
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Piracicaba/SP

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  FEDERAL  DA  __VARA 

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA/SP

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Ref. - P.P. Nº 1.34.008.000367/2017-76 – Apurar possíveis irregularidades na 

realização  de  matrícula  ou  rematrícula,  pagamento  de  mensalidades  e 

impossibilidade de comunicação com a secretaria da Universidade

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio 

de sua representante que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante 

a presença de Vossa Excelência para, com fundamento legal nos artigos 

127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigos 1º e 5º, da Lei nº 

7.347/85, e na Lei Complementar nº 75/93, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido de tutela de urgência antecipada

em face de

INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA 

- IEP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 54.409.461/0001-41, 

com  endereço  na  Rodovia  do  Açúcar,  Km  156,  CEP  13423-170, 

Piracicaba/SP e

UNIÃO  FEDERAL,  com  endereço  na  Avenida  Santo  Estêvão,  76,  Vila 
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Rezende,  CEP  13405-249,  Piracicaba/SP,  na  pessoa  de  seus 

representantes e

ROBSON RAMOS DE AGUIAR, brasileiro, filho de Maria Elena Ramos de 

Aquiar e Valdir Ferreira de Aguiar, nascido em 04/06/1968,  Diretor-Geral 

do IEP, Carteira de Identidade 07957906 do CRC/RJ, inscrito no CPF sob nº 

684.423.607-78, podendo ser localizado na Universidade Metodista de São 

Paulo, com sede na Rua Alfeu Tavares, 149, Rudge Ramos, São Bernardo 

do Campo/SP

em vista dos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.

I – DO OBJETO

 Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  que  objetiva  a 

concessão  de  ordem  judicial,  com  o  fim  de  que  seja  restabelecido  o 

sistema MAINFRAME, anteriormente utilizado pela Universidade Metodista 

de Piracicaba, com todas as suas funcionalidades, especialmente para a 

efetivação  das  matrículas/rematrículas,  bem  como  para  a  regular 

expedição  de  documentos  acadêmicos  que  estão  indisponíveis  para  os 

alunos, docentes e funcionários da Universidade, possibilitando-se, assim, 

o  início  do  segundo  semestre  letivo  de  2017.  O  sistema  MAINFRAME 

deverá  funcionar  em sua  integralidade até  que  o  novo  sistema TOTVS 

esteja com todas as funcionalidades ativas, se restar confirmado que este 

sistema  apresenta  vantagens  sobre  o  substituído,  assim o  decidindo  o 

Conselho Universitário da UNIMEP.

Também  se  pleiteia  decisão  judicial  condenando  a 
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violação  à  autonomia universitária  da UNIMEP,  prevista  na Constituição 

Federal,  na  Lei  de  Diretrizes  e  Base  da  Educação  e  em seu  Estatuto, 

ocorrida com a decisão do Diretor-Geral do IEP de trocar os sistemas sem 

a  devida  consulta  ao  Conselho  Universitário,  obrigando-o  a  fazer  essa 

consulta;  objetiva-se decisão que obrigue o  IEP e Robson Ramos de 

Aguiar a  indenizar  todos  os  que  foram prejudicados  com sua  decisão 

equivocada de desativar o sistema MAINFRAME antes que o sistema TOTVS 

estivesse com todas as funcionalidades ativas, sejam alunos, funcionários, 

professores e aprovados em processos seletivos, ainda não matriculados. 

Finalmente,  requer-se  seja  a  União  obrigada  a  realizar  fiscalização  nas 

condições atuais da prestação de serviços educacionais pela UNIMEP

II – DOS FATOS

Em  4  de  agosto  de  2017,  compareceram  nesta 

Procuradoria da República em Piracicaba/SP, dois alunos da Universidade 

Metodista  de  Piracicaba  –  UNIMEP  para  relatar  diversos  problemas 

enfrentados na realização das matrículas/rematrículas, emissão dos boletos 

da mensalidade e outros documentos acadêmicos. Os alunos informaram 

que o  problema estava sendo gerado pela implementação de  um novo 

sistema de informática na Universidade (fl. 2).

 Diante  da  gravidade  do  narrado,  a  Procuradoria  da 

República convidou o sr.  Diretor  da Faculdade de Direito  da UNIMEP a 

prestar  declarações.  Com  efeito,  informou  o  Diretor  que  o  não 

funcionamento integral do novo sistema, denominado TOTVS, gerou uma 

série  de  consequências,  desde  a  não  regularização  de  matrículas,  a 

impossibilidade de adesão dos seguros coletivos para os estagiários, a não 
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obtenção  nos  boletos  dos  descontos  oriundos  de  convênios,  até  a 

impossibilidade  da  obtenção  pelos  alunos  de  informações  essenciais  ao 

PROUNI e FIES.

Em reunião da Diretoria, informou que o Reitor, frente a 

estas circunstâncias, determinou a retomada do sistema MAINFRAME para 

viabilização do início do semestre letivo, apresentando a Portaria editada 

com  esse  fim  (fl.  6).  Porém,  a  Direção-geral  do  IEP  desautorizou a 

ordem, emanada pela portaria do Reitor,  “embora não documentalmente” 

(fl. 04).

Relatou o Diretor, ainda, que havia uma greve em curso 

pela reivindicação de direitos trabalhistas dos servidores da Universidade, 

com atuação dos sindicatos envolvidos. 

Outrossim,  como se  observa no  relato  do  Diretor  do 

Curso  de  Direito,  discute-se,  também,  o  desrespeito  à  autonomia 

universitária.

Foram expedidos ofícios para o Reitor da UNIMEP e para 

o Diretor-Geral do IEP, a fim de que prestassem esclarecimentos.

Com  a  resposta  do  ex-reitor  (fl.  15),  foram 

apresentados  e  juntados  aos  autos  vários  e-mails  de  estudantes  e 

funcionários,  noticiando os problemas causados pelo não funcionamento 

integral do novo sistema implantado (TOTVS) e pela falta de orientação e 

treinamento aos funcionários do novo sistema. 

O  IEP  informou  a  demissão  do  Reitor  assim  como 
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asseverou que o sistema TOTVS “encontra-se totalmente habilitado e 

disponível para uso e que não há prejuízos para o usuário”. Afirmou 

ainda que houve “necessidade de substituição de um sistema antigo 

e obsoleto tecnicamente (MAINFRAME)” (fls. 87/89).

Todavia, a resposta do IEP é contrariada pela análise 

dos  vários  documentos  juntados.  A  título  de  exemplo  dos  problemas 

criados pelo TOTVS,  apresenta-se o resumo que segue:

- Boletos (fls. 45/46; 47; 49; 51; 53 e 63) : muitos alunos não receberam 

os  boletos  referentes  aos  meses  de  julho  e  agosto/2017;  nos  boletos 

recebidos não constam os descontos decorrentes de convênios e bolsas; os 

boletos não estão sendo emitidos online, sendo necessário o deslocamento 

até a universidade e, antes da greve, enquanto houve atendimento, os 

alunos esperaram de 2 a 3 horas por atendimento. 

- Matrícula (fls. 30/31; 36/37; 38; 45): muitos alunos não conseguiram 

efetuar  a matrícula;  o sistema acusa “choque de horários”  e  impede a 

matrícula. Não constam especificações para a matrícula online, como nome 

de professor, sala, horário; o sistema acusa “aguardando renovação” e não 

efetiva a matrícula. Os que conseguiram efetuar a matrícula na secretaria, 

não receberam um documento confirmando o ato.

-  Estágios (fls. 55, 65, 66): com a falta de comprovante de matrícula, 

alunos  não  conseguiram  renovar  seus  estágios  e,  outros,  aguardam 

documento que comprove a matrícula para o ingresso em novos estágios.

-FIES/PROUNI/BOLSAS  (fls.  67,  96) os  alunos  não  conseguem  o 

aditamento/renovação  do  contrato  do  FIES,  nem  convênio  de  bolsas, 
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havendo o risco de se comprometer a continuidade de seus estudos. O 

aluno  Marcos  Paulo  da  Silva  Lucas  que  prestou  depoimento  na 

Procuradoria, relatou os problemas enfrentados para quitar as dívidas do 

semestre  anterior,  sem o  que  não  poderá  fazer  o  aditamento  de  seu 

contrato do FIES (fl. 91).

- Biblioteca (fls.  23/25 ): pelo novo sistema TOTVS, não é mais possível 

a  locação  de  livros,  problema  que  ocorreu  na  semana  de  provas  e 

prejudicou diversos alunos. O relato descreve o caos instalado e como a 

instalação do TOTVS em substituição ao MAINFRAME significou a perda de 

funcionalidades e um retrocesso em termos de sistema, sustentabilidade e 

autonomia, pois a Biblioteca da UNIMEP está se submetendo a ordens que 

vem “pela biblioteca da UMESP” - Universidade Metodista de São Paulo, 

com sede em São Bernardo do Campo. 

- Cursos de Fisioterapia/Farmácia/Nutrição (fls. 57/61): não houve a 

realização  de  atendimentos,  na  área  da  saúde  (736  atendimentos  por 

semana); risco de cancelamento dos convênios e parcerias de estágio, pela 

falta dos atestados de matrícula e seguro para os estagiários.  O relato 

descreve, com detalhes, o prejuízo causado pelo TOTVS.

-  Pós-Graduação (fl.  71):  completa  impossibilidade  de  realização  das 

matrículas dos alunos aprovados nos processos seletivos.

Os relatos não apenas retratam a situação calamitosa 

que  a  vida  acadêmica  e  administrativa  passou  a  viver  com  o  sistema 

TOTVS mas também retratam os gravíssimos problemas vividos por quem 

vai perder ou não vai conseguir um estágio, sua fonte de sustento, assim 

como a perda de descontos essenciais para a continuidade dos estudos. Há 
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também os que se formaram mas não conseguem colar grau, necessário 

para dar início à vida profissional. Também se percebe que alguns alunos 

já  pensam  em  se  transferir  para  outros  cursos,  tendo  em  vista  as 

dificuldades expostas e a greve dos professores e funcionários1, que tem 

como pano de fundo a questão da perda da autonomia da UNIMEP, ao lado 

de questões salariais propriamente ditas.

Como  afirmado  mais  acima,  o  IEP  afirmou  que  o 

sistema  TOTVS  estava  operante  e  apresentou  uma  tabela  com  suas 

funcionalidades (tabela de fl. 89).  Essa tabela faz confissão de parte 

dos problemas do novo sistema operacional, pois indica que várias 

funcionalidades não estão ativas,  sendo apontadas datas futuras 

para isso.  Por exemplo, o  fornecimento de histórico escolar e das 

transferências só será possível em outubro de 2017! Certamente ficará 

impossibilitado de fazer matrícula em outra Instituição de Ensino Superior, 

perdendo  este  semestre,  o  aluno  que  apenas  em  outubro  consiga  a 

documentação necessária para a transferência.

As  pendências  financeiras,  quitação,  extrato 

financeiro  e 2ª via de boleto para  os  alunos  pelo  portal,  só  ficarão 

disponível em setembro de 2017! como os alunos não conseguiram fazer 

isso  online, e  os  funcionários  da secretaria  não receberam treinamento 

nem  tinham  informações  seguras  para  a  realização  das  matrículas  e 

resolução das questões financeiras, explicam-se os gravíssimos problemas 

enfrentados pelos alunos.

A  inclusão  das  notas  referentes  aos  trabalhos  de 

conclusão de curso – TCC – também só ficará disponível em outubro de 

1 Greve encerrada no dia 22/08/2017, após aprovação de proposta lançada em audiência de 
conciliação no processo de dissídio coletivo 0007333-68.2017.5.15.000, TRT15.
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2017. A Central de Estágios e Seguro Estagiário só ficará disponível 

em outubro de 2017! Outro exemplo que ilustra como o novo sistema 

causou  a  perda  de  funcionalidades  perfeitamente  atendidas  pelo 

MAINFRAME é a que diz respeito aos emails. Pelo MAINFRAME os alunos 

podem  ter  um  email  da  própria  UNIMEP  ou  utilizarem  seus  emails 

particulares. No TOTVS, apenas em agosto de 2018, haverá o envio de 

email para os alunos, em seus endereços eletrônicos particulares. 

Mais um exemplo de como o TOTVS, na forma em que 

instalado e sem a customização adequada às particularidades da UNIMEP é 

o responsável  pelo descalabro  que vive a UNIMEP,  é  que a  análise  de 

dependência curricular só estará disponível em outubro de 2017! 

Como então fazer as matrículas sem esses dados? Observe-se que embora 

a tabela do IEP afirme que a secretaria acadêmica disporia desses dados, a 

realidade  retratada  indicou  o  contrário,  ou  seja,  sem  um  sistema 

funcionando  perfeitamente  não  há  dados  seguros  e  disponíveis  para  a 

realização das matrículas.

Em reunião  com os  professores  Francisco  Baccarin  e 

Samuel  Henrique  Bucke  Brito,  além  do  analista  responsável  pelo 

Departamento  de  Tecnologia  e  Informática  da  UNIMEP,  José  Adriano 

Baltieri, foram juntados outros documentos relevantes para entender-se a 

situação de descalabro a que a UNIMEP foi submetida com a decisão do 

Diretor-geral do IEP de substituir o MAINFRAME.

Na ata da assembleia do Curso Superior de Tecnologia 

em Redes de Computadores, realizada no dia 1º de agosto, lê-se à fl. 116:

“O presidente  relatou aos docentes  que  o semestre  letivo  iniciou 

bastante  conturbado  em  virtude  do  desligamento  do  sistema 
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MAINFRAME  que  tradicionalmente  servia  como  ferramenta  para 

operacionalização  das  atividades  administrativas  e  de  gestão 

pedagógica  dos  cursos.  Em  virtude  do  desligamento  do  sistema 

MAINFRAME, decorrente das ações de implantação do novo sistema 

TOTVS,  o  presidente esclareceu que os coordenadores estão sem 

acesso à gestão dos seus cursos e que os docentes estão sem acesso 

aos diários de classe das suas disciplinas, ou seja, impossibilitados 

de de cadastrar os planos de ensino, de registrar as atividades de 

aulas nos seus respectivos dias e de realizar o controle de frequência 

dos alunos porque as turmas ainda não estão definidas. Ainda mais 

crítico é que até a presente data muitos alunos não conseguiram 

realizar o procedimento de matrícula por meio do novo sistema, o 

que impossibilita que os docentes tenham acesso às suas turmas. 

Além de  não  conseguirem efetivar  as  matrículas,  os  alunos  têm 

experimentado  grande  dificuldade  para  geração  dos  boletos,  de 

forma que o atendimento da secretaria em relação a essas questões 

tem sido insatisfatório, uma vez que as secretárias estão reféns do 

processo burocrático consequente da transição dos sistemas. Essa 

dificuldade na geração dos boletos, dentre outros problemas, tem 

impactado  ainda  mais  aqueles  alunos  que  possuem descontos  e 

bolsas do FIES e ProUNI. Com bastante preocupação em relação a 

todas  essas  questões  relatadas,  o  presidente  registrou  sua 

percepção pessoal de que o novo sistema, nas condições atuais, 

inviabiliza  a  operacionalização  da  Universidade  e  que, 

infelizmente,  o andamento do atual  semestre letivo  deve ser tão 

conturbado quanto seu início está sendo.”

O professor doutor Francisco Baccarin apresentou uma 

tabela com a comparação dos acessos disponíveis pelos dois sistemas (fls. 

121/140).  A  comparação  entre  as  funcionalidades  disponíveis  retrata  a 

enorme  perda  causada  para  a  operacionalização  da  vida  acadêmica  e 

administrativa pela implantação do TOTVS, como ocorreu.
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O  dr.  Baccarin  também  acrescentou  uma  coluna  à 

tabela apresentada pelo IEP de fls. 89/90, criando um documento em que 

atesta se as funcionalidades apontadas como ativas pelo IEP, estão ou não 

funcionando (fls. 141/143). Como se vê naquela tabela, muito do que foi 

afirmado em relação ao TOTVS pelo IEP ainda não está funcionando.

Após a reunião com os responsáveis pelas questões de 

Tecnologia e Informática da UNIMEP, esta procuradora da República redigiu 

um  relato  do  quanto  foi  discutido  (fls.  172).  Transcrevo  aqui  o  mais 

relevante:

“A reunião da tarde foi importante para esclarecer se as críticas 

apresentadas na petição encaminhada pelo advogado do IEP, no 

sentido de que o sistema MAINFRAME era antiquado e obsoleto – 

procediam ou não. Todos os ouvidos foram unânimes em dizer 

que o sistema MAINFRAME foi desenvolvido para a UNIMEP, 

atendendo,  por  isso,  a  todas  as  suas  especificidades  e 

regramentos.  Informaram  que  a  linguagem  COBOL, 

utilizada no sistema, não o torna obsoleto sendo, inclusive, a 

linguagem  utilizada  nos  programas  dos  bancos.  O  Sistema 

MAINFRAME é multiplataforma (funciona em Mozzila Firefox, 

Google Crome ou outra plataforma),  é seguro e tem grande 

credibilidade. Nesse sistema, não é possível  inserir,  de forma 

fraudulenta,  dados  de  frequência  ou  notas,  ou  adulterar  as 

informações  referentes  aos  pagamentos  dos  alunos.  Por  outro 

lado, o sistema TOTVS têm poucas funcionalidades à disposição 

dos alunos e docentes e funcionários.

Foi apresentada uma tabela em que é possível ver 

as telas e funcionalidades de cada um desses sistemas, onde se 

pode ver que o sistema TOTVS oferece muito  menos recursos. 

Além disso, apesar da informação do IEP de que o sistema TOTVS 
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está operante, o Professor dr. Baccarin preparou uma tabela a 

partir daquela apresentada pelo IEP, em que foi acrescentada a 

informação sobre a funcionalidade estar ou não ativa.

 Foi  afirmado  que  não  houve  consulta  ao  corpo 

técnico sobre a substituição do sistema. Embora todos acreditem 

que  não  haveria  necessidade  de  troca,  não  se  oporiam  a  ela 

desde  que  o  sistema  TOTVS  fosse  adequado  e  houvesse 

treinamento  para  os  usuários  (o  que  não  ocorreu).  Todavia, 

ressaltou-se  que  a  UNIMEP,  já  no  sistema  MAINFRAME 

tinha sérios problemas com seu link de internet, de forma 

que caso o sistema TOTVS seja implantando perfeitamente, 

ainda assim haverá problemas por conta da infraestrutura, 

já que o banco de dados está em São Paulo. 

Foi afirmado que se o sistema MAINFRAME não for 

religado,  não  será  possível  fazer  a  folha  de  pagamento  do 

próximo mês.”

Como se vê, a troca de sistemas foi uma decisão do IEP 

sem qualquer consulta ao Conselho Universitário – órgão consultivo e 

deliberativo  da  UNIMEP  e,  ainda  que  o  sistema  TOTVS  estivesse 

customizado para a UNIMEP, sua implantação vai gerar problemas em 

função do problema que a UNIMEP tem com o link de internet. 

Também  o  depoimento  do  ex-Reitor  confirmou  os 

fatos  aqui  relatados.  Marcio  de  Moraes  confirmou  que  determinou  a 

religação do sistema MAINFRAME,  que deveria continuar funcionando 

em paralelo com o TOTVS até que todas as funcionalidades do novo 

sistema  estivessem  ativas,  especialmente  a  das  matrículas.  Essa 

decisão  motivou sua  demissão  da UNIMEP.  O  ex-reitor  também 

confirmou que o Diretor-Geral do IEP está implantando outro modelo de 

gestão, pois pretende implantar o mesmo sistema operacional em todas 
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as unidades de ensino  metodistas,  assim como criou um “central  de 

serviços” na Universidade Metodista de São Paulo - UMESP, que fica em 

São  Bernardo,  que  está  fazendo  todos  os  pagamentos  da  UNIMEP. 

Ressaltou que não houve qualquer tentativa de conciliação da parte do 

Diretor-geral e do Conselho Diretor do IEP.

Juntou vários e-mails trocados com o Diretor-Geral e 

a  mesa  do  Conselho-Diretor  do  IEP.  O  e-mail  para  o  Presidente  do 

Conselho  Diretor  do  IEP,  Valdecir  Barreiros,  também  descreve  com 

detalhes as razões pelas quais o ex-Reitor determinou a reativação do 

MAINFRAME (fls. 109/111).

No  e-mail  de  3/08/2017,  enviado  para  o  Diretor-

Geral  Robson Ramos de Aguiar,  Dr.  Marcio  de Moraes comunica sua 

decisão  de  reativar  o  sistema  MAINFRAME.  Esse  email  teve  como 

resposta do Diretor-Geral: “sua decisão unilateral sem o parecer técnico 

da Diretoria responsável e ausência de autorização de seus superiores 

hierárquicos  acarretarão  (  sic  )  prejuízos  financeiros  e  processuais 

relevantes  para  UNIMEP” (fls.  106/107).  Relembre-se  que  antes  da 

demissão  formal  do  Dr.  Marcio,  segundo  informado  pelo  Diretor  do 

Curso de Direito, o então Reitor foi desautorizado informalmente pelo 

Diretor-Geral,  que  “informalmente”  tirou  a  eficácia  da  portaria 

regularmente  editada  pelo  Reitor,  em  clara  afronta  à  autonomia 

universitária.

Infelizmente,  o  Diretor-Geral  preferiu  ignorar  todos 

os relatos recebidos acerca da situação de calamidade em que a UNIMEP 

mergulhou, para se ater a razões de hierarquia, invertendo os fatos: não 

foi  a  decisão  do ex-Reitor  que causou prejuízos  a UNIMEP, mas sua 
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decisão de trocar os sistemas sem segurança, sem um cronograma que 

permitisse a continuidade das atividades acadêmicas e administrativas, 

sem se  certificar  se  todas  as  funcionalidades  do  MAINFRAME  seriam 

oferecidas  no  TOTVS;  decisão  tomada  sem  consulta  ao  Conselho 

Universitário, sem demonstração de que haveria algum tipo de ganho 

econômico com a referida troca. 

Apenas  em  11/08,  em  foro  conciliatório  para  a 

solução do conflito coletivo, na presença dos sindicatos de docentes e 

funcionários,  houve  proposta  do  IEP  para  que  “fosse  elaborado  um 

parecer  técnico  sobre  o  sistema  operacional  em  vigor  da  empresa 

TOTVS, para demonstrar a viabilidade e importância da implantação e 

substituição do sistema anterior” (fls. 170).

Oras,  não  é  difícil  concluir,  independentemente  da 

análise  dos  Estatutos  da  UNIMEP  e  do  IEP,  que  tamanha  mudança 

estrutural  na  universidade  devesse  ter  sido  precedida  de  discussão 

especialmente  com  os  técnicos  da  área  de  Tecnologia  e 

Informática,  mas também com toda a comunidade acadêmica, 

atestando-se,  previamente,  a  suposta  superioridade  do  novo 

sistema e os ganhos financeiros que ele traria.

Em audiência na Seção  de Dissídios  Coletivos,  nos 

autos  do  processo  nº  0007333-68.2017.5.15.000,  no  dia  de 

22/08/2017,  foi  proposto  acordo  entre  o  IEP  e  o  sindicato  dos 

professores  de  Campinas  e  região  e  o  Sindicato  dos  auxiliares  em 

Administração  Escolar  de  Piracicaba  que,  entre  outros  itens  propôs 

quanto ao Sistema: “reinício das operações em 24 horas e elaboração de 

um cronograma  intenso  de  capacitação  dos  usuários  e  formação  de 
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grupos de trabalho para elaboração de propostas para implementação 

de  melhorias  no  sistema,  com  a  criação  de  eventuais  novas 

funcionalidades”. 

Essa proposta, aprovada em assembleia na noite de 

22/08/2017,  marcando  o  fim da  greve,  mantém a  situação  como 

hoje  se  encontra,  ou  seja,  congelamento  do  MAINFRAME  em 

várias funcionalidades e continuidade da implantação do sistema 

TOTVS,  acenando-se  para  a  tentativa  de  sair  do  caos  a  partir  do 

treinamento  de  usuários  e  formação  de  grupos  de  trabalho  para 

implementar  melhorias  no  novo  sistema,  já  que  o  antigo  estava 

totalmente operacional.

No entanto, do ponto de vista de operacionalização 

da UNIMEP, essa proposta é insuficiente. Como restou demonstrado, o 

sistema TOTVS não tem condições, em seu estado atual, de permitir o 

normal  funcionamento  da  universidade.  Assim,  há  necessidade  de 

reativação do MAINFRAME, o que dificilmente poderá ser feito em prazo 

inferior  a  uma  semana,  como  foi  afirmado  na  reunião  entre  os 

professores  da  área  de  tecnologia  e  o  analista  de  sistemas  que 

desenvolveu o sistema MAINFRAME, assim como haverá necessidade de 

que  o  IEP  apresente  os  dados  financeiros  dos  últimos  meses  para 

alimentar o sistema.

Finalizando esta narrativa, corrobrorando mais uma 

vez  que  o  sistema  TOTVS  não  atende  às  necessidades  da  UNIMEP, 

foram juntados na data de hoje pelo Prof. Dr. Baccarin documentos que 

comprovam que as matrículas dos alunos novos estão sendo feitas pela 

UMESP, de São Bernardo do Campo (fls. 174/177).
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Assim,  considerando  que  os  fatos  relatados 

impediram por completo a prestação dos serviços educacionais a que a 

UNIMEP foi autorizada pelo Ministério da Educação causando imensos 

prejuízos,  sobretudo  para  os  alunos  e,  não  havendo  qualquer 

demonstração  de  que  o  Diretor-Geral  ou  o  Conselho-Diretor  do  IEP 

adotarão  as  medidas  necessárias  para  reverter  essa  situação,  o 

Ministério Público Federal ajuizou a presente ação, deduzindo a seguir os 

fundamentos jurídicos para tanto.

 

III - DA LEGITIMIDADE ATIVA

 O vigente texto constitucional confere legitimidade ao 

Ministério Público para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na 

Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  à  sua  garantia;  ao 

mesmo tempo, assegura, como função institucional, a promoção da ação 

civil  pública  para  a  proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129, II e 

III, C.F.):

“Art. 127 - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem jurídica,  do  

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

(...)”

“Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

II  -  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes Públicos  e  dos  serviços  de  

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 

as medidas necessárias a sua garantia;
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III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do  

patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros  interesses 

difusos e coletivos;

(...)”

 

Ampliando a previsão constitucional, a Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), dispõe em seu artigo 81 e parágrafo 

único, que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores pode ser 

exercida individual ou coletivamente, entendendo-se dentre estes últimos, 

além dos interesses coletivos e difusos, também os interesses ou direitos 

individuais  homogêneos -  decorrentes  de origem comum (inciso  III).  A 

mesma lei,  outrossim,  atribui  ao  Ministério  Público  a  legitimidade  para 

ajuizar as ações civis coletivas alusivas ao assunto (artigos 91 e 92):

“Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas  

poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de :

(...)

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os  

decorrentes de origem comum. 

Art.  82  -  Para  os  fins  do  artigo  81,  parágrafo  único,  são  legitimados  

concorrentemente:

I - o Ministério Público;

(...)

Art. 91 - Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor em nome 

próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de 

responsabilidade pelos danos individualmente sofridos,  de acordo com o 

disposto nos artigos seguintes.

Art. 92 - O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como 

fiscal da lei. 

(...)”
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A legitimidade ministerial é corroborada, ademais, pelos 

seguintes preceitos normativos:

Lei Complementar nº 75/93 - Estatuto do Ministério Público da 

União

“Art.  5º.  São  funções  institucionais  do  Ministério  Público  da  União:

I  -  a  defesa  da  ordem jurídica,  do  regime  democrático,  dos  interesses 

sociais e  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  considerados,  dentre 

outros, os seguintes fundamentos e princípios:

(...)

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos:

(...)  

d) à seguridade social, à  educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à  

tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente;

(...)

V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços  

de relevância pública quanto:

a) aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos 

serviços de saúde e à educação;

(...)

VI - exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei.

(...)

“Art. 6º - Compete ao Ministério Público da União:

(...)

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

a) a proteção dos direitos constitucionais;

(...)  

c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos,  

relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao  
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idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos 

e coletivos;

(...)

XII  -  propor  ação  civil  coletiva  para  defesa  de  interesses  individuais  

homogêneos;

XIII  -  propor  ações  de  responsabilidade  do  fornecedor  de  produtos  e 

serviços;

XIV  -  promover  outras  ações  necessárias  ao  exercício  de  suas  funções  

institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático co e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto:

(....)

XVII - propor as ações cabíveis para:

(...)  

e) declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do  

consumidor;

(...)”

Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público

“Art. 25 - Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual,  

na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

(...)

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio  

ambiente,  ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,  

histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e 

individuais indisponíveis e homogêneos;

(...)” (grifo nosso)

Lei nº 7.347/85 - Disciplina a Ação Civil Pública de 

Responsabilidade Por Danos Causados ao Meio Ambiente, ao 
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Consumidor, a Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, 

Histórico, Turístico e Paisagístico (Vetado) e dá outras 

Providências.

“Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as  

ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação  

dada pela Lei nº 8.884, de 11/06/1994).

(...)

II   –   ao consumidor;

(...)

Art. 5º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

(...).” (grifo nosso)

Há que se considerar que os interesses defendidos na 

presente ação referem-se à educação, extrema e cuidadosamente tratada 

pela Constituição Federal de 1988 e legislação ordinária, já que, como se 

sabe,  é  a  base  para  o  desenvolvimento  humano,  social  e  econômico, 

sendo,  portanto,  direito  diretamente  ligado à cidadania e  à formação e 

desenvolvimento  individuais  (dignidade).  Trata-se,  pois,  de  direito 

indisponível.

Logo, verifica-se a conveniência social da defesa de tal 

direito  via  ação  coletiva,  estando  presente  nítido  interesse  individual 

homogêneo. Sob outra perspectiva, há interesse difuso, uma vez que a 

questão essencial em discussão relaciona-se à educação e à fiscalização 

que deve ser exercida sobre as instituições educacionais superiores bem 

como  a  preservação  do  nome  da  UNIMEP  como  instituição  de  ensino 

renomada  no  meio  universitário  e  elemento  do  patrimônio  cultural  de 

Piracicaba.
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IV - DA LEGITIMIDADE PASSIVA

 O Instituto Educacional Piracicabano, representado 

pelo  seu  Diretor-geral  e  a  pessoa  física  do  Diretor-Geral,  sr.  Robson 

Ramos de Aguiar figuram no polo passivo desta demanda obviamente 

por serem os autores das ilegalidades que estão sendo combatidas nesta 

ação.

Por  seu  turno,  a  União  Federal  é  responsável  pela 

fiscalização  das  instituições  de  ensino  superior  por  ela  autorizadas  a 

funcionar, com vista ao indispensável controle acerca do “cumprimento das 

normas  gerais  da educação nacional”  (art.  209,  I,  da CF/88),  condição 

inexorável à exploração do ensino pela iniciativa privada.

Existindo  o  dever  constitucional  de  fiscalizar  o 

cumprimento das diretrizes e normas da educação nacional, tem-se por 

legitimada passivamente a União Federal para a presente ação.

Deveras,  a  Constituição  Federal  estabeleceu  como 

condição  imprescindível  à  incursão  da  iniciativa  privada  no  ensino  o 

cumprimento das normas gerais de educação (art. 209, I, da CF/88). Por 

conseguinte,  para  garantir  a  efetividade ao mandamento  constitucional, 

exige-se  em  contrapartida  a  existência  de  fiscalização acerca  do 

cumprimento das aludidas normas.

Coube,  então,  à  Lei  nº  9.394/96  disciplinar  a  quem 

caberia  a  fiscalização  destas  normas  gerais,  o  que  fez  mediante  um 

sistema de  colaboração  entre  as  diversas  esferas  de  atuação  do Poder 

Público. Conforme teor do artigo 16 da referida lei, a União é responsável 
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pela fiscalização das instituições de ensino superior, integrantes do sistema 

federal de ensino: 

“Art. 16 – O sistema federal de ensino compreende:

I – as instituições de ensino mantidas pela União;

II  –  as  instituições  de  educação  superior  criadas  e  

mantidas pela inciativa privada;

III – os órgãos federais de educação.”.

Desta feita, resta inconteste que a responsabilidade por 

fiscalizar  e  coibir  a  prática  abusiva  relatada  nestes  autos  é, 

indubitavelmente, da União Federal, através do Ministro da Educação e do 

Conselho Nacional de Educação. 

Ressalte-se que a situação relatada nos autos é 

extraordinária, pois fugiu totalmente da normalidade do dia-a-dia 

de uma instituição de ensino  superior,  podendo ser  dito que se 

trata de situação calamitosa, caótica, que está causando gravame 

ao direito de cerca de 9 mil alunos, sem contar o dano causado ao 

corpo de docentes  e funcionários,  que não conseguem trabalhar 

com os instrumentos fornecidos pelo sistema TOTVS.

 

V – DA COMPETÊNCIA FEDERAL

A  prestação  de  serviço  educacional  configura, 

indubitavelmente, atividade estatal  delegada e, em se tratando de uma 

Instituição  de  Ensino  Superior,  esta  delegação  compete  a  órgão  da 

Administração Pública direta, em âmbito federal. Trata-se, portanto, de um 

serviço federal delegado, que está sendo desrespeitado pelo IEP.
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Outrossim, a competência federal advém, neste caso, 

de expressa disposição constitucional, tendo em vista que a União figura 

como litisconsorte passiva. Reza o art. 109, I da CF/88:

“Art.109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública  

federal  forem interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou 

oponentes,  exceto  as  de  falência,  as  de  falência,  as  de  acidentes  de  

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral de do Trabalho.”

Portanto, seja ratione personae, seja ratione materiae, 

a competência jurisdicional é do Juízo Federal.

Já  a  competência  ratione  loci é  dessa  Subseção 

Judiciária, porquanto a instituição ré se situa na sua área de abrangência, 

sendo que o  serviço  educacional  é  aqui oferecido.  Trata-se  do local  do 

dano, aqui competência funcional.

VI - DO DIREITO

A  completa  supressão  da  prestação  dos  serviços  de 

educação em virtude da implantação do sistema TOTVS -  que não permite 

a  operacionalização  das  necessidades  acadêmicas  e  administrativas  da 

UNIMEP  -   viola  o  direito  dos  consumidores,  os  9  mil  alunos  da 

universidade.  

Por outro lado, a adoção do sistema TOTVS, da forma 

como adotado, violou a autonomia universitária da UNIMEP, ferindo seu 
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Estatuto.  Para  reparar  essa  infração,  a  mudança  de  sistemas  deve  ser 

submetida ao Conselho Universitário, nos termos do artigo 19, inciso XIII 

do Estatuto da UNIMEP.

Finalmente, a atuação do administrador com violação da 

lei  e  do  estatuto  da  UNIMEP  gera  sua  responsabilização  pessoal  pelos 

danos causados, respondendo solidariamente com o IEP.

VI  a)  Da  relação  de  consumo  existente  entre  os  alunos  e  a  

UNIMEP.  Da  prestação  de  serviços  educacionais.  Do  dever  de 

reparação do dano causado nos vícios na prestação de serviço.

A relação de consumo, como objeto da tutela do direito do 

consumidor,  é  reconhecida  como  de  aplicabilidade  nos  mais  diversos 

setores  da economia no Estado  brasileiro.  Dentre  esses  setores  está  a 

educação, objeto da prestação de um serviço público delegado, por meio 

de autorização do Poder Público. 

A  relação  jurídica  estabelecida  entre  os  alunos  e  a 

Universidade/Entidade Mantenedora é de natureza consumerista, devendo 

a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído 

pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Nesse sentido, 

o  CDC  se  firma  como  um  importante  instrumento  de  cobrança  das 

responsabilidades pelos prestadores dos serviços educacionais.

Vários  dispositivos  legais  indicam  como  um  dos 

principais objetivos, senão o principal objetivo, da educação superior, que 

os educandos, ao final do curso, estejam aptos/qualificados para o efetivo 
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exercício da profissão. É evidente, pois, que dentre os serviços prestados 

pelas entidades de ensino inserem-se as aulas ministradas. Assim, para 

uma falha na prestação dos serviços contratados, implicar-se-á o dever de 

reparação do dano.

 A  paralisação  das  aulas,  bem  como  todo  o  caos 

instalado,  devido  à  falta  de  funcionalidade  integral  do  novo  sistema 

(TOTVS)  que  vem  sendo  implantado,  já  exaustivamente  explicado  no 

tópico referente aos fatos consiste num gravíssimo vício do serviço, pois 

ele nem vem sendo prestado.

Nesta  linha,  sendo  o  serviço  prestado  impróprio, 

responderá  o  prestador  de  serviço,  objetivamente,  pelo  dano  causado 

(artigo 20 do CDC).

 

Como dano entende-se a perda de um estágio pela não 

comprovação da matrícula, a impossibilidade de se transferir para outra 

instituição  de  ensino  neste  semestre,  a  perda  de  bolsas  ou  de 

financiamentos, totais ou parciais, como o FIES e ProUNI, as despesas com 

viagens para apresentar documentação, o que antes poderia ser feito à 

distância no sistema MAINFRAME, a impossibilidade de ser contratado de 

dar início à vida profissional pela não colação de grau bem como qualquer 

outro prejuízo que afete o aluno em decorrência da situação exposta nos 

autos.

VI b) Da existência de direito difuso e coletivo.

É importante ressaltar também que a questão essencial em 

discussão relaciona-se com educação e sempre que tal tema estiver em 
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destaque,  presente  se  encontra  um  direito  difuso,  considerando  os 

princípios e normas que regem o sistema de ensino no Brasil (CF, Lei nº 

9.394/96 - LDB e art. 81 do CDC).

Destes textos legais conclui-se que os interesses ou direitos 

difusos  dizem respeito  a  um grupo de  pessoas  indeterminado entre  as 

quais inexiste vínculo jurídico e a reparação quanto ao dano sofrido ou 

direito  ofendido  não  é  quantificável  nem  divisível.  No  caso,  tem-se  o 

interesse de toda a sociedade piracicabana, além da própria comunidade 

acadêmica,  em  ver  resolvido  o  grave  problema  que  afeta  a  UNIMEP, 

tradicional instituição piracicaba,   cujo bom nome vem sendo atingido 

pelo inacreditável estado que lhe foi inflingido com a implantação 

deficiente do sistema TOTVS  . Por essa razão, a Câmara Municipal de 

Piracicaba  aprovou,  por  unanimidade,  a  moção  de  apelo  98/2017, 

direcionada à Rede Metodista de Educação. Na moção, afirmou-se que a 

UNIMEP  é  referência  nacional  em  educação  e  uma  das  instituições 

educacionais mais respeitadas no meio acadêmico, elevando o nome de 

Piracicaba.

Além desse interesse, sob outra perspectiva, encontram-se 

presentes os chamados interesses individuais homogêneos dos alunos, que 

se veem impedidos de se matricularem, obterem atestados de matrículas 

necessários para estágios e financiamentos, colar grau para dar início à 

vida  profissional.  Convém  consignar  que  os  interesses  individuais 

homogêneos  (Lei  8.078/90,  art.  81,  III),  que  se  apresentam 

“uniformizados  pela  origem  comum”,  a  despeito  de,  na  sua  essência 

remanescerem  individuais,  podem  e  até  devem  ser  tutelados, 

processualmente  falando,  de forma coletiva  (arts.  90 a  100 do mesmo 

diploma legal).
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E,  no  caso,  a  conveniência  coletiva  de  sua  proteção  é 

inquestionável, vez que a educação encontra pontos de toque no próprio 

interesse público, podendo-se dizer que se trata de direito indisponível, 

porquanto é ligada à dignidade da pessoa humana.

VI c) Da violação da Constituição Federal, da Lei e do Estatuto da 

UNIMEP 

Foi afirmado pelo Dr. Marcio de Moraes que desde 2012, o 

Reitor deixou de ser ordenador de despesas, passando a ser apenas gestor 

acadêmico. Segundo seu depoimento, a gestão patrimonial e financeira da 

UNIMEP passou a ser exclusivamente do Diretor-geral do IEP, que também 

administra  todas  as  demais  instituições  de  ensino  metodistas.  Nisso  se 

compõe a chamada rede metodista: O Diretor-geral é o mesmo bem como 

os membros dos Conselhos-Diretores (fl. 103).

Observa-se  que  embora  não  exista  uma  pessoa  jurídica 

“Rede Metodista de Educação”, há referência a ela no artigo 2º do Estatuto 

do  IEP,  que  se  intitula  como  instituição  filiada  à  Rede  Metodista  de 

Educação. Também se vê, por alguns e-mails juntados que há identificação 

de  uma  “Rede  Metodista  de  Ensino”.  Embora  não  seja  o  caso  de 

discutir nestes autos, constatou-se que a decisão de uniformizar 

uma “rede metodista de ensino” parece indicar que esteja havendo 

confusão  patrimonial  entre  as  universidades  e  instituições  de 

ensino metodistas, o que deve ser apurado em outra instância.
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Como se viu, a decisão da substituição do MAINFRAME pelo 

TOTVS não foi objeto de consulta à comunidade acadêmica mas, segundo 

o ex-reitor, não houve oposição a isso. Informou que esse sistema já está 

funcionando  em  colégios  metodistas,  mas  foi  a  UNIMEP,  a  primeira 

universidade metodista a ter o TOTVS instalado.

Constata-se que a decisão do Diretor-geral, secundada ou 

não  pelo  Conselho-Diretor  (o  que  não  foi  comprovado  neste 

procedimento),  violou  a  autonomia  universitária,  assegurada  pela 

Constituição, pela lei e pelo Estatuto da UNIMEP:

CONSTITUIÇÃO:

Art.  207.  As  universidades  gozam  de  autonomia  didático-científica, 

administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial,  e  obedecerão  ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica 

e tecnológica.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

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

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 
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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.

Parágrafo  único.  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;

II - ampliação e diminuição de vagas;

III - elaboração da programação dos cursos;

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;

V - contratação e dispensa de professores;

VI - planos de carreira docente.

ESTATUTO DA UNIMEP

Art.  3º  A  Unimep  goza  de  autonomia  didático-científica, 

administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial,  conforme 

estabelece a Constituição Federal Brasileira, exercida na forma da Lei do 

seu Estatuto.

Art. 7º Compete ao IEP a administração do patrimônio da Universidade.

§ 1º O IEP é responsável pela mantida perante as autoridades públicas e o 

público  em geral,  incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom 

funcionamento,  respeitando  os  limites  da  lei  e  deste  Estatuto,  a 

liberdade acadêmica  dos corpos docente e discente e  a autoridade de 

seus órgãos deliberativos e consultivos.

§2º Ao IEP pertencem os bens utilizados pela Unimep, ressalvados os bens 
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de terceiros dados em locação ou comodato.

§3º Do IEP dependem a administração patrimonial e financeira, bem 

como  a  aprovação  da  proposta  orçamentária  e  da  prestação  de 

contas  da  Unimep;  a  aceitação  dos  legados,  doações  e  heranças;  a 

fixação  de  encargos  escolares  do  alunado;  a  criação  e  incorporação  de 

unidades  e  entidades  universitárias;  a  decisão  sobre  assuntos  que 

envolvam a criação ou aumento de despesas; a fixação da política salarial 

da Universidade; a homologação do Plano Diretor para o desenvolvimento 

da Universidade; a homologação do Plano Diretor para o desenvolvimento 

da Universidade; a homologação da Carreira do Magistério Superior e da 

reforma do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade.

Art. 33. São atribuições do Reitor:

I. dirigir, administrar e representar a Universidade, em juízo e fora dele;

XV.  gerir  financeiramente  a  Universidade,  com  base  no  orçamento 

aprovado.

(…)

Art.  96  A  gestão  patrimonial,  financeira  e  contábil  da  Universidade  é 

competência do IEP.

Como se vê, ainda que caiba ao IEP a administração financeira 

e  patrimonial  do  IEP,  essa  administração  não  pode  ser  feita  com a 

exclusão  dos  órgãos  consultivos  e  deliberativos  da  UNIMEP. A 

interpretação de que a administração financeira e patrimonial da UNIMEP 

deve ser feita com a exclusão de seus órgãos é contra a lei e os Estatutos 

da UNIMEP e do IEP e deve ser combatida.

Assim, a mudança de um sistema totalmente operacional que 

atendia perfeitamente as necessidades da UNIMEP, desenvolvido na 

própria  universidade  por  outro  completamente  diferente,  com  menos 

funcionalidades  e  que  altera  por  completo  a  forma  de  os  docentes 

organizarem suas atividades e, ainda, instalado em outro município (São 
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Bernardo do Campo), deveria ter sido submetida ao Conselho Universitário.

Dispõe o artigo 19, inciso XII, do Estatuto da UNIMEP:

- Art. 19. Cabe ao Consun:

(…)

XIII – aprovar alterações estruturais da Universidade.

Dessa  forma,  para  reparar  a  violação  à  autonomia 

universitária, deve ser proferida decisão judicial que obrigue o IEP a 

apresentar  ao  Conselho  Universitário,  para  sua  deliberação  e 

aprovação/ou  não  da  substituição  dos  sistemas, todos  os  dados 

técnicos e financeiros que comprovem as vantagens da troca dos sistemas, 

tanto em termos tecnológicos como em termos de redução de custos.

Caso a decisão do Consun aprove a mudança do MAINFRAME 

para o TOTVS, o congelamento completo do MAINFRAME só poderá ocorrer 

depois que os professores e o analista responsável da área de Tecnologia e 

Informática da UNIMEP atestem que todas as funcionalidades do TOTVS 

necessárias à operacionalização da UNIMEP estejam ativas e sem qualquer 

restrição  ou  problema,  o  que garantirá  que os  alunos e  a  comunidade 

acadêmica  não  voltem  a  sofrer  os  problemas  que  hoje  atingem  a 

universidade.

VI d) Da responsabilização do Diretor-Geral pelos atos que praticou 

com violação da lei e do Estatuto da UNIMEP

É regra geral do Direito que aquele que causa um dano 

responda por seus atos. Dispõe o artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito  

e  causar  dano a outrem, ainda que exclusivamente  moral,  comete  ato  
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ilícito”. E o artigo 187 diz que “também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo 

seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

Se  alguém  comete  ato  ilícito  que  causa  dano,  fica 

obrigado a repará-lo (art. 927 do CC). Dispõe o Código Civil no artigo 931, 

que as empresas respondem pelos danos causados pelos produtos postos 

em circulação. Mais acima vimos que o Código de Defesa do Consumidor 

atribui responsabilidade ao fornecedor de serviços impróprios que causam 

dano (art. 20 do CDC).

  

  Ainda, também é regra que o administrador da pessoa 

jurídica responda pessoalmente pelos atos que pratica com violação da lei 

e/ou estatuto, seja no direito empresarial (o artigo 159 da Lei 6.404/76 

prevê que a companhia, após deliberação da assembleia geral promova 

ação  de  responsabilidade  civil  contra  o  administrador  pelos  prejuízos 

causados  ao  seu  patrimônio),  seja  no  tributário  (art.  135  do  Código 

Tributário Nacional). Assim, pelos diversos danos causados, expostos no 

tópico referente aos fatos, o IEP deverá responder, com fundamento no 

art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o Diretor-Geral do 

IEP, por ter violado os Estatutos da UNIMEP e do IEP, cometeu ato ilícito e 

deve responder solidariamente, nos termos dos artigos 932, III e 942 do 

Código Civil:

- Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(…)

III  –  o  empregador  ou  comitente,  por  seus  empregados,  serviçais  e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art.  942. Os bens do responsável  pela  ofensa ou violação do direito de 

outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver 
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mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Não  se  sabe  se  a  decisão  de  troca  de  sistemas  foi 

aprovada pelo Conselho Diretor, nos termos do art. 19, inciso VII, b do 

Estatuto do IEP, mas, de todo modo, o art. 18 do Regimento do IEP isenta 

de responsabilidade os seus membros: 

Art. 18 - 

§  3º  –  Os  membros  do  Conselho  Diretor  não  respondem 

subsidiariamente pelas obrigações do IEP.

Dessa forma, conclui-se que pelos danos causados aos 

alunos  e  pessoas  selecionadas  em  processos  seletivos  ainda  não 

matriculadas  na  UNIMEP,  deve  o  IEP  e  seu  Diretor-geral  serem 

responsabilizados solidariamente.

VII - DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

A concessão de medida liminar para determinar a 

reativação  integral  do  sistema  MAINFRAME,  viabilizando  o  início  do 

semestre  letivo,  é  medida necessária  e  urgente,  tendo em vista que o 

provimento tão-somente ao final da ação causará enormes prejuízos aos 

alunos.

Para  tanto,  tem-se  que  a  prova  inequívoca 

decorre dos fatos narrados e comprovados pelos documentos encartados.

A  verossimilhança  da  alegação  exsurge  dos 

argumentos  exaustivamente  desenvolvidos  nesta  petição  e  normas 
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pertinentes.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação decorre da necessidade de renovação dos convênios de seguro 

dos  estagiários,  expedição  de  documentação  para  renovação  dos 

financiamentos (PROUNI e FIES), realização de colação de grau para quem 

findou seu curso, de maneira que, não sendo concedida a antecipação de 

tutela,  centenas  de  alunos  perderão  seus  estágios,  bem  como  não 

conseguirão a renovação de seus financiamentos ou a contratação em um 

emprego.  Sem a  ativação  do  MAINFRAME,  sequer  se  sabe  se  os 

docentes conseguirão dar aulas e cumprir o semestre letivo, já que 

o  MAINFRAME  era  ferramenta  eficaz  de  gestão  pedagógica  dos 

cursos.  Quanto  mais  tempo  levar  a  reativação  do  sistema,  mais  o 

semestre  letivo  demorará  para  se  encerrar,  correndo  o  risco  de  isso 

somente ocorrer no ano de 2018.

VIII – DOS PEDIDOS

Pelo  exposto,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL:

a) seja concedida,  inaudita altera parte, ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA (art. 300 e 303 do CPC), no sentido de determinar a reativação, 

em todas as funcionalidades, do sistema MAINFRAME, em até 7 dias úteis, 

viabilizando-se o início do segundo semestre letivo (ainda em agosto de 

2017),  devendo o IEP fornecer todos os dados e arquivos digitais 

necessários e  determinando-se  ao  Departamento  de  Tecnologia  e 

Infomática  da  UNIMEP  que  informe  o  juízo  acerca  das  condições  de 
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operação dos sistemas MAINFRAME e TOTVS, mensalmente,  até que seja 

proferida a sentença no presente feito, restaurando-se assim a eficácia da 

portaria nº 150/17, de 03/08/2017, expedida regularmente pelo Reitor da 

UNIMEP;

b) a cominação de multa diária, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

para o caso de descumprimento da decisão de antecipação de tutela;

Na sentença, requer-se: 

a)  a  confirmação  da  decisão  que  antecipou  os  efeitos  da  tutela, 

determinando-se ao IEP e seu Diretor-geral que não haja substituição de 

sistemas sem garantia de pleno funcionamento das atividades acadêmicas 

e administrativas;

b) a condenação do Diretor-geral pela violação da autonomia universitária, 

obrigando-o  a  submeter  ao  Conselho  Universitário  a  proposta  de 

substituição  do  MAINFRAME  pelo  TOTVS,  apresentando  todos  os  dados 

técnicos e econômico/financeiros necessários para a deliberação do Consun 

e, em caso de aprovação da substituição do sistema, não seja desativado o 

MAINFRAME antes que o Departamento de Tecnologia e Informática da 

UNIMEP  e  os  professores  da  área  de  tecnologia  atestem  o  pleno 

funcionamento do TOTVS;

c) a condenação do IEP e de seu Diretor-Geral Robson Ramos de Aguiar  à 

obrigação de indenizar de forma solidária os danos causados a todos que 

sofreram prejuízos com a prestação deficiente ou ausência de prestação 
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dos serviços acadêmicos e administrativos, no período de substituição dos 

sistemas da UNIMEP, iniciado em maio de 2017, a ser realizada em autos 

de execução coletiva ou requerida pelo Ministério Público, estabelecendo-se 

também,  para  o  descumprimento  da  decisão,  multa  diária  a  ser 

quantificada por Vossa Excelência;

d)  a  citação  dos  demandados,  na  forma  da  lei,  para,  querendo, 

contestarem a presente ação civil pública;

e) por fim, condenar a União Federal à obrigação de fazer, qual seja a de 

efetivamente, fiscalizar a instituição de ensino superior ora demandada, no 

sentido de exigir o cumprimento das normas gerais da educação nacional, 

e a efetiva prestação dos serviços delegados, aplicando-lhe as penalidades 

cabíveis. 

Requer,  ainda,  o  julgamento  antecipado  do 

mérito, conforme artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por já 

ter sido produzida abundante prova documental. No entano, caso Vossa 

Excelência  entenda ser  necessária dilação probatória,  protesta  provar  o 

alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, requerendo 

desde  já  sejam  ouvidas  as  testemunhas  indicadas  abaixo,  até  a  final 

prolação  de  sentença  com  a  condenação  dos  réus  aos  ônus  da 

sucumbência.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 .
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Nestes termos, pede deferimento.

             Piracicaba, 23 de agosto de 2017.

                     HELOISA MARIA FONTES BARRETO 

            Procuradora da República                       

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 23/08/2017 18:52:41

Signatário(a): HELOISA MARIA FONTES BARRETO

TESTEMUNHAS: 

1- Prof. Dr. Francisco Baccarin, professor da UNIMEP, celular 19 

981187504

2- Prof. Samuel Henrique Bucke Brito – celular 19 997774947

3- José Adriano Baltieri – Analista de Sistemas do Departamento de 

Tecnologia e Informática da UNIMEP – clelular 19 992720052 e

3 – Luis Artur Rosatii, Secretário Acadêmico da UNIMEP – celular 19 

97686463
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