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Processo Judicial Eletrônico:

Seção Judiciária do Distrito Federal
15ª Vara Federal da SJDF
PROCESSO: 100550377.2015.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
IMPETRANTE: AMC  SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)

DECISÃO

Tratase de mandado de segurança, com pedido de liminar, por meio do qual
pretende a impetrante a suspensão dos prazos de inscrição dos alunos e a
divulgação dos resultados da préseleção e da lista de espera do FIES, até
que sejam sanados os vícios apontados na impetração e esclarecidos os
critérios adotados na seleção de vagas para as instituições de ensino.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o MEC, via Portaria Normativa nº 8,
de 02 de julho de 2015, restringiu o número de vagas a serem contempladas
pelo FIES e definiu os critérios a serem utilizados para a distribuição das
vagas entre as instituições, mas, que, inconsistências e desigualdades foram
constatadas, uma vez que instituições com as mesmas características da
impetrante, segundo os critérios definidos pelo MEC, tiveram tratamento
diferenciado, com prejuízo para a impetrante. Decido. De fato, pelo teor da
impetração é possível constatar inconsistências no procedimento de definição
das vagas entre as instituições de ensino. Cursos com conceito maior e
situados na mesma localidade receberam menos vagas do que cursos com
conceito menor. Por exemplo: o curso de engenharia civil da impetrante, que
possui conceito 4 (CC4), obteve aprovação de 20, das 90 vagas solicitadas,
enquanto que o mesmo curso do Centro Universitário Anhanguera de São
Paulo, com conceito inferior (curso autorizado), teve 46 vagas aprovadas.
Tratandose de política pública financiada por recurso público é
absolutamente necessário que os interessados diretos (instituições e alunos)
e a sociedade como um todo conheçam, não apenas os critérios de seleção,
mas, também, como eles foram aplicados ao caso concreto, já que, em
princípio, parece que os critérios não foram objetivamente observados. Pelo
exposto, e considerando que o procedimento em questão está para findarse
na próxima segundafeira (10/08/2015), defiro o pedido de liminar para
suspender os prazos de inscrição dos alunos e a divulgação dos resultados
da préseleção e da lista de espera do FIES, até que sejam esclarecidos os
critérios adotados na definição das vagas para as instituições de ensino e
como eles foram aplicados para se chegar aos números de vagas definidos
para as instituições. Requisitemse as informações. Após, retornem para nova
apreciação. Intimese com urgência. P. I. Brasília, 07 de agosto de 2015 (16:15h).
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