ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA

PARECER NeJ3 /2014/DEPCONSU/PGF/AGU

PROCESSO ADMINISTRATIVO n^ 23034.000679/2014-59

INTERESSADOS:

Ministério

Público

Federal

no

UNIESP/UNIESP/S/A/Ministério

Estado de
da

São

Paulo/Grupo

Educação/Fundo

Educacional

Nacional

de

Desenvolvimento da Educação/FNDE/PGF/AGU.
ASSUNTO:

Termo de Ajustamento de Conduta. Prevenir litígios. Prestação de Serviços

de

Educação

irregularidades

por Instituição

Privada.

atribuídas ao

GRUPO

Financiamento via Fies.
EDUCIONAL

UNIESP,

Possíveis

sediando

no

Estado de São Paulo.

Termo de Ajustamento de Conduta. Portaria AGU nQ 201, de
28 de março de 2013. Análise quanto à legalidade. Da
necessidade do FNDE e do MEC integrarem o polo ativo do
Termo de ajustamento de conduta em litisconsórcio com o
Ministério Público Federal. Da necessidade de imediata e
integral reparação dos danos sofridos pelo erário, sem
prejuízo de outras medidas eventualmente necessárias.

Senhor Diretor do Departamento de Consultoria,

1.

Trata

CONDUTA - TAC,

o

processo epigrafado de

a ser firmado,

por um

minuta

lado,

de TERMO

DE AJUSTAMENTO

pelo MINISTÉRIO

DE

PÚBLICO FEDERAL,

representado pelo Subprocurador Geral da República, Procurador da República Aurélio Rios,
e pela Procuradora da República Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva, no instrumento

denominado de COMPROMITENTE, e de outro,

o GRUPO EDUCACIONAL UNIÃO

DAS

INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, conhecido como GRUPO UNIESP

ou UNIESP S/A, ambos sediados nos Estado de São Paulo, representados por seu presidente
ou sócio, cidadão José Fernando Pinto da Costa e pela sócia Cláudia Aparecida Pereira,

denominados no instrumento como COMPROMISSÁRIOS; O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,

sediado em Brasília/DF, representado pela Secretaria de Educação Superior- SESu/MEC, na
pessoa do Secretário Paulo Speller, denominado de PRIMEIRO INTERVENIENTE, e o FUNDO

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, representado por seu Presidente,
na pessoa do Senhor Romeu Weliton Caputo, aqui denominado de SEGUNDO INTERVENIENTE;

2.
O expediente, depois de instruído na origem, foi encaminhado à Advocacia
Geral da União, por meio de AVISO firmado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
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Educação ao Advogado Geral da União, em face do contido no art. 49-A da Lei ne 9.469, de 10
de junho de 1997.

3.

Prévio à remessa da minuta do TAC em exame, o Ministério da Educação, por

sua Secretaria interessada, e por seus órgãos técnicos, assentiu com os termos fixados na
minuta, com posterior Parecer da sua Consultoria Jurídica do MEC, que igualmente assentiu

com a formalização do Instrumento, sugerindo, contudo, a remessa dos autos à Advocacia
Geral da União; o FNDE, por sua vez, igualmente consultou os seus órgãos técnicos, que se
manifestaram no sentido da viabilidade técnica de execução das cláusulas fixadas no
instrumento, bem como, ouvida a Procuradoria Federal junto à Instituição, se manifestou
concluindo pela legalidade do instrumento a ser firmado, sugerindo, entretanto, as inclusão

de cláusulas na minuta examinada, para nela inserir as sugestões dos órgãos técnicos da
Instituição.
4.
O expediente chegou a esta Consultoria Jurídica, para formal manifestação,
considerando-se que o FNDE, por sua natureza jurídica, é Instituição representada judicial e
extrajudicialmente pela Procuradoria Geral Federal, nos termos do contido no art. 10 da Lei
n^ 10.480, de 2 de julho de 2002.
5.
Destaque-se que após o recebimento do processo neste Departamento foram
realizadas duas reuniões contando com a participação de representantes do Departamento
de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal - DEPCONSU, inclusive o subscritor desta
manifestação, da Consultoria-Geral da União, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da
Educação e da Procuradoria Federal junto ao FNDE.

6.

Na primeira reunião a Consultoria jurídica junto ao Ministério da Educação e a

Procuradoria Federal junto ao FNDE puderam explanar os detalhes do ajuste proposto para os

integrantes do DEPCONSU e para os representantes da Consultoria-Geral da União - CGU.

7.
Na segunda reunião, que contou inclusive com a participação da Excelentíssima
Senhora Procuradora da República, Dra. Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva, os
representantes do DEPCONSU e da CGU apontaram necessárias alterações na redação da
minuta do TAC, as quais foram incorporadas quase que integralmente na redação final do
termo, Já juntada aos autos

8.
Assim, ainda que a presente manifestação tenha sido concluída em data
posterior à efetiva assinatura do TAC, pelos representantes do Ministério Público e o Grupo
UNIESP, destaco que a minha análise quanto à legalidade do TAC - conforme a minuta
encaminhada para análise -, foi concluída a tempo de subsidiar o Excelentíssimo Senhor
Advogado-Geral da União, no que se refere à decisão final quanto à sua celebração, contando,
inclusive com a concordância do Diretor do DEPCONSU e do Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral Federal.

9.
Da análise empreendida, verificou-se, como dito, a necessidade de mudanças
no texto encaminhado. As sugestões de alterações foram devidamente fundamentadas, e
encontram-se na presente manifestação. A decisão do Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral

da União quanto à celebração do TAC, em relação ao FNDE e o MEC, ocorreu após
contempladas as alterações tidas por necessárias.

10.

Importante

ressaltar que

isso se deu em

razão da

premência temporal

apresentada pelo Parquet

11.

É o sucinto relatório. Passo ao exame.
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I - DA ANÁLISE EMPREENDIDA PELA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO FNDE

12.
Da análise dos autos é possível verificar que a procuradoria Federal junto ao
FNDE empreendeu análise jurídica do caso em exame por meio do parecer ne 319/2014/PFFNDE/PGF/AGU acostado às fls. 40 a 45 dos autos, aprovada pelo Despacho n^ 724/2014/PFFNDE/PGF/AGU acostado às fls. 51 e 52.
13.

Na referida manifestação a Procuradoria Federal fez questão de historiar uma

série de providencias tomadas tanto pelo próprio FNDE quanto pelo Ministério da Educação MEC no sentido de obstar as ilegalidades que vinham sendo praticados pelo grupo educacional
UNIESP.

14.
Após este relato, o órgão de execução da PGF passou a analisar o conteúdo da
minuta do TAC, opinando pela sua legalidade, conforme consta no item 76 da mencionada
manifestação:
76. Assim sendo opino no sentido da legalidade da minuta de fls. 21/29, mas
destaco que também merece acolhida, nos termos da Nota Técnica nQ 1/2014-

CGSUP/DiGEF/FNDE/MEC, de nova redação da cláusula décima sétima, ou então,
acrescentar dois parágrafos na atual redação da cláusula quarta, bem como, nova
redação ao Anexo I do TAC, com o intuito de torna-lo mais didático aos alunos e
àqueles que tiverem confrontar/cumprir com a sistemática nele estabelecida,
sendo que as recomendações acima contidas devem ser submetidas ao MPF, a
fim de aprovar tal alteração pelas razões já expostas.

15.
Por fim, sugeriu o encaminhamento dos presentes autos ao DEPCONSU "por
analogia ao disposto no inciso I, do § l9, do art. 2^ da Portaria PGF n^ 201, de 28/03/2013":
"Art. 2Q Sem prejuízo da necessidade de formalização do pedido de autorização
conforme previsto no artigo 3^ desta Portaria, as Procuradorias Federais,
especializadas ou não, junto às autarquias e fundações públicas federais deverão
manter informado o órgão competente da Procuradoria-Geral Federal acerca de
tratattvas que visem à formalização de Termo de Ajustamento de Conduta.
§ is A informação prevista no caput deste artigo será encaminhada juntamente
com os elementos de fato e de direito preliminares que se relacionem com as
tratativas para a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta, no prazo
máximo de cinco dias úteis a contar do seu conhecimento, ao:

I - Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal, quando se tratar
de Termo de Ajustamento de Conduta extrajudicial;"

16.

A propósito da admissibilidade de análise de minuta de TAC, ressaltamos que o

entendimento
da
Procuradoria-Geral
Federal,
constante
no
Parecer
n9
07/2012/DEPCONSU/PGF/AGU, é no sentido de que a disposição do art. 4^-A da lei ne 9.469,
de 19971 atribuiu ao Advogado-Geral da União a decisão final quanto à celebração de TAC em
1 Art. 4D-A. O termo de ajustamento de conduta, para prevenir ou terminar litígios, nas hipóteses que envolvam
interesse público da União, suas autarquias e fundações, firmado pela Advocacia-Geral da União, deverá
conter:

(Incluído pela Lei n° 12.249. de 2010)

I - a descrição das obrigações assumidas;

(Incluído pela Lei n^ 12.249. de 2010)
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que

a

Administração

Federal

assuma

compromissos,

ou

seja,

quando

figure

como

compromissária.

17.
Contudo, considerando que na minuta de TAC sub examine o FNDE, ainda que
não figure como compromissário, assume compromissos operacionais, e ainda, considerando
a exceção disposta no item 33 do Parecer ns 07/2012/DEPCONSU/PGF/AGU, cumpre ao

DEPCONSU

empreender análise jurídica

do

ato

a

ser firmado

pelo

representante da

Administração Indireta.

II - DA ATUAÇÃO DO FNDE COMO INTERVENIENTE - SUGESTÃO DE MIGRAÇÃO PARA O POLO
ATIVO

18.
De início, cumpre destacar que a análise do contexto fático apresentado pelo
Parecer da PF/FNDE e das cláusulas componentes da minuta de TAC submetida à análise do
DEPCONSU, parece-nos mais adequado sugerir desde logo que o FNDE figure como
compromitente ao lado do Ministério Público Federal e não como simples interveniente.

19.
Não somente pelo que destacou a PF/FNDE, no sentido de inexistir a previsão
da figura do interveniente na Portaria AGU n.s 201, de 28 de março de 2013. Essa ausência
decorre, a nosso viso, da ausência de previsão legal nesse sentido. Nesse sentido, inclusive,
aparenta ser o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2a Região, conforme destacado
na ementa abaixo transcrita:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM

MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENÇAS DE
OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS PETROLÍFERAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA (TAC). NULIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABIL1DADE. 1. Num exame
preliminar, não é de se extrair dos autos nenhum elemento concreto a sugerir
risco iminente à proteção do meio ambiente, proveniente do termo firmado entre
a Agravante e o IBAMA. 2. Tentativa de se viabilizar a adequação das exigências
ambientais à continuidade do processo produtivo, de importância estratégica para
o país. 3. Cláusula controvertida, em princípio, não revela a pretensa renúncia do
IBAMA a seu poder de polícia, o que, fosse o caso, militaria em favor da nulidade
da cláusula e não de todo o instrumento. 4. Participação da Agência Nacional de
Petróleo-ANP e do Ministério Público Federal como intervenientes no TAC afigurase desejável, entretanto, sua ausência não torna nulo o instrumento, diante da
falta de previsão legal nesse sentido. 5. Ponderação de interesses, impondo a
II - o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações;
III - a forma de fiscalização da sua observância;
IV - os fundamentos de fato e de direito; e

(incluído pela Lei n^ 12.249, de 2010)

(Incluído pela Lei n6 12.249, de 2010)

(incluído pela Lei n9 12.249. de 2010)

V - a previsão de multa ou de sanção administrativa, no caso de seu descumprimento.

(Incluído pela Lei n^ 12.249,

de 2010)

Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União poderá solicitar aos órgãos e entidades públicas federais manifestação
sobre a viabilidade técnica, operacional e financeira das obrigações a serem assumidas em termo de ajustamento de
conduta, cabendo ao Advogado-Geral da União a decisão final quanto à sua celebração. (Incluído pela Lei nQ 12.249,
de 2010)
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análise da questão pelo viés da razoabilidade. 6. Agravo de Instrumento provido
para reformar a r. decisão recorrida e, em conseqüência, indeferir a liminar
pretendida.

(AG

200302010029135,

Desembargador

Federal

ROGÉRIO

CARVALHO, TRF2 - QUARTA TURMA, DJU - Data: 22/08/2003 - Página 303.) {grifos
nossos)

20.
Ademais, do que se depreende da natureza das obrigações impostas ao
compromissário, pode-se constatar que em sua maioria constituem-se mero cumprimento ou
regularização de obrigações perante o Ministério da Educação - MEC e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE.
21.
Em que pese a parca instrução dos autos, neste ponto, insta registrar que a
própria leitura da minuta de TAC acostada às fls. 21 a 29 permite constatar e se extrai, sem
dificuldades, que as ilegalidades perpetradas pela compromissária são variadas, graves e
necessitam imediata resposta estatal.

22.
Acrescente-se a isto extenso rol de indícios de ilegalidades constantes no item
7 da Nota Técnica n9 13/2013-CGSUP/FNDE/MEC, indicando, entre outras: possível majoração
do valor de mensalidade de estudantes beneficiários do Fies, prática de fraude para burlar as
regras de adesão ao Fies, seja por se tratar de instituição de ensino sobrestada de contratar
com o Fies, seja porque o curso pretendido pelo aluno não dispõe de qualidade adequada
para aderir ao financiamento estudantil, fraude na informação da duração do curso ou do
momento de ingresso do aluno, omissão proposital quanto às características do
financiamento, dando a entender aos estudantes que se tratava de uma bolsa de estudo,
coação para que os estudantes celebrassem contrato de financiamento, uso indevido de
senhas dos alunos, além de burlas variadas às regras do programa.
23.
Enfim, salta aos olhos a variedade e gravidade das condutas ilegais do Grupo
UNIESP, o que a princípio reclamariam adoção de medidas muito mais rigorosas que a
celebração de um TAC, especialmente porque o art. 4**, § 5Q, i da Lei n.e 10.260, de 12 de julho
de 20012, determina a impossibilidade de adesão ao FIES por até 3 (três) processos seletivos
consecutivos da instituição de ensino que descumpra as regras do FIES ou até mesmo, diante

da gravidade das irregularidades, poderia ser recomendável aplicar a pena mais rigorosa de
descredenciamento, conforme dispõe o art. 46, § l9 da Lei n^ 9.394, de 20 de dezembro de
19963.
1 Art. 4S São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados

dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da
Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. l2 em que estejam regularmente matriculados. .(Redação
dada pela Lei n^ 12.202. de 2010)

(...)

§ 5a O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao Fies sujeita as instituições de ensino as

seguintes penalidades: (incluído pela lei n^ 11.552, de 2007).

I - impossibilidade de adesão ao Fies por até 3 (três) processos seletivos consecutivos, sem prejuízo para os
estudantes já financiados; e (Incluído pela Lei ns 11.552, de 2007).

3 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 n^ 10.870, de 2004)

§ lfl 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.
(Regulamento)
(Regulamento)
(Vide Lei ne 10.870, de 2004)
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24.
Ocorre que, como ressaltado pela PF/FNDE no item 60 do Parecer ne
319/2014/PF-FNDE/PGF/AGU4, além de ter sido reforçado e esclarecido nas reuniões citadas
no relatório deste parecer, eventual descredenciamento da compromissária provocaria sérios
prejuízos aos estudantes {inclusive aqueles que não se utilizam do Fies), que provavelmente
não teriam outra instituição de ensino na cidade apta a recebê-los, uma vez que o grupo atua
em cidades pequenas do interior, sendo muitas das vezes a única instituição de ensino
superior da localidade.

25.
Assim, e principalmente pelo exposto nos parágrafos antecedentes, a posição
de mero interveniente poderia transparecer falta de interesse direto na regularização da
situação, o que efetivamente não é o caso, pois ilegalidades indicadas no item 22 do Parecer
n9 319/2014/PF-FNDE/PGF/AGU atingem direta e imediatamente os interesses tanto do FNDE

quanto do MEC relacionados ao Fies conforme disposto nos incisos I e II do art. 3e da Lei nQ
10.260, de 20015 e a regularização da situação, nas circunstâncias atuais e na avaliação tanto
do MEC quanto do FNDE, é a medida que se apresenta mais adequada e menos gravosa para

salvaguardar o Direito constitucional social à educação dos estudantes do Grupo UNIESP.

26.
Assim, com espeque no art. 5S, inciso IV, § 69 da Lei ne 7.347, de 19856,
recomendamos que o FNDE figure no TAC sob exame como compromitente em litisconsorcio
com o Ministério Público Federal, de modo a lhe atribuir papel ativo na regularização das
ilegalidades já identificadas, medida que poderia ter sido adotada independentemente da
participação do ministério Público Federal. A mesma recomendação parece ser pertinente ao
MEC, cabendo à CGU referida análise.

- DA NECESSIDADE IMEDIATA DE BUSCAR A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS IDENTIFICADOS

27.
Outro ponto que merece destaque, é a necessidade do FNDE buscar o integral
ressarcimento por todos os prejuízos sofridos pelo Fies, provenientes das condutas ilegais

4 60. Não se deve esquecer de que o Estado não pode descuidar dos interesses dos alunos, motivo pelo qual é
indubitável que as irregularidades praticadas pelo Grupo Educacional UNIESP devem cessar, criando assim um

"divisor de águas". O que foi feito no passado deve ser apurado e responsabilizado, mas para garantir a continuidade
dos estudos de milhares de alunos, bem como, resguardar o erário, o TAC visa regularizar o futuro, de modo que os
alunos concluam validamente seus cursos (grifos nossos)
5 Art. 32 A gestão do FIES caberá:

I - ao MEC, na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e de supervisor da execução das

operações do Fundo; e

II - ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na qualidade de agente operador e de administradora
dos ativos e passivos, conforme regulamento e normas baixadas pelo CMN. (Redação deda peia Lei n^ 12.202, de
2010)

6 Art. 5e Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nõ 11.448, de
2007).

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei ng 11.448, de 2007).
§ 6o Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta
às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei n^
8.078. de 11.9.1990) IVide Mensagem de veto)
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perpetradas pelo grupo de ensino UNIESP, conforme expresso mandamento legal, constante

no art. 17, §§ ia e 2^ da Lei ne 8.429, de 2 de junho de 19927.

28.
Assim, considerando que não pode haver disposição de direitos e obrigações
por parte do compromitente, mas apenas a tomada de compromissos visando reconduzir a
atuação do compromissário à situação de conformidade com a legislação aplicável, impõe-se
reconhecer e reafirmar o dever do FNDE de buscar o ressarcimento de todo e qualquer
prejuízo que já esteja ou venha a ser apurado em desfavor do Fies. Esta é a lição de Hugo
Nigro Mazzilli8 abaixo reproduzida na parte pertinente:
6. Natureza jurídica
O compromisso de ajustamento de conduta não tem natureza contratual, pois os
órgãos públicos que o tomam não têm poder de disposição. Assim, não podem ser
considerados uma verdadeira e própria transação, porque a transação importa

poder de disponibilidade, e os órgãos públicos legitimados à ação civil pública ou
coletiva, posto tenham disponibilidade do conteúdo processual da lide (como de
resto é comum aos legitimados de ofício, como substitutos processuais que são),
não detêm disponibilidade sobre o próprio direito material controvertido. Nesse

sentido, o art. 841 do Código Civil corretamente dispõe que "só quanto a direitos
patrimoniais de caráter privado se permite a transação".

Assim, o compromisso de ajustamento de conduta é antes um ato administrativo
negociai (negócio jurídico de Direito Público), que consubstancia uma declaração
de vontade do Poder Público coincidente com a do particular (o causador do dano,

que concorda em adequar sua conduta às exigências da lei).
Assim,

não

podem

os

órgãos

públicos

legitimados

dispensar

direitos

ou

obrigações, nem renunciar a direitos, mas devem limitar-se a tomar, do causador

do dano, obrigação de fazer ou não fazer (ou seja, a obrigação de que este torne
sua conduta adequada às exigências da lei). Podem tais compromissos conter
obrigações pecuniárias, mas, dados os contornos que a lei lhes deu, não devem

ser estas o objeto principal do compromisso, mas sim devem ter caráter de sanção
em caso de descumprimento da obrigação de comportamento assumida.
(...)

Ora, o compromisso de ajustamento de conduta é uma garantia mínima em prol

da coletividade, e não um M/de indenidade para que o causador do dano fique
forrado do dever de responder em sua inteireza pelas responsabilidades em que

tenha incorrido. Assim, mesmo tendo ele firmado um compromisso de
ajustamento de conduta com a Prefeitura, por exemplo, nada impede que os colegitimados ou os próprios indivíduos lesados ajuízem a correspondente ação civil
pública, coletiva ou, conforme o caso, até mesmo a ação individual, objetivando
obrigação mais abrangente ou até mesmo diversa daquela contemplada no
compromisso já firmado. Como já antecipamos, o que os co-legitimados não
poderão fazer é ajuizar uma ação civil pública ou coletiva de conhecimento, com
o mesmo objeto e pedido já contemplados no compromisso, pois, nesse caso,
existindo já um título executivo extrajudicial que beneficia a todo o grupo lesado,

7 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
§ ia É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.

§ 2a A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do
patrimônio público.

8 Disponível em: http://www.ma22illi.com.br/paaes/artiqos/evolcac.pdf acessado em 14/04/14 às 15:55
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faltaria interesse processual para a ação de conhecimento que visasse a obter o
mesmo bem da vida já assegurado no título extrajudicial, (grifos nossos)

29.

Contudo, ainda que a PF/FNDE tenha diligentemente alertado a propósito da
necessidade de se buscar a indenização dos valores eventualmente devidos pelo grupo
educacional, não há notícia nos autos da adoção de medidas concretas visando a reparação
do Patrimônio Público.
30.
Esse tipo de alerta é pertinente, pois o art. 4Q, §§ 4Q e 5B da Lei n9 10.260, de
2001, estabelece a obrigação de ressarcimento ao FIES dos encargos legais, bem como dos
custos incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros:

Art. 42

São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos

encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de
ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em
contraprestação aos cursos referidos no art. le em que estejam regularmente
matriculados. (Redação dada pela Lei nQ 12.202, de 2Q1Q)

(...)
§ 4e Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste

artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo
oferecidos pela

instituição,

inclusive aqueles concedidos em virtude de seu

pagamento pontual. (Incluído pela Lei n9 11.552, de 2007).

§ 5e

O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao Fies

sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades: (Incluído pela Lei ng
11.552. de 2007).

I - impossibilidade de adesão ao Fies por até 3 (três) processos seletivos
consecutivos, sem prejuízo para os estudantes já financiados; e (Incluído peia Lei
nfi 11.552, de 2007).

II - ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados,

conforme o disposto no § 4o deste artigo, bem como dos custos efetivamente
incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos
saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do

previsto no inciso I deste parágrafo. (Incluído pela Lei n^ 11.552. de 2007). (qrifos
nossos)

31.
Ora, além da necessidade de buscar o integral ressarcimento dos encargos
educacionais relativos aos contratos irregulares, o que parece já ser objeto do TAC, ao menos

em relação aos contratos nominados de insanáveis, insta recomendar à PF/FNDE que oriente
o gestor a buscar o ressarcimento de outros valores eventualmente devidos, especialmente
os custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na
correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, conforme dicção
legal, inclusive quanto aos contratos insanáveis.
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32.

Neste sentido destaco que o art. 25, § 35 da Lei 10.260, de 20019 indica um

desses custos que podem ser reavidos pelo FNDE em face do compromissário, qual seja, o
custo de até dois por cento ao ano correspondente à remuneração dos agentes financeiros
em relação aos contratos ilegalmente firmados.
33.
Este encargo não seria despendido pelo Fies se as fraudes não tivessem sido
praticadas. Portando, é dever do FNDE, para além de reaver os valores relativos aos encargos
educacionais, buscar o ressarcimento também de quaisquer outros custos e encargos
relacionados às operações indevidas, sejam qualificadas como sanáveis ou insanáveis, pois
tais qualificações não desnaturam as ilegalidades presentes nos contratos de financiamento
estudantil.

34.
Outro custo que deve ser apurado, apenas a título exemplíficativo, dentre o
extenso rol de possíveis infrações, é o descumprimento das disposições contidas na Lei nQ
9.870, de 23 de novembro de 1999, que trata do reajuste das anuidades escolares, isto porque
existe notícia de reajustamento indevido das matrículas escolares comparando-se os preços
praticados pelas instituições de ensino antes da aquisição pelo Grupo UNIESP e após sua
assunção, e que acaso confirmado, implicou incremento indevido no custo total dos encargos

educacionais custeados pelo Fies, e que podem ser reavidos pelo FNDE.
35.

Além disso, a notícia de discrepância de valores dos encargos educacionais
entre alunos beneficiados pelo Fies e os não beneficiados no âmbito do Grupo UNIESP, pode
constituir um indício de afronta direta ao art. 4e, § 4e da Lei n9 10.260, de 200110, razão pela
qual, caso seja confirmada, merece, da mesma forma, providências quanto ao seu
ressarcimento, inclusive em eventual ação de regresso.

36.
Assim, recomendamos que a PF/FNDE oriente o órgão assessorado no sentido
de analisar, identificar e constituir provas de todas as ilegalidades praticadas contra o Fies de
modo que lhe possam subsidiar a propositura de medidas judiciais a serem adotadas em
articulação com o Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, naquilo que
for necessário.

IV - DAS SUGESTÕES FORMULADAS PELA ÁREA TÉCNICA DO FNDE

9 Art. 2a Constituem receitas do FIES:

(...)
§ 3fl As despesas do Fies com os agentes financeiros corresponderão a remuneração mensal de até 2% a.a. (dois por
cento ao ano), calculados sobre o saldo devedor dos financiamentos concedidos,

ponderados pela taxa de

adimplência, na forma do regulamento. (Redação dada peia Lei n^ 12,202, de 2010)

10 Art. 4fi São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados

dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da
Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. Ia em que estejam regularmente matriculados. (Redação
dada pela Lei n^ 12.202. de 2010)

(...)

§ 4E Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os
descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu
pagamento pontual, (incluído peia Lei ne 11.552, de 2Q07).
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37.
Outro ponto de relevo neste assunto é que a área técnica do FNDE, no bojo da
Nota Técnica n^ 1/2014-CGSUP/DIGEF/FNDE/MEC acostada às fls. 36 a 39 dos autos, formulou
sugestões de redação à minuta do TAC, as quais ainda não foram incorporadas na minuta
acostada às fls. 21 a 29.
38.
do Parecer

Considerando que as sugestões da área técnica foram ratificadas no ponto 76
n^ 319/2014/PF-FNDE/PGF/AGU e no item 1 do despacho n^ 724/2014/PF-

FNDE/PGF/AGU, insta recomendar que as sugestões aludidas sejam acatadas na versão final
do TAC.

V - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO NA MINUTA

39.
Quanto à redação da minuta de TAC acostada às fls. 21 a 29 dos autos, como
já esclarecemos no relatório deste Parecer, as sugestões de alteração do corpo do texto foram
construídas pelo DEPCONSU, inclusive o subscritor desta manifestação, da Consuítoria-Geral
da União, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação e da Procuradoria Federal
junto ao FNDE, tendo sido em sua maioria acatadas pela Excelentíssima Procuradora da
República Dra. Melissa Garcia Blagitz de Abreu e Silva, as quais passamos a destacar abaixo.
40.

No

Preâmbulo

sugerimos

atribuir

ao

FNDE

e

ao

MEC

a

condição

de

compromitentes em litisconsórcio com o MPF com fundamento nos itens 16 a 24 desta
manifestação, com as conseqüentes adequações na redação da minuta do TAC.
41.

Nas cláusulas primeira, § 1Q e segunda, sugerimos incluir a expressão "criada"
e "criará" respectivamente para vedar a possibilidade de criação de outras instituições de
ensino pelo compromissário durante o período de regularização assinalado no § 4Q da cláusula
primeira.

42.

Sugerimos incluir um § le na cláusula segunda do TAC, abaixo copiada, para

garantir que o compromissário não crie óbices à regularização determinada na cláusula
primeira, evitando que o simples transcurso do prazo de 6 meses, que está indicado na
cláusula primeira, § 4Q, possibilite o automático reinicio de aquisições de instituições de ensino
e mantenedoras de instituições de ensino pelo Grupo UNIESP.

§1^-0 prazo previsto no § Ae da Cláusula Primeira poderá ser prorrogado se o

COMPROMISSÁRIO, por ação ou omissão imputável exclusivamente a ele, não
entregar

os

documentos

solicitados

pelo

SEGUNDO

COMPROMITENTE

relacionados às análises mencionadas no referido § nos prazos assinalados por
este.

43.
A propósito da prática de aquisições de instituições de ensino e de
mantenedoras de instituições de ensino, entendo recomendável dar ciência ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADÊ para que avalie a ocorrência de possível infração
à ordem econômica praticada pelo Grupo UNIESP.

44.
A inserção dos §§ 4Q e 5S na cláusula quarta decorreu de sugestão da área
técnica do FNDE, conforme destacado nos itens 37 e 38 deste parecer, e tem por objetivo
SAS - Qd. 03 - Lote 5/6 - Edifício Multi Brasil Corporate, T e 8o Andar - Setor de Autarquia Sul - Brasília - DF
10

Continuação do PARECER N? 13 /2014/DEPCONSU/PGF/AGU

suspender, desde a assinatura do TAC, o repasse de recursos relativos aos contratos
insanáveis, o que na redação original somente iria ocorrer em 30 de dezembro de 2014,

implicando a ampliação do montante a ser ressarcido.

§ 4= - A partir a data de assinatura deste TAC, o TERCEIRO COMPROMITENTE
suspenderá os repasses ao Grupo UNIESP decorrentes dos contratos de que trata
o caput, até o integral cumprimento das obrigações estabelecidas nesta Cláusula.
§5Q-0 TERCEIRO COMPROMITENTE fica autorizado a descontar dos créditos

devidos ao COMPROMISSÁRIO, a título de encargos educacionais ou de recompra,
os valores correspondentes ao saldo devedor dos contratos insanáveis não
quitados pelo Grupo UNIESP até 31 de dezembro de 2014, acrescidos da multa

prevista no Parágrafo Único da Cláusula Sexta.

45.
Já em relação à Cláusula sétima, sugerimos alteração da redação para deixar
absolutamente claro que a suspensão dos efeitos do sobrestamento, referentes a novas
contratações junto ao Fies, seriam voltados única e exclusivamente para permitir a
regularização dos contratos indicados pelo MEC e pelo FNDE como sanávets, pois será
necessário a assinatura de novos contratos para esse fim, passando a ostentar a seguinte
redação:

Cláusula

Sétima

-

Ficarão

suspensos,

exclusivamente

para

permitir

a

regularização dos contratos de que trata a

Cláusula Terceira os efeitos dos

sobrestamentos

TERCEIRO

cautelares

aplicados

pelo

COMPROMITENTE

às

entidades mantenedoras do Grupo UNIESP.

46.
Quanto ao § 1Q da cláusula décima, sugeriu-se alteração para garantir que em
caso de discrepância entre a portaria e o SIsFIES, prevaleça o menor valor para fins de

concessão do desconto de 30% para todos os estudantes do Grupo UNIESP, afastando
eventual interpretação que possibilitasse a não concessão do desconto, passando à seguinte
redação:

§ l5 - O valor das mensalidades com desconto será calculado e parametrizado no
SisFIES pelos SEGUNDO e TERCEIRO COMPROMITENTES, considerando-se o menor

valor caso haja diferença entre o indicado nas portarias do COMPROMISSÁRIO e
aqueles apurados no SisFIES.

47.
Sugerimos também a inclusão de uma cláusula nova para garantir ao MEC e ao
FNDE livre acesso aos documentos necessários à apuração e regularização das ilegalidades

perpetradas pelo compromissário, pois a confrontação dos documentos produzidos pelo
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Grupo UNIESP e os contratos firmados com o Fies possibilitarão o levantamento de eventuais
valores a serem ressarcidos, conforme já apontado nos parágrafos anteriores deste Parecer,
devendo se renumerar as cláusulas subsequentes.

Cláusula Décima Oitava - O COMPROMISSÁRIO apresentará, sempre que solicitado
pelo

SEGUNDO

ou

TERCEIRO

COMPROMITENTES,

quaisquer

documentos

relacionados aos estudantes das instituições vinculadas ao Grupo UNIESP, que não
estejam protegidos por força de sigilo legal, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob

pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por solicitação não atendida,

48.

Por fim, sugerimos alterações na cláusula décima oitava (atual cláusula décima

nona),

para

garantir,

expressamente, a possibilidade de ressarcimento de cobranças
indevidas, seja na esfera administrativa ou judicial, inclusive mediante ações regressivas por
parte do FNDE, caso se apresentem necessárias:

Cláusula Décima Nona - O presente TAC não exime o COMPROMISSÁRIO, na
medida de sua responsabilidade, de ressarcimento, de reparação, compensação,
indenização e pagamento de multa por qualquer ato ilegal ou cobrança indevida
que tenha praticado ou que venha a praticar, inclusive pelos erros e omissões

decorrentes
instrumento,

de
não

declarações
elidindo

e

a

informações
abertura

ou

prestadas

no

prosseguimento

âmbito
de

deste

processos

administrativos, inquéritos, ações civis, ações regressivas ou penais de qualquer
ordem.

VI - DA NECESSIDADE DE ROBUSTECER OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO FIES

49.
Ao largo da necessidade de assinatura do TAC, considerando a importância de
resguardar o direito constitucional à educação dos milhares de estudantes que seriam
diretamente atingidos caso a situação do Grupo UNIESP não fosse regularizada, penso ser
determinante recomendar ao MEC que, utilizando-se da previsão contida no art. 3Q, §le da Lei
ns 10.206, de 200111, atualize a regulamentação do Fies para incrementar os instrumentos de
controle.

50.
Assim, tendo sido identificadas diversas ilegalidades perpetradas pelo Grupo
UNIESP, que inclusive podem estar sendo replicadas por outras instituições de ensino, e de
11 Art. 3a A gestão do FIES caberá:
(...)
§ le O MEC editará regulamento que disporá, inclusive, sobre:
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modo a garantir que situações como esta não ocorram novamente, o MEC poderia utilizar-se
da experiência obtida na discussão deste TAC para incrementar a regulamentação do Fies de
modo que assegure melhores procedimentos para prevenir e reparar fraudes ao termo de
adesão ao Fies.

VII CONCLUSÃO
51.
De quanto restou pontuado entendo imperioso destacar que a celebração do
TAC merece ocorrer, única e exclusivamente, por se tratar de meio mais adequado e menos
gravoso nas presentes circunstâncias, de acordo com o FNDE12 e o MEC, para assegurar o
direito educacional dos estudantes diretamente envolvidos {inclusive aqueles que não se
utilizam do FIES).
52.
Assim, pontuadas as recomendações expostas neste parecer, opino pela
legalidade da redação final aprovada em conjunto com a Consultoria-Geral da União,

Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação e Procuradoria Federal junto ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Ministério Público Federal, recomendando o
envio

da

Presente

manifestação

à

Consultoria-Geral

da

União

para

conhecimento

e

manifestação.
53.

Contudo, considerando a gravidade e variedade das ilegalidades praticadas,
sugiro dar conhecimento das possíveis infrações à ordem econômica praticadas pelo
Compromissário ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e que a PF/FNDE oriente
o órgão assessorado no sentido de analisar, identificar e constituir provas de todas as
ilegalidades praticadas contra o Fies, de modo que lhe possam subsidiar a propositura de
medidas judiciais a serem adotadas em articulação com o Departamento de Contencioso da
Procuradoria-Geral Federal, naquilo que for necessário,

54.
Ainda, sugerimos dar ciência Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça do quanto noticiado no item 21 da nota técnica n9
13/2013-CGSUP/DIGEF/FNDE/MEC (fl. 48), em que se destacou a ocorrência de reajuste médio
nos 80 cursos do grupo de 197% enquanto a inflação acumulada no período foi de 19,49%,
para fins do quanto disposto no art 4^ da Lei n^ 9.870, de 199913,

É o parecer. À superior consideração.
Brasília, 17 de abril de 2014.

BARRAL

Procurador Federal

12 Como ressaltado pela PF/FNDE no item 60 do Parecer n^ 319/2014/PF-FNDE/PGF/AGU
13 Art. 4fl A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, quando necessário, poderá requerer, nos termos
da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, comprovação documental referente a

qualquer cláusula contratual, exceto dos estabelecimentos de ensino que tenham firmado acordo com alunos, pais

de alunos ou associações de pais e alunos, devidamente legalizadas, bem como quando o valor arbitrado for
decorrente da decisão do mediador.

Parágrafo único. Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de ensino não corresponder às
condições desta Lei, o órgão de que trata este artigo poderá tomar, dos interessados, termo de compromisso, na
forma da legislação vigente.
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De açor

Brasília

de 2014.

DÍretor do Departarnenfõ^ê^Consultoria/PGF
Aprovo.

Brasília-DF, ** de

de 2014.

MARCELO DÉ^IQUEIRA FREITAS
ProcuraW-Geral Federal
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