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PROCESSO: 1001205-90.2021.4.01.3704 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 
POLO PASSIVO:Maria Delma Sá de Alencar e outros 
 
 
 

DECISÃO 
 

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face de MARIA DELMA SÁ DE ALENCAR, COLÉGIO RENASCER
LTDA, CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA, CENTRO
EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA e COLEGIO UNIVERSAL LTDA,
devidamente qualificados nos autos, com pedido liminar, objetivando a suspensão dos
cursos de mestrado e doutorado oferecidos pelo COLÉGIO RENASCER LTDA,
localizado na Cidade de Balsas e nas Cidades que fazem parte da Jurisdição desta
Subseção.
 

Narra o parquet, em síntese, que: a) foi instaurado o processo nº
1.19.005.000009/2021-86 para apurar suposta irregularidade na oferta de Curso de
Pós-Graduação (mestrado e doutorado) pelo COLÉGIO RENASCER LTDA, desde o
ano de 2016, onde se constatou que, de fato, os cursos ofertados eram irregulares; b) 
os alunos da primeira turma, após cursarem a integralidade das disciplinas do curso e
defenderem a dissertação, descobriram que o documento expedido era falso; c) a
instituição escolar afirmou que haveria convênio com universidades estrangeiras e
que, ao final do curso, os diplomas seriam reconhecidos por Universidade Brasileira,
por intermédio da Plataforma “Carolina Bori, todavia, tal fato não ocorreu; d) apurou
que MARIA DELMA SÁ DE ALENCAR – sócio administradora do COLÉGIO
RENASCER LTDA- utiliza outras sociedades empresarias para idêntica finalidade,
quais sejam,   CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTAÇÃO LTDA, COLÉGIO
UNIVERSAL, COLÉGIO KAIROS, INSTITUTO RENASCER etc; e) existem elementos
concretos que apontam que os réus não podem oferecer Cursos de Pós-Graduação,
visto que não foram recomendados pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior), sobretudo porque, por intermédio de pesquisa no sistema 
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“Sucupira” da Capes e na plataforma “e-MEC” do Ministério da Educação, não foi
localizado nenhum credenciamento para oferecimento de tais cursos, seja na
modalidade presencial ou à distância; f) as cláusulas de alguns contratos firmados
com os alunos indicam prestação de serviços educacionais ao curso de mestrado em
educação e não apenas uma intermediação com instituição estrangeira; g) a faculdade
UNIFIEO – supostamente parceira das instituições rés, afirmaram que os documentos
emitidos em seu nome são falsos e ainda informou que não disponibiliza cursos à
distância ou aderiu à plataforma “Carolina Bori”; h) há fortes indícios que o certificado
de aluno expedido pela instituição FACISH – CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DE CHILE e supostamente reconhecido
UEMAR (cuja existência é duvidosa) e igualmente falso.     
 

A inicial foi instruída com cópia da NF 1.19.005.000009/2021-86.
 

É o breve relatório. Passo a decidir. 
 

Primeiramente, a presença do MPF no polo ativo atrai, por si só, a
competência para processamento e julgamento do feito pela Justiça Federal.
 

Em segundo lugar, conquanto o STF tenha efetuado o jugalmento de
mérito do tema de repercussão geral 1075 (RE 1101937) fixando as salutares teses de
que: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei
9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil
pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da
Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis
públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II,
firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento
de todas as demandas conexas" (Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021),  nesta fase
processual inicial, não ficou evidenciada litispendência/continência com Ação Civil
Pública 1000265-76.2017.4.01.3701. Isso porque os efeitos da decisão liminar
proferidas naqueles autos (fl. 177 destes autos eletrônicos em donwload crescente)
ficaram  expressamente limitados à suspensão dos cursos oferecidos pelas
Instituições de Ensino Superior no Município de Imperatriz, conforme já relatado e
demonstrado  pelo Autor.    Caberá às partes, especialmente à parte autora,  em
momento oportuno, demonstrar a ocorrência de dano regional e indicar, ser for o caso,
o juízo prevento para  prolação de sentença.
 

Em segundo lugar,  na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil,“a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
 

O MPF pretende, liminarmente, a suspensão imediata dos Cursos de Pós-
Graduação  o fe rec idos  pe los  réus ,  uma  vez  que  e les  não  te r i am
Credenciamento/Autorização para funcionarem.
 

A Lei 9.394/96, que disciplina as  Diretrizes e Bases da Educação, dispõe
em seu art. 7º que “O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
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condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do
respectivo sistema de ensino; II - autorização de funcionamento e avaliação de
qualidade pelo Poder Público;”. Mais adiante, o art. 46 dessa mesma norma, diz
que “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.”
 

Por sua vez, o Decreto 5.773/2006, que regulamentou a referida Lei, em
seu art. 10, § 1º, acrescenta que “São modalidades de atos autorizativos os atos
administrativos de credenciamento e recredenciamento de instituições de
educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos superiores, bem como suas respectivas
modificações.”
 

Deveras, tais dispositivos legais deixam clarividentes ser  imprescindível a
autorização e o reconhecimento de cursos superiores para que as Instituições
Privadas possam funcionar, seja na modalidade inicial (graduação), seja na avançada
(mestrado e doutorado).  
 

No caso dos autos, a inicial  está acompanhada de cópia do NF nº
1.19.005.000009/2021-86, que se iniciou a partir de comunicação do Ministério Público
Estadual, a qual, por intermédio de estudante lesada pelos réus, comunicou o
oferecimento irregular de Cursos de Pós-Graduação (mestrado e doutorado), na qual
se destaca um trecho da representação descrita no id. 479142867 - Pág. 27/28 :
 

A instituição "Colégio Renascer", situada na Rua 07, nº 520, Bairro
Cajueiro, Balsas/MA, atua desde 2016 na cidade de Balsas com
cursos técnicos, graduação, mestrado e doutorado.
 
Os alunos da primeira turma de mestrado cursaram todas as
disciplinas e defenderam a dissertação, mas no momento de
receber o dip loma, veio a t r is te surpresa: DIPLOMAS
FALSIFICADOS.
 
Vale ressaltar que tal instituição ainda continua atuando aqui em
Balsas/MA, bem como em outros municípios dos Estados do
Maranhão (tais como São Luís, Imperatriz, Axixá, etc.), Pará, Piauí,
Tocantins e, segundo informações, a referida organização
criminosa já faturou milhões de reais através da aplicação de
golpes.
 
Atualmente, esta instituição está em funcionamento com turmas de
graduação (Enfermagem e Psicologia) e cursos técnicos
funcionando normalmente em Balsas/MA, sendo que todos estes
cursos são irregulares, ou seja, nenhum deles tem registro no
Ministério da Educação. 
 
Logo, observa-se que a intenção desses estelionatários é continuar
aplicando mais golpes nos cidadãos através da emissão de
diplomas falsos.
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[...]
  

Em virtude desses fatos, o MPF passou a investigar a regularidade dos
serviços educacionais oferecidos pelos requeridos e constatou que essas instituições
não possuíam credenciamento no Ministério da Educação e na CAPES para ofertar
Cursos de Pós-Graduação (mestrado e doutorado).  A informação no id. 479184880 -
Pág. 30 aponta que  “(...) em pesquisa realizada no sistema “Sucupira” da CAPES e
na plataforma do Ministério da Educação, não foi encontrado credenciamento para
a oferta de cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu e strictu sensu),
em especial curso de mestrado, pelas seguintes instituições de ensino:
COLÉGIO UNIVERSAL (24.656.448/0001-26);  COLÉGIO RENASCER
(16835491/0001-20, matriz; 16835491/0002- 01, filial) CENTRO EDUCACIONAL
PONTO DE MUTAÇÃO/KAIRÓS (08639054/0001-03, matriz; 08639054/0002-94,
f i l ial);  UNIÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA
(13678126/0001-61).
 

Ademais, conforme consta nos autos, o MPF realizou diversas pesquisas,
por intermédio de redes sociais (Fecebook e Instagram), e constatou que, de fato,
o  Colégio Renascer em Balsas/MA vem oferecendo  "cursos de pós-graduação
stricto sensu, dentre eles o mestrado em psicologia da educação, apontando
como uma das vantagens a ocorrência de encontros presenciais durante esse
curso e se comprometendo em proporcionar a devida diplomação e a titulação
de todos os alunos".
 

Por sua vez, a requerida MARIA DELMA SÁ DE ALENCAR, em resposta
ao MPF no id. 479229851 - Pág. 30/33, informou que: a) Colégio Renascer, Colégio
Universal e o Centro Educacional Ponto de Mutação são Escolas Técnicas e não de
Ensino Superior ; b) as Escolar possuem convênio com CENTRO UNIVERSITÁRIO
FIEO-UNIFIEO e FACULDADE CAMPOS DE ELISEOS-FCE ; c) presta somente
serviços de logísticas às ISS ; d)  possui convênio com ATENAS COLLEGE
UNIVERSITY. Porém, as provas acostadas aos autos contradizem peremptoriamente
os fatos alegados pela representante das Escolas, visto que, ao que tudo indica, as
requeridas não prestaram exclusivamente apoio logístico, mas sim, conforme afirmado
pelo MPF, "ofertaram o próprio serviço educacional".          
 

Com efeito, a apuração administrativa realizada pelo MPF encontrou 
contratos de alunos  firmados com o COLÉGIO RENASCER LTDA tendo como objeto
a "prestação de serviços educacionais, correspondente ao mestrado profissional em
educação", sem mencionar qualquer intermediação por outra instituição de Ensino
Superior, conforme dão conta os documentos de id. 479142867 - Pág. 60  479184880
- Pág. 83.
 

Verifico ainda que um dos alunos da requerida concluiu o Curso de Pós-
Graduação em Psicologia Educacional (id. 479142883 - Pág. 28/31), tendo como
instituição formadora o Centro Universitário Fieo-UNIFIEO, a qual seria parceira das
requeridas. Entretanto, há diversos comunicados da UNIFIEO dirigidos ao
Ministério da Educação e ao MPF  relatando que "não disponibiliza cursos a
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distância nem aderiu à plataforma Carolina Bori" (id. 479184919 - Pág. 11/38).
 

Acrescento  também que, em  resposta aos questionamento de alunos,
a UNIFIEO afirmou que desconhece os diploma expedidos (id. 479184919 - Pág. 83 e
479184919 - Pág. 108).
 

Portanto, há fortes indícios de que os diplomas expedidos, por intermédio
das requeridas, em nome da UNIFIEO, seriam totalmente irregulares e ainda que,
conforme apurado pelo MPF, não existe indicativo confiável de que as requeridas
teriam convênios com outras instituições.
 

Assim, cotejando os dados oriundos da apuração do MPF,  existem fortes
indícios de que os demandados praticam atividades incompatíveis com a Lei 9.394/96,
uma vez que não poderiam oferecer Cursos de Pós-Graduação (mestrado e
doutorado), mormente porque que não têm parceiras válidas ou muito menos
Autorização/Credenciamento em nome próprio para funcionar nesta modalidade de
educação à distância,ficando, pois, evidenciada a probabilidade do direito invocado.     
 
 

Por outro lado, não bastasse a constatação da plausibilidade do direito, o
perigo da demora advém dos prejuízos que os alunos matriculados podem vir a sofrer
e ainda em face de alunos novos, de modo que é acertada a cessação do
oferecimento e publicidade dos cursos oferecidos pelas requeridas.
 

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de antecipada de urgência
para determinar: 
 

a) que às requeridas paralisem imediatamente toda e qualquer publicidade
que oferte Cursos de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado), na
Cidade de Balsas e demais Município sob a jurisdição da Subseção Judiciária de
Balsas;
 

b) que às requeridas suspendam a execução atual dos Cursos de Pós-
Graduação e interrompam a efetivação das respectivas matrículas e o prosseguimento
das atividades dos cursos já iniciados.
 

Havendo descumprimento injustificado da presente decisão, desde logo, 
arbitro a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois reais) por dia de atraso, sem prejuízo de
ulterior aplicação de outras medidas coercitivas.
 

Por fim, DETERMINO a publicação de EDITAL, a fim de que os
interessados queriam intervir no processo como litisconsortes e os eventuais titulares
de ações individuais já propostas possam exercer a opção de suspensão das
respetivas ações no prazo de 30 dias, nos termos do arts.  94 e 104, do CDC.
 

INTIME-SE a UNIÃO e a CAPES para, querendo, no prazo de 15
dias, intervir no feito.
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CITEM-SE.
 

INTIME-SE.
 

Cumpra-se.
 

Balsas/MA, data da assinatura.
 

 
 

Ana Cláudia Neves Machado
 

Juíza Federal Substituta no exercício da titularidade plena da SSJ Balsas
 

(assinado digitalmente)
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