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-------------------------------------------------------------------------------- 

Concluso ao Juiz(a) VELLÊDA BIVAR SOARES DIAS NETA em 05/08/2008 para Decisão SEM 
LIMINAR  por JRJPMR 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Inicialmente, verifico que é flagrante a natureza satisfativa do pedido formulado pelo autor. Desse modo, 
apreciarei o pedido de medida cautelar como antecipação dos efeitos da tutela, convertendo-se a presente 
ação cautelar inominada em ação ordinária. 

Pretende o autor, SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que a Ré se abstenha de divulgar o 
conceito preliminar que será usado como referência para a concessão ou renovação de licenças de 
funcionamento de cursos de ensino superior. 

Alega que inexiste qualquer legislação que preveja a criação de um novo indicador para a educação 
superior no sistema educacional brasileiro. 

Aduz que o ¿conceito preliminar¿ leva em conta um conjunto de resultados: o Exame Nacional de 
Avaliação de Desempenho dos Estudantes (ENADE), a infraestrutura e instalações, recursos didático-
pedagógicos e a titulação dos professores.  
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Informa que as instituições de ensino superior podem receber conceitos que variam de um a cinco sendo 
que os cursos que obtiverem conceito igual ou superior a três estarão dispensados da visita dos técnicos 
do INEP podendo, no entanto, fazê-lo caso julguem que a visita técnica poderá melhorar sua 
classificação. 
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Acrescenta que os cursos que receberem avaliação um ou dois serão considerados sem condições 
mínimas de funcionamento e estarão obrigados a solicitarem a visita dos avaliadores do INEP. 

Sustenta que o Decreto 5.773/2006 que regulamentou a Lei 10.861 que instituiu o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior ¿ SINAES prevê em seu parágrafo primeiro os seguintes processos de 
avaliação institucional: 1) avaliação interna das instituições de educação superior, 2) avaliação externa 
das instituições de educação superior; 3) avaliação dos cursos de graduação e 4) avaliação do desempenho 
acadêmico dos estudantes de cursos de graduação. 

Argumenta que o referido decreto previu várias dimensões da avaliação a fim de permitir uma visão de 
conjunto e que, caso as disposições legais não sejam observadas, graves danos poderão ser causados às 
instituições em especial no que se refere à sua imagem e credibilidade junto à comunidade educacional e 
à sociedade.  

Aduz, ainda, que a divulgação de conceito preliminar irá afrontar o direito ao contraditório previsto na 
Constituição e garantido no Decreto 6.303/07. 

É o relatório. Passo a decidir. 

O autor insurge-se contra a divulgação dos resultados do ¿conceito preliminar¿ de cursos superiores que 
será feita amanhã, dia 06 de agosto de 2008. 

Aduz que tal divulgação fere o princípio do contraditório e que tal divulgação não está prevista em lei. 

Não merecem prosperar as alegações do autor. 

A lei 10.861/2004 prevê que a avaliação das instituições de educação superior deve ser feita de forma 
global e integrada devendo ser avaliadas suas dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 
atividades, finalidades e responsabilidades sociais. 

No entanto, tenho que esta análise global não restou violada pela atribuição de um ¿conceito preliminar¿ 
prevista na Portaria Normativa Nº 40 do Ministério da Educação. 

Este conceito preliminar não impede a avaliação total da instituição de ensino que será feita, a posteriori, 
ficando consignado, ainda, que, no caso de instituições com avaliação satisfatória, poderá ser feita uma 
requisição de avaliação in loco, e que esta será feita, obrigatoriamente, no caso de instituições com 
avaliação negativa. 

Ademais, não há, nas novas diretrizes do MEC para avaliação das instituições de ensino superior, 
qualquer ofensa ao contraditório, eis que a própria portaria normativa, no parágrafo 2º de seu artigo 35, 
prevê que a instituição poderá impugnar o conceito que lhe foi atribuído pedindo revisão do mesmo.[1] 

Dos fundamentos expostos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de verossimilhança 
da alegação. 

Ao autor para que regularize sua representação processual já que não há nos autos demonstração que 
Cândido Antônio José Francisco Mendes de Almeida era presidente do Sindicato na época da outorga de 
poderes ao patrono (fl. 11)  
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À SEADI para que proceda à autuação como ação ordinária. 

Cite-se. 

P.I. 
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