, por sua vez, manifestou-se publicamente no sentido de que o 

descredenciamento do USJ se daria para acolher a mencionada Recomendação diante 

da necessidade de promover as ações necessárias à salvaguarda da despesa pública já 

que as transformações vivenciadas pela pandemia exigiriam ajustes para garantir o 

acesso à educação básica11.  

 

Em primeiro lugar, não é preciso muito esforço para averiguar a levianidade e 

superficialidade dos argumentos quanto à suposta necessidade de readequação da 

despesa pública decorrente da pandemia, como se a crise socioeconômica agravada 

pela pandemia no país houvesse se inserido apenas no contexto do Município de São 

José. Caso levado tal argumento a sério, justificaria-se o fechamento de todas as 

instituições de ensino superior do Brasil.  

 

Além disso, em nenhum momento apresentou-se de forma séria e pontual 

eventuais motivos que exigissem a readequação de despesas públicas para 

salvaguardar a saúde financeira do Município réu e um plano que justificasse a 

distribuição dos recursos, motivo pelo qual o argumento não deve prosperar e nem 

poderia.  

 

Isso porque o USJ é mantido pela FUNDESJ, ora ré, a qual possui autonomia 

econômico-financeira, nos termos do art. 2º do Decreto n. 9.582/2018. A autornomia 

financeira e patrimonial consiste na competência de a IES gerir, administrar e dispor, de 

modo autônomo, seus recursos financeiros, os quais estão especificados na Lei n. 4.279: 

Art. 12 - Os recursos financeiros a serem aplicados pela Fundação 

Educacional de São José - FESJ, no Centro Universitário Municipal 

de São José serão provenientes de : 

 

I - dotações consignadas no orçamento da Fundação Educacional 

de São José - FESJ; 

 

                            
11 Disponível em: https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-

universitario-de-sao-jose/16119/  

https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-jose/16119/
https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-jose/16119/
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II - transferências voluntárias e outros recursos, auxílios e 

subvenções que venham a ser destinados pela União, pelo 

Município e por outros Estados à Fundação Educacional de São 

José - FESJ para esta finalidade; 

 

III - doações de pessoas físicas e jurídicas, nacionais, 

internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas para esta 

finalidade; 

 

IV - taxas, outras contribuições e rendas decorrentes da prestação 

de serviços, de patentes tecnológicas, da transferência de 

tecnologia e outros, com a observância da legislação pertinente; 

 

VI - outras receitas com indicativo para esta finalidade. 

 

Parágrafo único - As receitas geradas ou obtidas pelo Centro 

Universitário Municipal de São José, constituirão uma conta 

específica vinculada ao Centro Universitário, sob a administração 

financeira da FESJ e serão aplicadas de acordo com o plano global de 

aplicação de recursos, devidamente aprovado pela FESJ. 

Além disso, o Decreto n. 9.582 garante que tanto o patrimônio como os recursos 

financeiros da Fundação serão aplicado EXCLUSIVAMENTE na execução de seus 

objetivos: 

§ 1º Os bens e direitos da Fundação serão utilizados e aplicados 

exclusivamente na consecução de sua finalidade. 

 

§ 2º Os recursos financeiros, os bens e direitos da Fundação serão 

administrados e aplicados exclusivamente na execução de seus 

objetivos. 

 

Revela-se a autonomia financeira assegurada em lei em duplo aspecto: de um 

lado, significa dizer que a IES tem o direito de receber, do ente político que a institui, 

recursos financeiros necessários e ao menos suficientes para exercer seu fim último; de 

outro, assinala no sentido de que a IES disporá desses recursos financeiros - que lhe 
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são próprios de direito - e dos demais recursos financeiros de que vier a dispor por outros 

meios legalmente admissíveis, gerindo-os e administrando-os de modo autônomo. 

 

Portanto, a pretensão do Município réu de readequar suas despesas por meio 

do encerramento das atividades da IES para, assim, redirecionar os recursos financeiros 

desta para outras finalidades viola expressamente o princípio da autonomia previsto em 

lei.  

 

Também não corresponde a verdade que as atividades da USJ teriam que 

ceder em prol da ampliaçao do acesso ao ensino básico no Município de São José 

para garantir a oferta adequada em todo o território. Se a deficiência existe, esta se 

dá por culpa do Município réu em não empreender esforços suficientes para garantir sua 

obrigação perante o ensino básico, o que não o exime de garantir suas demais 

obrigações, como o acesso à educação superior, esta de atribuição e 

responsabilidade de TODOS os entes federativos, em colaboração, nos termos do  

211 da CF e do art. 8º da Lei n. 9.39412. 

 

Além disso, a educação, enquanto direito de TODOS baseada nos princípios da 

universabilidade e gratuidade, é dever do Estado lato sensu (inclusive o Município) que 

tem o dever de promover o acesso aos níveis mais elevado do ensino para garantir a 

redução das desigualdades sociais e regionais, construindo uma sociedade livre, justa e 

igualitária, nos termos dos artigos 3º, 205 e 208, V, da Constituição Federal.  

 

A Carta Magna dispõe ser competência comum dos entes da federação 

proporcionar meios de acesso à educação. 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à 
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 

 

                            
12 Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 

colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 
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Em que pese a atuação dos Municípios deva ocorrer prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil (art. 211, §2º, da CF), é não só um poder, mas dever 

do ente municipal promover a universalização do ensino em todos os níveis, inclusive o 

superior (art. 208, V, da CF), considerando que todos os entes federativos atuam em 

concorrência cumulativa, quando cumpridos os requisitos legais.  

Tanto é assim que a Carta Magna não veda a atuação municipal no âmbito do 

ensino superior ao definir sua obrigação prioritária, mas não exclusiva, perante o ensino 

básico, sendo permitido e louvável o avanço em outros níveis de ensino quando 

aplicados os percentuais mínimos à manutenção e desenvolvimento do ensino infantil e 

fundamental, nos termos do art. 11 da Lei n. 9.394:  

Art. 11 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 

níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente 

as necessidades de sua área de competência e com recursos 

acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 

Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Conforme consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado, verifica-se que o 

Município de São José cumpre com o percentual mínimo exigido pelo art. 212 da CF 

(doc. em anexo), no caso 25%, o que permite, portanto, que avance na implementação 

de outros níveis de ensino, como o superior.  
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Ainda que o Município de São José não cumprisse com sua obrigação perante 

o ensino básico nos termos do art. 212 da CF, tampouco serviria de argumento que a 

deficiência na implementação do ensino infantil se daria por conta dos investimentos no 

USJ, já que possuem fontes de recursos distintas, que não se confundem, pois os 

recursos da Secretaria de Educação são exclusivos para o atendimento 

constitucional da Educação Básica, enquanto que os recursos destinados à 

manutenção da IES ocorre por meio de repasses oriundos de Recursos Próprios 

do Município réu, como comprova o Memorando n. 186/2021/FUNDESJ emitido pela 

Fundação ré (doc. em anexo):  

A fonte de recursos destinados à manutenção do Centro 

Universitário de São José ocorre por meio de repasses realizados 

pela Prefeitura Municipal de São José oriundos dos seus Recursos 

Próprios. Não são utilizados recursos oriundos da Secretaria de 

Educação do Município. Os recursos da Secretaria de Educação 

são exclusivos para o atendimento constitucional da Educação 

Básica.   

Note-se que os custos despendidos com o USJ são ínfimos e não ultrapassam  

R$5.000.000,00 anuais, o que representa em torno de 5% dos gastos com a educação 

infantil, consoante demonstra consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado (doc. em 

anexo):  
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O mesmo foi informado pela FUNDESJ por meio do Memorando n. 

186/2021/FUNDESJ (doc. em anexo):  

No ano de 2020, a Fundação Educacional de São José, obteve um 

repasse de R$ 6.248.451,07 para manutenção da mantenedora e 

mantida. Destes recursos R$ 4.363.897,46 foram aplicados 

exclusivamente na manutenção da mantida atingindo um 

percentual de 69.84% do valor repassado.  

 

Portanto, eventual alegação de ausência de recursos financeiros não deve ser 

acolhida, uma vez que o Município de São José possui um orçamento anual que gira em 

torno de R$ 852 milhões, sendo o montante de R$ 250,8 milhões, destinados 

exclusivamente para a área da educação13, que, se não está sendo integralmente 

atendida não é, sem sombra de dúvidas, por responsabilidade da USJ, como 

demonstrado anteriormente.  

 

Se há necessidade de equilibrar as contas públicas, que se faça otimizando as 

despesas em outras áreas menos importantes, tais como publicidade governamental, a 

                            
13 https://www.cmsj.sc.gov.br/imprensa/noticias/0/1/2020/2685. Acessado em 04.11.2021 às 21:30 

https://www.cmsj.sc.gov.br/imprensa/noticias/0/1/2020/2685
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qual os custos giram em torno de R$6.740,363,15, apenas no exercício de 2021 que 

ainda não findou, conforme dados coletados no portal da transparência (doc. em anexo). 

 

Vale, ainda, mencionar que o encerramento das atividades pelo USJ imporá aos 

réus a obrigação de arcarem com os custos de transferência dos estudantes 

matriculados para IES privadas até a finalização de seus estudos (art. 57, III, da 

Res. CEE n. 13/2021), motivo pelo qual foi publicado o Edital n. 008/202114, o qual tem 

por objeto “selecionar instituições de ensino superior da modalidade presencial, que 

tenham interesse em admitir alunos advindos dos Cursos ofertados pelo USJ, por meio 

de processo de transferência assistida, às expensas desta Mantenedora” (doc. em 

anexo). 

 

Conforme mencionado no referido Edital, o pagamento das mensalidades será 

feito pela FUNDESJ, de acordo com o número de créditos de matrícula do aluno, limitada 

ao máximo de 20, ficando estipulada a quantia de R$25,62 por crédito, o que possibilita 

afirmar que a mensalidade custará em torno de R$512,40 por aluno, significando um 

total de R$6.148.800,00 anuais aos cofres municipais, pelo menos nos próximos 4 anos.  

 

Da análise comparativa do valor gasto para manutenção da USJ no ano de 2020 

em R$ 4.363.897,46 (Memorando n. 186/2021/FUNDESJ em anexo) e o valor de 

R$5.976.633,6015 necessário para custear a mensalidade dos 972 alunos que 

vierem a ser transferidos à IES privadas, conclui-se que, a cada ano, os réus 

necessitarão dispender uma diferença de R$1.612.736,14 a mais do que o 

necessário para manter o Centro Universitário de São José, o que indica que o 

fundamento de reajuste das despesas públicas devido às transformações acarretadas 

pela pandemia não se justifica, já que eventual economia somente seria sentida nos 

cofres públicos após a conclusão de todos os alunos transferidos, o que exigirá alguns 

anos.  

                            
14 https://saojose.sc.gov.br/transferencia-assistida-fundesj-contrata-instituicoes-de-ensino-

superior-para-receber-academicos-do-usj/18462/ 

 
15 Obteve-se o valor total considerando a quantia de R$25.62 por crédito multiplicado por 20, 

que representam o número de créditos necessários para cursar o semestre de cada curso de 

graduação, e, posteriormente, multiplicado pelos meses do ano e pelo número de alunos a que 

se pretende promover a transferência. 

https://saojose.sc.gov.br/transferencia-assistida-fundesj-contrata-instituicoes-de-ensino-superior-para-receber-academicos-do-usj/18462/
https://saojose.sc.gov.br/transferencia-assistida-fundesj-contrata-instituicoes-de-ensino-superior-para-receber-academicos-do-usj/18462/
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Portanto, é nítido que a decisão administrativa dos réus possui cunho 

discriminatório, por entender que tal grupo populacional não merece a alocação 

de recursos públicos que vem recebendo, ou, ainda, que a educação superior, em 

instituição voltada a implementar ações afirmativas de inclusão social para 

população de baixa renda, é menos importante que a das crianças.  

 

É evidente que a questão econômico-orçamentária não pode se sobrepor 

ao desenvolvimento pessoal e intelectual das pessoas em situação de 

vulnerabilidade. Os recursos alocados para a boa prestação de serviços aos 

cidadãos não devem ser considerados gastos ou despesas, mas sim 

investimentos. Os recursos destinados à educação devem ser aumentados e não 

diminuídos.  

O argumento da necessidade de ampliar a educação infantil em detrimento 

do ensino superior conferido majoritariamente à população de baixa renda 

pretende colocar em conflito dois grupos vulneráveis, como se um tivesse que 

ceder em favor do outro, enquanto o direito à educação, independente do nível de 

ensino, deve ser garantido a todos indistintamente, sendo TOTALMENTE 

DESCABIDA a retirada de direitos de uns para o favorecimento de outros. 

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul ao analisar questão semelhante:  

DIREITO PÚBLICO NÃO SPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PORTO ALEGRE – EPA. DECISÃO 

ADMINISTRATIVA DE FECHAMENTO DA INSTITUIÇÃO E 

TRANSFERÊNCIA DOS EGRESSOS PARA O CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR - CMTE PAULO 

FREIRE. INSTITUIÇÕES COM FINALIDADES E MÉTODOS 

EDUCATIVOS COMPLEMENTE DIFERENTES. PODER 

DISCRICIONÁRIO QUE CEDE ANTE O DEVER DE PRESTAÇÃO 

DOS DIREITOS SOCIAIS. REGRA DO ART. 6º DA CF-88. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A pretensão da 
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Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e da União de 

manutenção da Escola Porto Alegre merece acolhida, diante das 

peculiaridades do caso concreto. Escola voltada aos cidadãos 

em situação de vulnerabilidade. Prevalência do direito social à 

educação sobre o poder discricionário da administração, nos 

termos do art. 6º da CF-88. 2. O princípio da discricionariedade 

deve ser interpretado à luz da moderna doutrina e atualizada 

jurisprudência que permitem a sindicabilidade judicial sob o prisma 

da juridicidade, ou seja, o exame da situação fática posta na ACP 

sob a luz dos princípios constitucionais que asseguram o 

ensino público e de qualidade aos grupos vulneráveis, passando 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana, dentre outros. 3. 

Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO 

IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081440588, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro 

Pacheco, Julgado em: 28-11-2019).  

 

Vale citar trecho da brilhante decisão proferido pelo Excelentíssimo 

Desembargador Nelson Antônio Monteiro Pacheco no mencionado precedente:  

 Não se concede direito a um grupo, suprimindo direito de outro. 

Tanto as crianças, como os jovens e adultos com necessidades 

especiais possuem direito à educação de qualidade. A visão da 

administração municipal  coloca em conflito dois grupos vulneráveis 

como se um tivesse que ceder em favor do outro. O acesso e a 

permanência na escola são direitos fundamentais e universais 

previstos na Constituição Federal. Devem ser garantidos a todos 

indistintamente, sendo totalmente descabida a retirada de direitos 

de uns para o favorecimento de outros. Diante deste quadro é nítido 

que a decisão administrativa da Secretaria Municipal de Educação 

possui cunho discriminatório, por entender que tal grupo 

populacional não merece a alocação de recursos públicos que vem 

recebendo ou, ainda, que sua educação é menos importante que a 

das crianças. A questão econômico-orçamentária não pode se 

sobrepor ao desenvolvimento pessoal e intelectual das pessoas em 
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situação de vulnerabilidade. Os recursos alocados para a boa 

prestação de serviços aos cidadãos não devem ser considerados 

gastos ou despesas, mas sim investimentos. Os recursos 

destinados à educação e à saúde devem ser aumentados e não 

diminuídos. Se há necessidade de equilibrar as contas públicas, 

que se faça otimizando as despesas em outras áreas menos 

importantes, tais como publicidade governamental.  

Quanto ao argumento de que o pedido de renovação do credenciamento 

da IES como Centro Universitário, para conformar-se às exigência da Resolução 

CEE n. 13/2021, ensejaria despesas vultuosas “ao custo desastroso para os 

condenados ao pagamento de tributos e à fruição de serviços públicos de 

qualidade menoscabada”, também não merece prosperar.  

A Recomendação expedida pelo Ministério Público, como visto anteriormente, 

traz considerações no sentido de que o funcionamento da IES como Centro Universitário 

não cumpre os requisitos dispostos no art. 27, VI, IX, XI da Resolução CEE n. 13/2021. 

Da leitura dos mencionados requisitos, não resta dúvida de que se referem apenas a 

questões estruturais e formais no que diz respeito às condições para funcionamento da 

IES na classificação acadêmica como Centro Universitário, o que não impede sua 

alteração para categoria de Faculdade já que atenderia todos os requisitos dispostos na 

Resolução, como será exposto a seguir.  

Note-se que nenhuma das irregularidades apontadas diz respeito à qualidade do 

ensino ou a suas funções, mas dizem respeito apenas a ausência da implementação de 

4 cursos de graduação, acessibilidade em suas estruturas e plano de carreira, 

circunstâncias que são perfeitamente contornáveis, cabendo ao Município sana-las, nos 

termos do art. 46, §2º, da Lei n. 9.394: “No caso de instituição pública, o Poder Executivo 

responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá 

recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências.” 

Caso o Município réu não detenha condições para sanar as irregularidades 

acima apontadas, é permitido que solicite perante o Conselho Estadual de Educação a 

reclassificação acadêmica da IES (art. 5º e art. 41, §1º, da Res. CEE n. 13/2021), 

deixando de ser Centro Universitário, que exige o respeito às formalidades previstas no 
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art. 27 da Resolução CEE n. 13/2021, para que seja incluído na categoria de Faculdade, 

em que não haverá necessidade de implementação de qualquer novo investimento, pois 

já ostenta todas as condições necessárias para tanto, conforme dispõe o art. 30 da 

Resolução CEE n. 13/2021. 

Portanto, o descredenciamento voluntário do USJ não é adequado, pois não é 

capaz de atingir os objetivos pretendidos pelos réus, já que o custo com a IES é pouco 

expressivo, não havendo prova de que seria suficiente para salvaguardar as contas 

públicas ou possibilitar a ampliação do ensino infantil no território, o que sequer poderia 

ocorrer diante da autonomia financeira e patrimonial da FUNDESJ prevista em lei que 

lhe garante dotação orçamentária para investimento em suas finalidades, o que não pode 

ser alterado se não por lei. Ademais, o descredenciamento tampouco é adequado para 

corrigir eventuais irregularidades no funcionamento do USJ, já que é passível de 

saneamento de suas deficiências sem qualquer importe financeiro, como se abordará a 

seguir.  

Ainda sobre o exame da proporcionalidade, o meio escolhido 

(descredenciamento voluntário da USJ e o encerramento de suas atividades) é o 

mais suave e ao mesmo tempo suficiente para salvaguardar as despesas públicas, 

promover a ampliação do acesso ao ensino básico e garantir a conformação dos 

requisitos dispostos pela Resolução CEE n. 13/2021? 

 

Novamente, a resposta é, a toda evidência, negativa. Haveria, se procedente o 

pedido, grave violação à proibição de excesso. Se estaria indo além do necessário para 

a proteção dos bens jurídicos envolvidos.  

O meio mais suave para garantir a saúde das contas públicas e o avanço na 

implementação do ensino infantil perpassa por uma otimizaão das despesas em  outras 

áreas menos importantes do que a educação, como, por exemplo, a publicidade 

governamental, como visto anteriormente em números.  

Ademais, o meio mais suave para conformar o funcionamento da IES à 

Resolução CEE n. 013/2021 é a sua reclassificação acadêmica para a categoria de 

Faculdade, pois a sua estrutura atual atende a todos os requisitos exigidos para 

tanto (art. 30 da Res.CEE n. 13/2021) e não exige qualquer ampliação de 
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investimentos.  

Note-se que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público dizem respeito 

à necessidaded de implementação dos recursos compreendidos no art. 27, VI, IX e XI 

da Res. CEE n. 13: 

a) Instalações físicas com condições de acessibilidade para atendimento às 

pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida;  

b) 4 (quatro) novos cursos de graduação a fim de alcançar o número de  8 (oito) 

cursos exigidos pela Resolução CEE n. 13/2021, enquanto existiriam 

atualmente apenas 4 cursos de graduação;  

c) plano de carreira e política de capacitação docente implantados;  

Ocorre que os mencionados requisitos não são exigidos para funcionamento da 

IES na categoria de Faculdade, consoante se verifica da leitura do art. 30 da Res. CEE 

13/2021:  

Seção IV Do Credenciamento e da Renovação de Credenciamento 

de Faculdades 

 Art. 30. O processo que visa ao credenciamento da faculdade será 

protocolado no Conselho Estadual de Educação (CEE/SC), a 

qualquer tempo, e, no pedido de renovação de credenciamento, a 

solicitação deverá ser instruída até 6 (seis) meses antes do 

vencimento do prazo de credenciamento vigente, com as seguintes 

informações: 

 I - apresentação das metas de expansão constantes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI);  

II - caracterização da localidade e da área de influência da 

instituição, especialmente com relação à oferta de cursos na região;  

III - estrutura física, incluindo equipamentos, laboratórios, salas de 

aula, biblioteca e outros recursos de apoio ao ensino, à iniciação 

científica ou pesquisa e à extensão;  
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IV - planejamento administrativo e financeiro;  

V - descrição do corpo docente com a respectiva titulação, formas 

de admissão, disciplinas, cursos e locais em que atua e carga 

horária semanal;  

VI - caracterização dos cursos a serem oferecidos, com os 

respectivos projetos pedagógicos;  

VII - definição de programas de extensão a serem desenvolvidos; e 

VIII - cópia dos atos legais internos, da mantenedora e da mantida, 

que aprovaram a criação da faculdade, acompanhada do 

respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Questionado pela Defensoria Pública por meio do ofício nº. 0112/2021/4PJ/SJO,  

o Conselho Estadual de Educação manifestou-se, por meio da INFORMAÇÃO CEE/SC 

Nº 0138/2021, pela possibilidade de manutenção do funcionamento do USJ através de 

sua reclassificação acadêmia para a categoria de Faculdade: 

Caso houvesse negativa no recredenciamento do Centro 

Universitário perante o Conselho Estadual de Educação, seria 

possível a manutenção das atividades do ensino superior como 

Faculdade? Em caso afirmativo, a alteração na categoria da 

instituição de ensino impactaria de alguma forma na prestação do 

serviço educacional no Município? 

R. – Sim e Não. 

O CEE, ainda, se manifestou na INFORMAÇÃO CEE/SC Nº 0140/2021 nos 

seguintes termos (doc. em anexo):  

Eventual ausência de satisfação dos requisitos para funcionamento 

como Centro Universitário pela USJ acarretaria necessariamente a 

aplicação de Termo de Saneamento com aumento de despesas ou 

seria possível manter o funcionamento das atividades através de 

alternativas que não gerem despesa à mantenedora? 

R. A ausência de satisfação dos requisitos para funcionamento 

como Centro Universitário pela USJ, eventualmente pode gerar um 
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termo de saneamento e ou Reclassificação de Centro Universitário 

para Faculdade, está prevista no Art. XV § 3º Resolução n. 

13/2021/CEE/SC. No ato de renovação de credenciamento, em 

caso de não atendimento aos requisitos necessários, será 

estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação (CEE/SC) 

Termo de Saneamento por prazo determinado e, transcorrido esse 

prazo, haverá reavaliação, podendo resultar, conforme o caso, a 

possível reclassificação de Centro Universitário para Faculdade. 

Além disso, o Conselho Estadual de Educação afirmou a possibilidade de que a 

mencionada reclassificação possa ocorrer a pedido da mantenedora do USJ a 

qualquer tempo (INFORMAÇÃO CEE/SC Nº 0181/2021 – doc. em anexo):  

Em relação à regulação do CEE/SC no tocante a reclassificação 

acadêmica da Instituição de Ensino Superior (IES), a Resolução 

CEE/SC nº013/2021estabelece:  

Art. 42 § 1º Identificadas deficiências ou irregularidades no 

processo de avaliação, e esgotado o prazo fixado para 

saneamento, pela comissão de educação superior, haverá 

reavaliação e, se constatada a permanência das mesmas, poderá 

ser decretada a suspensão temporária ou a desativação de cursos 

e habilitações ou a suspensão temporária de atributos da 

autonomia didático-pedagógica ou a reclassificação acadêmica da 

Instituição.  

O referido artigo da Resolução CEE/SC caracteriza, portanto, a 

forma discricionária de reclassificação da IES, por outro lado a 

reclassificação também poderá ser realizada a pedido da IES, 

mediante requerimento dirigido à presidência do Conselho 

Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina, juntamente 

com a justificativa devidamente fundamentada e em consonância 

com o regimento interno da Instituição requerente, para análise do 

CEE/SC. 

A reclassificação acadêmica de IES é assegurada por meio do art. 15, §2º e 28, 

§2º, II, do Decreto n. 9.235 e do art. 42, §1º, da Res. CEE n. 13/2021.  
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A fim de contextualizar o tema, vale esclarecer que as instituições de ensino 

superior classificam-se nas seguintes categorias: a) universidades; b) centros 

universitários; e c) faculdades (art. 15 do Decreto n. 9.235 e art. 5º da Resolução 

CEE n. 13/2021), diferenciando-se apenas em virtude da complexidade dos requisitos a 

que estão compelidas a respeitar, e a maior ou menor atuação em termos de 

abrangência e autonomia pedagógica, podendo haver a reclassificação entre as 

categorias a pedido da mantenedora ou por imposição do Conselho Estadual de  

Educação, nos seguintes termos da Res. CEE n. 13/2021:  

 

Art. 9, §6º - Na hipótese de não observância às condições e 
exigências de qualidade fixadas para centros universitários, 
o pedido de renovação de credenciamento deverá ser 
indeferido, podendo a Instituição de Educação Superior 
(IES) ser recredenciada como faculdade, desde que 
atendidas as exigências da legislação.  
 
Art. 25 - A renovação do credenciamento consiste no ato 
administrativo pelo qual o Conselho Estadual de Educação 
(CEE/SC) ratifica ou altera a habilitação da instituição de 
ensino a atuar na educação superior e altera ou suspende a 
modalidade da categoria acadêmicoinstitucional em que se 
enquadra. 
 
Art. 42, §1º - Identificadas deficiências ou irregularidades no 

processo de avaliação, e esgotado o prazo fixado para 

saneamento, pela comissão de educação superior, haverá 

reavaliação e, se constatada a permanência das mesmas, 

poderá ser decretada a suspensão temporária ou a desativação 

de cursos e habilitações ou a suspensão temporária de atributos 

da autonomia didático-pedagógica ou a reclassificação 

acadêmica da Instituição. 

 

Em que pese criado por Lei como Centro Universitário, nada impede sua 

reclassificação acadêmica para outra categoria desde que para atingir os objetivos da 

instituição dispostos no art. 3º da Lei n. 4.279/05: “Ministrar o ensino de graduação e de 

pós-graduação, promover cursos de extensão universitária e desenvolver pesquisas, 

visando o desenvolvimento regional sustentável.” 

 

De fato, considerando as disposições normativas acima, evidencia-se que não 
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há óbice para que a USJ seja recredenciada como faculdade, notadamente se 

considerado que a IES atende todas as exigências legais.  

 

Sendo assim, causa estranheza que os réus tenham optado por promover 

o descredenciamento voluntário do USJ do que pleitear a sua reclassificação para 

a categoria de Faculdade, o que permitiria o funcionamento de suas atividades tal 

como estão na atualidade e não geraria ampliação de recursos se não os 

empregados até então, circunstãncia que evidencia a intenção do Município réu de 

arbitrariamente encerrar as atividades da IES, tentando esquivar-se em 

argumentos que não encontram respaldo legal e constitucional.  

 

Ademais, os réus não dispuseram de argumento válido e suficiente para justificar 

a escolha mais gravosa (descredenciamento voluntário) e não a medida mais suave 

(reclassificação como Faculdade).  

 

Segundo a Recomendação acolhida integralmente pelos réus, a não satisfação 

dos requisitos  como Centro Universitário implicaria em “severos riscos de ser submetida 

à condição de mera Faculdade, não mais Universidade, em total desprestígio aos alunos 

e à honorabiliadade das titulações que eles almejam.” 

 

Ora, é evidente que os alunos estão muito mais preocupados com a garantia do 

acesso ao ensino superior público do que com a classificação acadêmica ostentada pelo 

USJ, até mesmo porque a categoria ostentada por uma IES não lhe aufere qualquer tipo 

de desprestígio, porque se trata de um mero enquadramento formal para distinção das 

diferentes categoria de instituição de ensino superior, na qual o exercício na 

implementação do direito social à educação é, por si só, louvável.  

 

Dessa forma, resta evidenciado que, dos meios existentes, o ato administrativo 

não adotou o menos restritivos aos direitos em conflito.  

 

Por fim, a medida traria mais benefícios ou prejuízos (proporcionalidade 

em sentido estrito)? 

Certamente mais prejuízos, porquanto impedir o acesso à educação superior 
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pública em favor de dezenas de estudantes de baixa renda matriculados (hoje o USJ 

conta com 80% de suas vagas preenchidas por alunos oriundos de escolas públicas do 

Estado – doc. em anexo) e dos futuros que terão essa oportunidade interrompida, 

importará em gravíssimos e irreversíveis prejuízos à sociedade, com a perda de uma 

ferramenta significativa de transformação social, distribuição de riquezas e 

desenvolvimento socioeconômico na região.  

Atualmente, o Município de São José passa por constantes reclamações da 

população josefense por melhores condições de segurança pública16, ressociação da 

população em situação de rua17, circunstâncias que somente podem ser solucionadas 

por meio de ferramentas que garantam o desenvolvimento pessoal, a ampliação das 

possibilidades de vida e o acesso ao mercado formal,  o que não se obterá sem 

investimento na educação, especialmente direcionado à população de baixa renda que 

faz jus a ações afirmativas que promovam divisão de poder e riqueza.  

 

                            
16 Disponível em: https://ndmais.com.br/politica-sc/aumento-da-criminalidade-em-bairros-

nobres-de-sao-jose-vira-debate-na-alesc/  
17 Disponível em: https://www.correiosc.com.br/reuniao-publica-discute-questao-de-pessoas-em-

situacao-de-rua-em-sao-jose/  

https://ndmais.com.br/politica-sc/aumento-da-criminalidade-em-bairros-nobres-de-sao-jose-vira-debate-na-alesc/
https://ndmais.com.br/politica-sc/aumento-da-criminalidade-em-bairros-nobres-de-sao-jose-vira-debate-na-alesc/
https://www.correiosc.com.br/reuniao-publica-discute-questao-de-pessoas-em-situacao-de-rua-em-sao-jose/
https://www.correiosc.com.br/reuniao-publica-discute-questao-de-pessoas-em-situacao-de-rua-em-sao-jose/


 

 

5.1. DA TENTATIVA DE USURPAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DO PROCEDIMENTO FORMAL PARA RENOVAÇÃO 
DO CREDENCIAMENTO DA IES.  
 

Antes de mais nada, vale esclarecer que as instituições de ensino superior 

classificam-se nas seguintes categorias: a) universidades; b) centros 

universitários; e c) faculdades (art. 5º da Resolução CEE n. 13/2021), diferenciando-

se apenas em virtude da complexidade dos requisitos a que estão compelidas a respeitar, 

e a maior ou menor atuação em termos de abrangência e autonomia pedagógica.   

O funcionamento de uma instituição de ensino superior somente é possível 

mediante prévio ato autorizativo de credenciamento/recredenciamento pelo Conselho 

Estadual de Educação, quando, então, estará habilitada para exercer atividades de 

acordo com a categoria em que se enquadra (universidade, centro universitário ou 

faculdade). 

Um dos fundamentos elencados pelo Ministério Público na Recomendação 

supramencionada e acolhido pelos réus para promover o descredenciamento se deu no 

suposto não preenchimento dos requisitos definidos no art. 27, VI, IX, XI, da Resolução 

CEE n. 13/2021 para renovação do credenciamento da IES como Centro Universitário 

e o respectivo impacto financeiro na saúde do ente municipal em caso de adequação à 

norma eventualmente sugerida pelo Conselho Estadual de Educação por meio de Termo 

de Saneamento, salientando que a reclassificação para Faculdade seria desprestigiosa 

com os alunos.  

Segundo a mencionada Recomendação e os réus que a acolheram 

integralmente (conforme manifestação pública18), a renovação do credenciamento da IES 

como Centro Universitário exigiria a implementação de: 

a) Instalações físicas com condições de acessibilidade para atendimento às 

pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida;  

b) 4 (quatro) novos cursos de graduação a fim de alcançar o número de  8 (oito) 

cursos exigidos pela Resolução CEE n. 13/2021, enquanto existiriam 

                            
18 https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-

jose/16119/  

https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-jose/16119/
https://saojose.sc.gov.br/nota-oficial-descredenciamento-do-centro-universitario-de-sao-jose/16119/


 

 

atualmente apenas 4 cursos de graduação;  

c) plano de carreira e política de capacitação docente implantados;  

Segundo a Recomendação acolhida integralmente pelos réus, a “não satisfação 

dos requisitos já antecipa a medida a ser adotada pelo Conselho Estadual de Educação 

que será a de submeter a instituição josefense ao chamado Termo de Saneamento, 

impondo ao poder público municipal o vultoso e extraordinário dispêndio de recursos para 

atender aos requisitos, implicando, ainda, na suspensão temporal da autonomia 

universitária com severos riscos de ser submetida à condição de mera Faculdade, não 

mais Universidade, em total desprestígio aos alunos e à honorabiliadade das titulações 

que eles almejam.” 

 

Diante do exposto, é manifesto que os réus tentam usurpar a competência do 

Conselho Estadual de Educação para antecipar a decisão que cabe exclusivamente a 

este órgão técnico para avaliar aos condições necessárias à renovação do 

credenciamento da USJ. A tentativa antecipada de prever o resultado do processo de 

recredenciamento é desnecessária já que o procedimento adequado teve início perante 

o CEE concomitantemente à decisão dos réus para promover o encerramento da IES.   

 

Atualmente, o funcionamento da USJ se dá de forma regular amparado em ato 

autorizativo do CEE que renovou o seu credenciamento por meio do Processo – SED n.  

4346/2015, prorrogado por meio do ato Processo - SED 18195/2020 (doc. em anexo), 

motivo pelo qual eventual impedimento das atividades da IES por ausência dos requisitos 

para seu recredenciamento com base no art. 27 da Resolução CEE n. 13/2021 deve 

partir do órgão competente para tanto, no caso o Conselho Estadual de Educação, e não 

pelos réus que não estão habilitados para tanto.  

 

É certo que os réus podem promover o descredenciamento voluntário da IES, 

porém não com base em argumento técnico para o qual não estão habilitados para se 

manifestarem e em desrespeito ao procedimento formal previsto na Resolução CEE n. 

13/2021. Não é difícil perceber que os réus tentam utilizar artifícios que não se 

sustentam para justificar o encerramento das atividades de IES.  

Não se sustentam porque, em primeiro lugar, os réus não possuem atribuição 

para decidir ou não sobre a possibilidade de renovação do credenciamento da USJ; em 



 

 

segundo lugar, porque a existência de eventuais irregularidades poderiam ser 

contornadas por meio de Termo de Saneamento que antecede ao descredenciamento, 

nos termos do art. 42, §1º, da Resolução CEE n. 13/2021 e art. 69 do Decreto 

9235/2017; em terceiro lugar, o funcionamento da USJ poderia ser mantida da mesma 

forma como está por meio de pedido de reclassificação de sua categoria para faculdade, 

conforme esclarece a INFORMAÇÃO CEE/SC No 0181/2021 em anexo e dispõe o art 25 

do Decreto n. 9235/2017. 

 

Importa ressaltar que os requisitos dispostos no no art. 27, VI, IX, XI, da 

Resolução CEE n. 13/2021, utilizados para justificar a necessidade de encerramento da 

IES, nunca foram implementados devido à falta de comprometimento dos réus em 

promover investimentos na educação de qualidade e, mesmo assim, tal deficiência 

nunca foi considerada condição para impedir a renovação do credenciamento da 

USJ perante o Conselho Estadual de Educação nos quatro procedimentos 

anteriores, como demonstram os doc. em anexo, causando estranheza que os réus 

entendam que, após 16 anos do funcionamento da IES, teriam que se acautelar por meio 

de pedido de descredenciamento voluntário para evitar um suposto termo de saneamento 

que exigisse ampliação de recursos, sendo que nunca houve qualquer sinalização neste 

sentido por parte do órgão técnico com atribuição para tanto, no caso, o CEE.   

 

Os réus tentam justificar o encerramento das atividades da IES com base em 

uma ANTECIPADA, PRECIPITADA E TEMERÁRIA previsão, desprovida de qualquer 

fundamento razoável, de que  o Conselho Estadual de Educação manifestaria-se 

contrário ao pedido de renovação de credenciamento da USJ no ano de 2021, sem 

qualquer sinalização do órgão neste sentido, conforme comprova a INFORMAÇÃO 

CEE/SC Nº 0138/2021 (doc. em anexo), o que demonstra que o entendimento dos réus, 

neste ponto, vem completamente descolado da realidade.  

O Centro Universitário já foi submetido a 4 processos de renovação de 

credenciamento perante o CEE nos anos de 2007, 2008, 2013 e 2015, quando se 

encontrava em situação semelhante a atual, ou seja, sem obedecer aos requisitos 

dispostos no art. 27, VI, IX, XI, da Resolução CEE n. 13/2021 (antes regulamentados de 

forma idêntica pelas Resoluções que a antecederam19) e o Conselho Estadual de 

                            
19 CITAR RESOLUÇÕES 



 

 

Educação nunca criou qualquer óbice à manutenção das atividades educacionais, nem 

mesmo condicionou o seu funcionamento a aplicação de investimentos vultuosos, 

conforme demonstram os Pareceres anexados aos autos, razão pela qual causa 

estranheza que, após 16 anos da criação da IES, viesse a indeferir o processo de 

renovação do credenciamento sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica 

capaz de justificar uma mudança no entendimento do órgão técnico.   

Ainda, ao ser questionado pela Defensoria Pública por meio do ofício nº. 

0112/2021/NUCIDH/DPSC, o Conselho Estadual de Educação manifestou 

expressamente que nunca orientou pelo descredenciamento da USJ, conforme se 

observa da resposta por meio da INFORMAÇÃO CEE/SC Nº 0138/2021: 

1) A decisão administrativa da Prefeitura de São José acerca do 

requerimento de descredenciamento do Centro Universitário Municipal de 

São José foi objeto de discussão ou orientação pelo Conselho Estadual de 

Educação? 

R. Não. A Presidência do Conselho Estadual de Educação do Estado de 

Santa Catarina (CEE/SC, recebeu no dia 05 de agosto de 2021, o Reitor da 

USJ Renato Brittes,   Diretora da Fundação Maria Helena Krüger e a 

representante da Procuradoria do Município Alessandra Anuda, que vieram 

comunicar a recomendação da Promotoria Pública e solicitar orientações do 

CEE/SC, em caso de haver acatamento da recomendação do Ministério 

Público, o qual recomendou o descredenciamento da USJ. 

2) Houve algum tipo de avaliação por parte do Conselho Estadual de 

Educação que orientasse o encerramento das atividades do Centro 

Universitário Municipal de São José? 

R. Não 

4) O Conselho Estadual de Educação participou de alguma discussão junto 

ao Município e/ou ao Ministério Público para averiguar alternativas de 

regularização do Centro Universitário, especialmente no tocante à resolução 

CEE/SC n. 013 do Conselho Estadual de Educação? 

R. Não 

O recredenciamento da instituição de ensino e de reconhecimento de seus 

cursos se deu de forma periódica perante o CEE nos anos de 2007 (PROCESSO - PCEE 



 

 

159/077 PARECER N° 122 APROVADO EM 22/05/2007), 2008 (PROCESSO - PCEE 

267/082 PARECER CEDS N° 062 APROVADO EM 23/06/2008), 2013 (PROCESSO - 

SED 00005047/2012 e SED 00005048/2012 PARECER N° 164 APROVADO EM 

21/05/2013) e 2015 (PROCESSO - SED 4346/2015 PARECER N° 171 APROVADO EM 

24/11/2015) – doc. em anexo (Parecer CEE 141) e recebeu aprovação em todos os 

processos instaurados, mesmo diante da existência de normativas aplicáveis à época 

que, da mesma forma que a Resolução CEE n. 13/2021, já exigiam a comprovação de 

instalações que garantissem acessibilidade, comprovação da existência de 8 cursos de 

graduação, plano de carreira e de capacitação aos docentes, circunstâncias que nunca 

impediram o recredenciamento da IES, por entender o CEE o louvável esforço dos réus 

para garantir o ensino superior municipal e de qualidade e as dificuldades enfrentadas 

para consolidação da ainda jovem USJ que reuniria a estruturação necessária de forma 

gradual com o passar do tempo.  

Tal entendimento se deu, inclusive, no ato de credenciamento da IES no Parecer 

CEE n. 116 de 12/07/2005 (doc. em anexo): 

Frise-se, por oportuno, que a presente solicitação de credenciamento 

reveste-se de caráter singular, posto que não se tem notícia de 

situação semelhante no país. Busca-se credenciar uma Instituição 

onde tudo – ou quase – está por fazer. Contudo, por tratar-se de 

instituição pública e gratuita, a Comissão preocupou-se, 

fundamentalmente, com as salvaguardas necessárias e 

imprescindíveis para que a mesma possa iniciar suas atividades. 

Saliente-se, ainda, que a Comissão não adentrou – e nem deveria – 

nas decisões de natureza política-administrativa referente ao 

credenciamento, por entender que as mesmas fogem à sua 

competência. Entretanto, em tese, é sempre louvável a criação de 

estabelecimentos de ensino – em qualquer nível, públicos e gratuitos. 

E, mais louvável ainda, quando nesses estabelecimentos se imparte 

ensino de qualidade. 

(...) 

Além disso, é importante lembrar que nenhuma das hoje grandes e 

respeitáveis Instituições de Educação Superior do Sistema Estadual 

de Educação nasceu com as condições ideais, mas as construiu pelo 

esforço e pela competência de seus dirigentes. 

 Portanto, é de causar estranheza que os réus utilizem como fundamento para 



 

 

encerramento das atividades da USJ uma suposta previsão de decisão tomada pelo CEE 

quando esta vem totalmente descolada do contexto em que se deram os pedidos de 

recredenciamento anteriores e, mais, quando o saneamento das deficiência podem, em 

último caso, ser solucionadas por meio de Termo de Saneamento através da adequação 

da IES aos requisitos necessários para funcionamento como Centro Universitário 

dispostos no art. 27 da Resolução CEE n. 13/2021, o que, em tese, implicaria em 

investimento pelo erário, ou a sua simples reclassificação como Faculdade, o que não 

exigiria qualquer tipo de adequação ou aumento de recursos, o que será posteriormente 

elucidado.  

 

Ainda que o Conselho Estadual de Educação venha a se manifestar pela 

ausência  dos requisitos necessários ao recredenciamento como Centro Universitário no 

processo em curso, o descredenciamento não será a primeira alternativa sugerida pelo 

órgão técnico, mas sim será fixado prazo para saneamento e, após, caso não sanadas 

as irregularidades, poderá haver a reclassificação acadêmica da Instituição para 

Faculdade: 

Capítulo V Das Disposições Gerais sobre Credenciamento e 

Renovação de Credenciamento 

Art. 42. A renovação do credenciamento de Instituições de Educação 

Superior (IES) será precedida de análise realizada pela comissão de 

avaliação externa designada pela Presidência do Conselho Estadual 

de Educação (CEE/SC), de acordo com os critérios estabelecidos 

nesta Resolução: 

§ 1º Identificadas deficiências ou irregularidades no processo de 

avaliação, e esgotado o prazo fixado para saneamento, pela 

comissão de educação superior, haverá reavaliação e, se constatada 

a permanência das mesmas, poderá ser decretada a suspensão 

temporária ou a desativação de cursos e habilitações ou a suspensão 

temporária de atributos da autonomia didático-pedagógica ou a 

reclassificação acadêmica da Instituição. 

A Fundação ré, ao se manifestar por meio do Memorando n. 

181/2021/FUNDESJ, tentou convencer que o não atendimento do art. 27, IX, da 

Resolução n. 13/2021 não seria passível de saneamento com base no parágrafo 



 

 

sexto do mencionado artigo de lei, todavia a referida normativa é clara ao 

determinar a fixação de prazo para saneamento quando identificadas 

QUAISQUER deficiências ou irregularidades como comprova o art. 42, §1º, acima 

citado.  

Neste sentido, manifestou-se o CEE, por meio da INFORMAÇÃO CEE/SC Nº 

0140/2021, ao ser questionado pela Defensoria Pública através do Ofício n. 

n.122/2021/NUCIDH/DPSC: 

Eventual ausência de satisfação dos requisitos para funcionamento 

como Centro Universitário pela USJ acarretaria necessariamente a 

aplicação de Termo de Saneamento com aumento de despesas ou 

seria possível manter o funcionamento das atividades através de 

alternativas que não gerem despesa à mantenedora? 

R. A ausência de satisfação dos requisitos para funcionamento como 

Centro Universitário pela USJ, eventualmente pode gerar um 

termo de saneamento e ou Reclassificação de Centro 

Universitário para Faculdade, está prevista no Art. XV § 3º 

Resolução n. 13/2021/CEE/SC. No ato de renovação de 

credenciamento, em caso de não atendimento aos requisitos 

necessários, será estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação 

(CEE/SC) Termo de Saneamento por prazo determinado e, 

transcorrido esse prazo, haverá reavaliação, podendo resultar, 

conforme o caso, a possível reclassificação de Centro 

Universitário para Faculdade. 

Portanto, não resta dúvida de que a decisão dos réus em promover o 

descredenciamento do USJ por supostamente não preencher os requisitos para 

renovação do credenciamento como Centro Universitário se deu de forma precipitada e 

usurpou atribuição do Conselho Estadual de Educação, órgão técnico o qual possui 

competência para credenciar e renovar o credenciamento das Instituições de Educação 

Superior, integrantes do Sistema Estadual de Educação.  

 

Dessa maneira, não é válido o fundamento em exame utilizado pelos réus para 

promover o descredenciamento da USJ sem antes permitir a manifestação do órgão 

técnico com atribuição para renovar o credenciamento do Centro Universitário e para 



 

 

orientar as medidas necessárias ao seu regular processamento.  

 

Ao Conselho Estadual de Educação compete “as funções de avaliação, a 

supervisão e a regulação da educação superior”, compreendendo como avaliação “os 

processos de autorização; reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, 

bem como de credenciamento e/ou recredenciamento de Instituições de Educação 

Superior (IES)”, nos termos do (art. 3º, caput, da Resolução CEE n. 013/2020)20. 

  

O funcionamento de Instituição de Educação Superior (IES) e a oferta de curso 

superior dependem de ato autorizativo do poder público, no caso do Conselho 

Estadual de Educação; o ato autorizativo se consubstancia como ato administrativo de 

credenciamento e recredenciamento das IES e fixa os limites da atuação e prazos de 

validade, devendo ser renovado periodicamente, nos termos dos artigos 14, caput, §1º 

e 2º, e 20 da Resolução CEE n. 013/2020:  

Art. 14. O funcionamento de Instituição de Educação Superior (IES) 

e a oferta de curso superior dependem de ato autorizativo do poder 

público, nos termos desta Resolução. 

§ 1º São atos autorizativos os atos administrativos de 

credenciamento e recredenciamento de Instituições de Educação 

Superior, de escolas de governo e de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como as 

respectivas modificações.  

§ 2º Os atos autorizativos fixam os limites da atuação e prazos de 

validade, contados a partir da publicação, devendo ser renovados 

periodicamente, podendo ter processo simplificado de acordo com os 

resultados da avaliação, conforme regulamento e decisão do 

Conselho Estadual de Educação (CEE/SC). 

 

Equivale dizer que o funcionamento de uma instituição de ensino superior 

municipal, como o USJ, depente de autorização do órgão competente, no caso o 

                            
20 Art. 3º Entende-se como funções precípuas do Conselho Estadual de Educação (CEE/SC), 

inerentes à educação superior: a avaliação, a supervisão e a regulação. § 1º Por avaliação, 

compreendem-se os processos de autorização; reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos, bem como de credenciamento e/ou recredenciamento de Instituições de Educação Superior 

(IES), nos seguintes termos: 



 

 

Conselho Estadual de Educação por meio de processo de credenciamento para iniciar 

suas atividades (o qual habilita a instituição de ensino para atuar no ensino superior – 

art. 21 da Resolução CEE n. 13/202121) e de períodico recredenciamento, o qual consiste 

no ato administrativo pelo qual se “ratifica ou altera a habilitação da instituição de ensino 

a atuar na educação superior e altera ou suspende a modalidade da categoria acadêmico 

institucional em que se enquadra” (art. 25 da Resolução CEE n. 013/2020). 

Diante do exposto, resta evidenciado que ao Conselho Estadual de Educação, 

órgão que conta com diversos membros com notável saber e experiência em educação, 

é quem possui atribuição para coordenar o Ensino no Estado de Santa Catarina e 

promover a análise sobre o preenchimento dos critérios necessários a autorizar ou não 

o recredenciamento ou orientar pelo descredenciamento de instituições de ensino 

superior no Estado, motivo pelo qual os réus, ao sustentarem a promoção pelo 

descredenciamento voluntário com base no descumprimento no art. 27 da Resolução 

CEE n. 13/2021, usurparam a atribuição do CEE, já que não possuem atribuição legal 

para tanto, conforme dispõe a Lei n. 9.394/96 e o Decreto n. 9.235/17.  

 

 

5.2. DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO 

 

O Centro Universitário de São José foi criado no ano de 2005, por meio da Lei n. 

4279, a fim de garantir o acesso ao ensino superior público e de qualidade na região 

metropolitana, especialmente à comunidade josefense e à população de baixa renda, por 

meio da oferta de 70% de suas vagas a alunos oriundos de escolas públicas do Município 

(Lei n. 4.310), o que dispensa maiores justificativas sobre sua importância como 

ferramenta de inclusão social e ampliação das possibilidades de vida, melhores 

condições de acesso ao mercado de trabalho, fator de riqueza e desenvolvimento 

regional.  

 

O descredenciamento voluntário do USJ implicará na transferência compulsória 

de cerca de 1.000 alunos atualmente matriculados a instituições de ensino privado  que, 

                            
21 Art. 21. O credenciamento consiste no ato administrativo pelo qual o poder público estadual 

habilita a instituição de ensino para atuar na educação superior e declara em que modalidade 

da tipologia acadêmicoinstitucional se enquadra, de acordo com o disposto nesta Resolução. 



 

 

embora custeadas pelo Poder Público, são direcionadas a pessoas com outro padrão de 

vida, diferente daqueles que são, em geral, de baixa renda, criando obstáculos com 

gastos variados com material de estudo, deslocamentos maiores, entre outros, o que 

ensejará risco à sua permanência nesses espaços, podendo acarretar evasão e o 

retrocesso pessoal. Haverá sérios prejuízos ao atual processo de evolução pessoal e 

intelectual, o que demonstra o retrocesso consequente da medida pretendida pelos réus.  

 

Além do prejuízo sofrido pelos atuais alunos, é incalculável aquele suportado 

pela sociedade e àqueles que não terão a oportunidade de acessar o ensino superior 

público e gratuito na região, dano que extrapola os limites municipais.  

 

Segundo projeção com dados do INEP e do IBGE, o Brasil somente 

alcançará a meta de matrículas de jovens na universidade em 2037, devido ao ritmo 

lento de expansão do ensino superior no país22. Atingir a meta do Plano Nacional de 

Educação significativa  ter 33% da população brasileira de 18 a 24 anos matriculados 

em um curso no ensino superior, porém, segundo o Censo de Educação Superior do 

Inep realizado em 2017, apenas 18% daqueles jovens estavam matriculados23, índice 

este que provavelmente deve ser muito inferior atualmente considerando o impacto 

socioeconômico agravado pela pandemia no país.  

 

O pretendido encerramento das atividades do USJ vai de encontro com a Lei 

Estadual nº 16.794, de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o PLANO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO (PEE) para o decênio 2015-2024, fixando diretrizes e metas que 

apontam ao Poder Público a necessidade de agir de modo que o direito fundamental à 

educação seja expandido, ampliado e melhorado, inclusive no que tange ao ensino 

superior: 

Meta 12: Articular, com a União, a elevação da taxa bruta de 

matrícula na educação superior para 55% (cinquenta e cinco por 

cento) e a taxa líquida para 40% (quarenta por cento) da população 

de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurada a 

                            
22 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/08/10/no-ritmo-atual-brasil-so-

batera-a-meta-de-matriculas-de-jovens-na-universidade-em-2037.ghtml. Acesso em: 13.12.2021. 
23 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/08/10/no-ritmo-atual-brasil-so-

batera-a-meta-de-matriculas-de-jovens-na-universidade-em-2037.ghtml. Acesso em: 13.12.2021.  

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/08/10/no-ritmo-atual-brasil-so-batera-a-meta-de-matriculas-de-jovens-na-universidade-em-2037.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/08/10/no-ritmo-atual-brasil-so-batera-a-meta-de-matriculas-de-jovens-na-universidade-em-2037.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/08/10/no-ritmo-atual-brasil-so-batera-a-meta-de-matriculas-de-jovens-na-universidade-em-2037.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/08/10/no-ritmo-atual-brasil-so-batera-a-meta-de-matriculas-de-jovens-na-universidade-em-2037.ghtml


 

 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 

cento) das novas matrículas, nas instituições de ensino superior 

públicas e comunitárias. 

12.5. Adotar políticas de assistência estudantil para assegurar à 

população considerada economicamente carente, bolsa de 

estudos de graduação, de modo a reduzir as desigualdades 

étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na 

educação superior de estudantes egressos da escola pública, 

afrodescendentes e indígenas e de público da educação especial, de 

forma a apoiar seu sucesso acadêmico. 

12.8. Adotar e supervisionar, com a participação da União, políticas 

de inclusão e de ação afirmativa na forma da lei, para o acesso 

e permanência nos cursos de graduação, de estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica, egressos da escola pública, 

afrodescendentes, comunidades tradicionais, povos do campo, 

indígenas, quilombolas e para pessoas, público da educação 

especial, e outros estratos sociais historicamente excluídos. 

       12.12. Articular, com a União, a expansão e a descentralização 

da oferta de educação superior pública e gratuita, atendendo a 

todas as regiões do Estado, considerando as especificidades das 

populações do campo, comunidades indígenas e quilombolas. 

 

Embora existam atualmente na região metropolitana de Florianópolis outras 

quatro instituições públicas de ensino superior (quais sejam, a Fundação Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC), o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 

Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), e programas educacionais que fomentem o 

ingresso de jovens nas universidades, as poucas vagas oferecidas ainda hoje no país 

não suportam a demanda e são insuficientes para garantir e ampliar o acesso dos 

jovens à universidade, especialmente aqueles de baixa renda.  

 

Isso porque é de notório conhecimento que, nas disputas por vagas em IES 

públicas, nem sempre os alunos oriundos de escolas públicas conseguem competir com 

os da rede privada, sendo muitas vezes excluídos e sem condições de custearem 



 

 

universidades privadas, desigualdade social esta que o USJ lança mão de solucionar 

ao garantir 70% de suas vagas a estudantes de baixa renda, o que não é garantido 

por nenhuma outra instituição de ensino superior da região! 

 

No caso do USJ, além do retrocesso social que o encerramento de suas 

atividades acarretará ao acesso ao ensino público superior e de qualidade, a gravidade 

ainda é muito mais significativa quando se trata de instituição de ensino 

promovedora de inclusão social, distribuição de riquezas e divisão de poder por 

meio de ação afirmativa de cotas a alunos de baixa renda, a qual deve ser garantida 

e incentivada, como já se manifestou o STF por meio da ADI 3330:  

 

A educação, notadamente a escolar ou formal, é direito social 
que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e 
uma de suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. (...) 
 Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da 
igualdade senão pelo decidido combate aos fatores reais de 
desigualdade. O desvalor da desigualdade a proceder e justificar 
a imposição do valor da igualdade. A imperiosa luta contra as 
relações desigualitárias muito raro se dá pela via do descenso 
ou do rebaixamento puro e simples dos sujeitos favorecidos. 
Geralmente se verifica é pela ascensão das pessoas até então 
sob a hegemonia de outras. Que para tal viagem de verticalidade 
são compensadas com esse ou aquele fator de supremacia 
formal. Não é toda superioridade juridicamente conferida que 
implica negação ao princípio da igualdade.  
O típico da lei é fazer distinções. Diferenciações. Desigualações. 
E fazer desigualações para contrabater renitentes 
desigualações. A lei existe para, diante dessa ou daquela 
desigualação que se revele densamente perturbadora da 
harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação 
compensatória. A lei como instrumento de reequilíbrio social.  
Toda a axiologia constitucional é tutelar de segmentos sociais 
brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente 
sacrificados e até perseguidos, como, verbi gratia, o segmento 
dos negros e dos índios. Não por coincidência os que mais se 
alocam nos patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide 
social. A desigualação em favor dos estudantes que cursaram o 
ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas 
privadas que hajam sido contemplados com bolsa integral não 
ofende a Constituição pátria, porquanto se trata de um 
descrímen que acompanha a toada da compensação de uma 
anterior e factual inferioridade (“ciclos cumulativos de 
desvantagens competitivas”). Com o que se homenageia a 
insuperável máxima aristotélica de que a verdadeira igualdade 
consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, máxima que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de 
tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; 



 

 

e tratar desigualmente os desiguais, também na medida em que 
se desigualem. (ADI 3330, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal 
Pleno, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013 RTJ VOL-00224-
01 PP-00207) 

 

Se efetivado o descredenciamento do USJ, não existirá qualquer alterativa 

compensadora capaz de garantir tal reserva aos futuros jovens de baixa renda ao 

ensino superior na região, concretizando um retrocesso social a um cenário em que a 

produção do conhecimento será garantida em benefício de alguns poucos que logram 

transpor os seus umbrais, por partirem de pontos de largada social ou economicamente 

privilegiados.  

 

A construção, portanto, de meios e políticas indutoras de avanço educacional de 

todos os cidadãos, mormente daqueles que, por questões de contexto econômico, social 

ou cultural, não são privilegiados, é dever inafastável da organização estatal em nosso 

engendramento constitucional, obrigação esta imputável a todos os entes federativos, 

inclusive ao Município que, após satisfazer direitos prestacionais, se obriga a preserva-

los, abstendo-se de abolir ou de frustrar os direitos sociais já concretizados, so pena de 

transgressão ao texto constitucional.  

 

Há que se considerar que, em se tratando de direito social fundamental, uma 

vez implementado não se admite retrocesso. 

 

Por se tratar a educação de um direito social (art.6º, CF/88), não se admite que 

referido direito seja reduzido ou suprimido pela mera discricionariedade da 

administração na elaboração de suas políticas públicas.Isto porque a 

discricionariedade do Poder Público possui limites legais, que servem de baliza ao 

gestor público.  

 

Incide aqui o princípio da proibição do retrocesso, que na definição do mestre de 

Coimbra, JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, implica em afirmar que “o núcleo 

essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas [...] 

deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer 

medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou 

compensatórios, se traduzam, na prática, numa anulação, revogação ou 



 

 

aniquilação pura e simples desse núcleo essencial”.  

 

A cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua 

concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza 

prestacional (como o direito à educação e à saúde, p.ex.), impedindo, em consequência, 

que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a 

ser reduzidos ou suprimidos pelo Estado, exceto nas hipóteses – de todo 

inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser 

implementadas pelas instâncias governamentais. 

 

Nos termos postos no voto do eminente Ministro CELSO DE MELO (STF, Ag.Rg. 

no RE nº 639.377), ao comentar a proibição do retrocesso 

:  

“Em grande medida, os direitos sociais traduzem-se para o 
Estado em obrigação de fazer, sobretudo de criar certas 
instituições públicas (sistema escolar, sistema de segurança 
social, etc.). enquanto elas não forem criadas, a Constituição só 
pode fundamentar exigências para que se criem; mas após 
terem sido criadas, a Constituição passa a proteger a sua 
existência, como se já existissem à data da Constituição. As 
tarefas constitucionais impostas ao Estado em sede de direitos 
fundamentais no sentido de criar certas instituições ou serviços 
não obrigam apenas cria-los, obrigam-no também a não aboli-
los uma vez criados. 
Quer isso dizer que, a partir do momento em que o Estado 
cumpre (total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente 
impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional 
deste deixa de consistir (ou deixar de consistir apenas) numa 
obrigação positiva, para se transformar (ou passar também a ser) 
numa obrigação negativa. O Estado, que estava obrigado a 
atuar para dar satisfação ao direito social, passa a estar 
obrigado a abster-se de atentar contra a realização dada ao 
direito social”. 

 

Dessa forma, não se pode retroceder e excluir uma estrutura existente – oferta 

de vagas do ensino superior municipal e público quando existem estudantes interessados 

e matriculados e alta demanda regional para garantir o direito à educação a pessoas de 

baixa renda – quando a efetivação dos direitos fundamentais caminham no sentido da 

dilatação e do avanço da educação no, que deverá alcançar a todos, sem qualquer 

distinção. 

 



 

 

A inoperância funcional dos gestores públicos, a falta de visão e compreensão 

do valor educação, na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em 

favor das pessoas não podem nem devem representar obstáculos à execução da norma 

insculpida no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que traduz e impõe ao 

Estado um dever inafastável, sob pena desse desastroso ato governamental 

importar em grave vulneração a um direito fundamental da cidadania, que é o 

direito à educação, cuja amplitude conceitual abrange também o fornecimento ao 

ensino superior público e de qualidade.  

Em que pese os réus garantam a transferência dos alunos matriculados 

atualmente na rede de ensino, nenhuma medida compensatória foi lançada para 

garantir o direito dos futuros interessados ao acesso ao ensino superior público e 

gratuito na região.  

 

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STF: 

 

A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO 
OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO 
INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS 
PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso 
impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que 
sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão 
ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda 
o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do 
Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito 
à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação 
desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo 
a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez 
atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos 
pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse princípio, o 
Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, 
assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, 
se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, 
a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante 
supressão total ou parcial - os direitos sociais já 
concretizados. (STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, 
DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-
02587-01 PP-00125). 

 

Além dos princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal 

(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), o Estado brasileiro 

ainda se subordina ao princípio da Proibição do Retrocesso, que se fundamenta em 



 

 

Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil (Pacto das Nações Unidas sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais - PDESC) e Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), que possuem natureza supralegal, integrando o 

ordenamento jurídico brasileiro, já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

Dispõe o artigo 2.1 do Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais: 

 

“Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar 

medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e 

cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e 

técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem 

a assegurar, progressivamente, por todos os meios 

apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no 

presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas 

legislativas”. 

 

No Comentário-Geral nº 03, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais da ONU, ao analisar a referida obrigação, extraiu diretamente da mencionada 

cláusula a proibição do retrocesso (item 9), exigindo, para sua superação, “a mais 

cuidadosa apreciação e necessitaria ser inteiramente justificada com referência à 

totalidade dos direitos previstos no Pacto e no contexto do uso integral do máximo de 

recursos disponíveis”. Por evidente, não se enquadra a hipótese na aludida exceção – 

ônus que, aliás, recai ao Estado. 

 

Ademais, é certo que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos 

também reconheceu o princípio em questão (Parecer Consultivo nº 04), o qual, segundo 

a doutrina, pode ser extraído do artigo 26 do festejado Pacto de San José da Costa Rica.  

 

Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo: 

“Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, 

tanto no âmbito interno, como mediante cooperação internacional, 

especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 

progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem 

das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e 

cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados 

Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida 

dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios 

apropriados”. 



 

 

 

Claro está pela leitura dos artigos acima transcritos que os direitos sociais 

devem ser garantidos de maneira progressiva e, portanto, não regressiva, 

assegurando-se ao cidadão o acúmulo de um patrimônio jurídico irredutível 

. 

No entender de J.J. Gomes Canotilho: “a idéia da proibição de retrocesso 

social também tem sido designada como proibição de contra-revolução social ou da 

evolução reacionária. Com isto quer dizer-se que os direitos sociais econômicos (ex: 

direitos dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um 

determinado grau de realização, passam a construir, simultaneamente, uma garantia 

institucional e um direito subjetivo. (...) 

 

Ora, é inadmissível que uma administração tenha como ação governamental 

uma política educacional voltada para a exclusão de pessoas aos direitos 

constitucionalmente garantidos na Carta Magna. Uma simples diretriz de contenção de 

gastos do Poder Executivo Municipal não sobrepõe aos direitos reconhecidos e 

garantidos no ordenamento constitucional. 

 

Nada é superior aos direitos constitucionais amplamente consolidados no 

ordenamento jurídico, portanto, a educação é um direito e uma conquista social e deve 

reinar soberana entre todas as políticas públicas de governo. Tratando-se de típico direito 

de prestação positiva, a educação tem por fundamento regra constitucional cuja 

densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o 

Poder Público disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior 

grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar com base em 

simples alegação de conveniência e oportunidade, a nulificação do ensino superior e 

fundamental na região de São José, mesmo que parcialmente. 

 

É bem verdade que o fechamento de uma instituição de ensino tem o condão 

natural de prejudicar os interesses da comunidade local e, possivelmente, o direito 

constitucional à educação dos alunos da localidade.  

 

Nesses termos não há dúvidas que o ato do Poder Público é abusivo e 

inconstitucional. Via de consequência não poderá gerar efeitos e cabe ao Poder 



 

 

Judiciário garantir a manutenção do acesso à educação superior pública e de qualidade.  

 

5.3. DO DANO MORAL COLETIVO 

 

 

O dano moral decorre do fato ilícito (ou abusivo ou da responsabilidade 

objetiva) e de suas conseqüências na esfera do prejudicado a partir de uma perspectiva 

eminentemente consequencialista: a valoração dos efeitos negativos que são (ou podem 

ser) gerados pela ofensa, correspondente à violação dos deveres fundamentais de 

respeito, solidariedade e fraternidade.  

 

Pode-se afirmar, nesse contexto, que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa 

quando a sua configuração decorre de mera constatação da prática da conduta ilícita 

que, de forma injusta e intolerável, viola direitos de cunho extrapatrimonial da 

coletividade, comprometendo a utilidade que a lei, por meio da sua proteção, visa 

garantir. Diante disso, apresenta-se desnecessária a sua demonstração em concreto, 

sendo presumível a sua ocorrência diante da lesão do interesse em si e do 

comprometimento da utilidade por ele almejada, qual seja, ao pleno desenvolvimento da 

personalidade de cada um dos membros da coletividade. 

 

Ademais, dispôs a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no 

Julgamento do RESP 1.799.346 SP, que os danos morais coletivos configuram-se na 

própria prática ilícita, dispensando, desse modo, a prova de efetivo dano ou sofrimento 

da sociedade, baseando-se na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a 

comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da 

socialização e coletivização dos direitos.  

 

É possível constatar, a partir da análise doutrinária, bem como à vista dos 

aludidos precedentes jurisprudenciais que o dano extrapatrimonial coletivo visa ressarcir, 

punir e inibir a injusta e inaceitável lesão aos valores primordiais de uma coletividade que 

compromete o fim almejado pela ordem jurídica com a sua proteção. 

 

De fato, o exercício da autonomia universitária deve ater-se aos limites impostos 

pela ordem jurídica, especialmente o balizamento traçado pelo princípio da boa-fé 



 

 

objetiva. Portanto, os elementos fáticos recolhidos no decorrer da apuração evidenciam 

o dever de indenizar, ante o excesso manifesto na forma como se deu o pretenso 

descredenciamento do USJ, em violação à Carta Magna e às normativas que regem à 

matéria.  

 

Assim sendo, observa-se que no presente caso houve excesso no exercício do 

direito, o que configura a ilicitude do ato e, consequentemente, o chamado abuso de 

direito, razão pela qual o requerido deve ser condenado em danos morais coletivos, nos 

termos do art. 81, I da Lei 8.078/90. 

 

6. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA  

 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 

em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 

Federal. 

 

Com o escopo de dar maior efetividade à atuação desta Instituição e, 

principalmente, a fim de ampliar a consecução de seus objetivos, dentre eles, a primazia 

da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do 

Estado Democrático de Direito e a prevalência e efetividade dos direitos humanos (Art. 

3º-A da Lei Complementar nº 80/94 – Lei Orgânica da Defensoria Pública), a Defensoria 

Pública foi incluída no rol do art. 5º da Lei n. 7.347/85 como legitimada a propor ação civil 

pública (Inciso II). 

 

A Defensoria Pública tem, entre suas funções institucionais, a de promover ação 

civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos 

direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda 

puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (LC 80/94, art. 4º, VII) e exercer a 

defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da 

pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e 



 

 

familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do 

Estado. É exatamente este o caso. 

 

A jurisprudência do STJ é pacífica sobre o assunto: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE 
ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
 
A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a 
Defensoria Pública tem legitimidade para propor ações coletivas na defesa de 
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Precedentes: REsp 
1.275.620/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; AgRg 
no AREsp 53.146/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/03/2012; 
REsp 1.264.116/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turmas, DJe 
13/04/2012; REsp 1.106.515/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira 
Turma, DJe 2/2/2011; AgRg no REsp 1.000.421/SC, Rel. Min. João Otávio de 
Noronha, Quarta Turma, DJe 01/06/2011. 
3. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no AREsp 67.205/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014) 

 

O Supremo Tribunal Federal, a propósito ao julgar a ADI 3943/DF, concluiu que 

a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, julgando improcedente o pedido 

de declaração de inconstitucionalidade formulado contra o art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 

7.347/1985, alterada pela Lei n.º 11.448/2007: 

 
Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da 
Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses 
difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da 
constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada 
pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 
80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. 
Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que 
comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. 
Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a 
Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública 
que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que 
sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. (RE 733433, Relator(a): Min. 
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-
2016 PUBLIC 07-04- 2016). 
 

 

Conforme se verá a seguir, a presente demanda visa tutelar os direitos individuais 

e coletivos da população de baixa renda ao acesso ao ensino superior público e de 

qualidade, bem como o direito difuso da população em geral, uma vez que o 

encerramento das atividades da USJ configura verdadeiro retrocesso social e violação 



 

 

ao direito social à educação e ao princípio da universalização.  

 

7. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de dano 

irreparável, é lícito ao Juiz conceder a tutela liminarmente, mesmo antes da citação do 

requerido. É o que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, sendo requisitos para 

a sua concessão: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. 

 

Pois bem. A relevância do motivo e a probabilidade do direito estão 

fundamentados no corpo da presente petição demonstrada nos documentos em anexo. 

 

A violação à autonomia universitária, a falta de deliberação prévia pelo Órgão 

Deliberativo máximo do USJ, o esvaziamento de órgão público sem lei que o 

regulamente, além da ausência de proporcionalidade do ato administrativo e da violação 

ao princípio do proibição do retrocesso social demonstram que a intenção dos réus de 

promover o descredenciamento voluntário da IES é de todo inconstitucional e ilegal.  

 

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é manifesto diante das 

ações preparatórias ao descredenciamento voluntário do USJ que já estão sendo 

tomadas pelos réus, conforme dispõe o Memorando n. 186/2021/FUNDESJ (doc. em 

anexo), como: a) a vedação do ingresso de novos estudantes, impedindo a realização de 

processo seletivo para o ano de 2022; b) digitalização eletrônica do acervo acadêmico 

físico, em conformidade com a Portaria Normativa MEC Nº 23, de 21 de dezembro de 

2017 e a Portaria MEC Nº 315/2018, Seção VIII; c) publicação do Edital n. 

08/2021/FUNDESJ de Chamada Pública para Instituições de Ensino Superior para 

Processo de Transferência Assistida dos alunos atualmente matriculados; d) a não 

abertura de processo de rematrícula para os atuais estudantes para o ano de 2022, atos 

estes imprescindíveis para possibilitar o encerramento da IES perante o Conselho 

Estadual de Educação, nos termos da Portaria Normativa MEC Nº 23/21.12. 2017.  

 

Diante do expoto, verifica-se que para promover o descredenciamento do USJ 

resta apenas concluir o Processo de Transferência dos alunos atualmente matriculados 



 

 

perante IES privadas, o que ocorrerá em breve, após a homologação do resultado final 

do Edital n. 08/2021/FUNDESJ em 11.01.202124 (doc. em anexo), a exigir a urgência da 

tutela jurisdicional para impedir o encerramento das atividades da IES e sua inatividade 

a partir de 2022, bem como o consequente retrocesso social a que está a se configurar 

com a perda de uma instituição de ensino superior, pública e de qualidade, que garante 

70% de suas vagas a pessoas oriundas de escolas públicas.  

 

A não concessão da tutela de urgência acarretará a concretização do 

descredenciamento voluntário do USJ e seu esvaziamento, com a transferência dos 

alunos matriculados a IES privadas, a vedação de ingressos novos interessados que 

serao excluídos do ensino superior gratuito, a demissão dos professores contrados, e o 

encerramento das atividades do Centro Universitário a partir de janeiro de 2022, tornando 

pouco efetiva ou sem efetividade alguma o final provimento jurisdicional. 

 

Necessária – diante da urgência, da proximidade do término do ano letivo e do 

recrudescimento das ações dos réus em relação aos atos preparatórios para 

encerramento das atividades do USJ, com potencial claro de agravamento do conflito e 

de suas consequências, a concessão da tutela antecipada independente do cumprimento 

do disposto no artigo 2º da Lei n. 8.437/92, posto que a regra não se revela absoluta, 

podendo ser mitigada quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e o 

interesse público de maior relevância. 

 

É este o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:  

 

  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA 

TRATAMENTO DE PSORÍASE VULGAR GRAVE. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL.   

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 2º DA LEI 8.437/92. AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA À CONCESSÃO DA LIMINAR. 

INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS QUE 

SE SOBREPÕE ÀS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES 

DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.    "A vedação da Lei n. 8.437/92, sobre 

                            
24 Disponível em: https://saojose.sc.gov.br/wp-

content/uploads/2021/11/Retificacao_cronograma_TransferenciaAssistida_USJ_DOM_9.12.2021.pdf 

 

https://saojose.sc.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/Retificacao_cronograma_TransferenciaAssistida_USJ_DOM_9.12.2021.pdf
https://saojose.sc.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/Retificacao_cronograma_TransferenciaAssistida_USJ_DOM_9.12.2021.pdf


 

 

excluir a medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da 

ação, nos feitos contra o Poder Público, bem como as restrições do art. 

1º da Lei n. 9.494/97, que veda a antecipação de tutela contra a Fazenda 

Pública, não podem ter o alcance de vedar toda e qualquer medida 

antecipatória, em qualquer circunstância, senão que o juiz, em princípio, 

não deve concedê-la, mas poderá fazê-lo, sob pena de frustração do 

próprio direito, em casos especialíssimos (voto do Min. Gilson Dipp, 

RSTJ 136/484, p. 486)   MÉRITO. COMPROVAÇÃO, EM JUÍZO DE 

COGNIÇÃO SUMÁRIA, DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E 

PERIGO DA DEMORA, EXIGIDOS PELO ART. 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO 

OBJURGADA.    ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 

0302355.11.2014.8.24.0054/50000, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

PRESCRIÇÃO MÉDICA SUBSCRITA POR PROFISSIONAL VINCULADO 

AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) QUE ATESTA A NECESSIDADE DA 

MEDICAÇÃO POSTULADA E A INEFICÁCIA TERAPÊUTICA DAS 

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS, ANTERIORMENTE UTILIZADAS 

PELO AGRAVADO E SEM CONTROLE DA DOENÇA. SOLIDARIEDADE 

DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.    

DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.    

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.  (TJSC, 

Agravo de Instrumento n. 0132994-27.2015.8.24.0000, de Joinville, rel. Vera 

Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 11-04-2019). 

 

 

Por sua vez, a possibilidade de ineficácia da medida caso seja deferida apenas 

ao final do processo se encontra no fato de que o processo de 

recredenciamento/descredenciamento está em curso, já tendo o Município de São José 

se manifestado publicamente pelo encerramento das atividades (doc. em anexo), 

advertido professores sobre o fim dos contratos e alunos sobre o encaminhamento a 

outras instituições de ensino, demonstrando que a mora na concessão da tutela permitirá 

a violação ao direito à educação, caso concretizado o descredenciamento da instituição 

de ensino, o qual não poderá ser efetivamente restaurado, colocando em xeque o direito 

de inúmeros estudantes, notoriamente das pessoas de baixa renda que ingressam no 

Centro Universitário anualmente. 

 

Nesse sentido, o direito tardio pode representar o encerramento efetivo das 



 

 

atividades da instituição de ensino e de nada servirá se a conduta lesiva não for 

interrompida a tempo, principalmente em se tratando de direitos fundamentais. Os 

direitos constitucionais não podem ficar reféns da inércia do requerido, devendo sua 

conduta ser corrigida de imediato. 

 

De fato, em caso de inércia da esfera do Poder Público competente, a adequada 

tutela do direito fundamental à educação de qualidade exige não somente imposições de 

caráter genérico, devendo abarcar também parâmetros de ação que provejam meios 

capazes de fazer cessa a violação ao direito fundamental em questão. 

 

Presentes, portanto, na hipótese vertente, os pressupostos que autorizam a 

concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), condição imprescindível para evitar 

irreversível perecimento do direito difuso à educação pública e de qualidade. 

 

 

8. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, sem oitiva prévia da parte requerida: 

 

a) o recebimento desta Ação Civil Pública; 

 

b) a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, INAUDITA 

ALTERA PARS, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que seja 

imposta ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ e  FUNDAÇÃO MUNICIPAL EDUCACIONAL 

DE SÃO JOSÉ: 

 
b.1) a obrigação de não fazer consistente em se absterem de promover o 

descredenciamento voluntário do USJ perante o Conselho Estadual de Educação e 

qualquer ato preparatório que impeça o regular funcionamento da IES;  

 

b.2) que não obste ou crie qualquer tipo de embaraço à continuiedade do 

processo de renovação do credenciamento em curso junto ao CEE;  

 



 

 

b.3) a obrigação de fazer para que promova imediatamente a rematrícula dos 

alunos atualmente matrículados para o primeiro semestre de 2022 nos 4 cursos de 

graduação hoje existentes;  

 

b.4) a obrigação de fazer consistente na realização imediata de processo seletivo 

para novos alunos e a respectiva matrícula para o primeiro semestre de 2022;  

 

b.5) a obrigação de fazer para que sejam mantidas as atividades regulares de 

ensino no USJ e todos os contratos necessários à manutenção de suas atividades, dentre 

eles os contratos com professores e funcionários da IES;  

 

b.6) Que seja imediatamente suspenso o Edital n. 08/2021/FUNDESJ com a 

interrupção das atividades previstas em seu cronograma;  

 

b.7) Que se mantenha na posse do acervo acadêmico sem que haja qualquer 

transferência a outra IES.  

 

c) A designação de audiência de tentativa de conciliação ou de mediação; 

 
d) A intimação do ilustre Representante do Ministério Público, nos termos do 

art. art. 5º §1º da Lei 7.347/85; 

 
e) A fixação de multa pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

por dia de descumprimento, ao Prefeito do Município de São José e à Superintendente 

da FUNDESJ, nos termos do art. 139, IV, e 536, §1º, ambos do Código de Processo Civil, 

a ser convertida ao Fundo previsto no artigo 13 da Lei 7.347/1985; 

 
f) Que valha a decisão antecipatória como mandado, garantidos os meios de 

sua execução; 

 
g) A intimação do requerido para que dê cumprimento à liminar, citando-o, 

garantida o Oficial de Justiça a prerrogativa do art. 212, § 2º, do CPC; 

 
h)  A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente 

documental e testemunhal; 

 



 

 

 
i) Ao final, requer-se a integral PROCEDÊNCIA desta ação, confirmando a 

tutela de urgência nos termos em que foi postulada, para que o requerido seja condenado 

a obrigação de não fazer, consistente em não promover pedido de descredenciamento 

voluntário do Centro Universitário de São José perante o Conselho Estadual de 

Educação, de modo a permitir e promover condições favoráveis para o seu regular 

funcionamento com a manutenção da oferta, pelo menos, dos atuais quatro cursos de 

graduação atualmente existentes a novos alunos e àqueles que estejam devidamente 

matriculados, impulsionando os atos necessários para recredenciamento da IES, e, se 

necessário for, a reclassificação acadêmica para a categoria de Faculdade, garantindo-

se, em outras palavras, o fluxo educacional tal como se daria sem a implementação do 

encerramento das atividades anunciado; 

 
i.) Seja o requerido seja compelido a normalizar a realização de processo seletivo 

para ingresso de novos alunos na Instituição de Ensino; 

 
i.2) Seja declarada a nulidade do Edital n. 08/2021/FUNDESJ; 

  

i.3) A condenação dos réus no valor de R$ 1.000.000,00 a título de indenização 

por dano moral, de acordo com os artigos 95 a 98 do Código de Defesa do Consumidor; 

 

j) Sejam os réus condenados nos ônus da sucumbência em favor do Fundo de 

Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00.  

 

Florianópolis, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

ANA PAULA BERLATTO FÃO FISCHER 

Defensora Pública Coordenadora do NUCIDH 

 

 

FERNANDO ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA FILHO 

Defensor Público Subcoordenador do NUCIDH 
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