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DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo DIRETORIO CENTRAL DE
ESTUDANTES DA UNOCHAPECÓ na qual requer em sede de tutela provisória a concessão
de provimento jurisdicional para determinar à  FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO
DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE / UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA
REGIONAL DE CHAPECÓ - UNOCHAPECO, a suspensão das cobranças enviadas aos
estudantes beneficiários de FIES de quaisquer valores relativos ao desconto de 5% do valor
da semestralidade 2017/1, com a cominação de multa diária no valor de R$ 100.000,00 em
caso de descumprimento.

Alega, em síntese: a) sua legitimidade ativa para ajuizamento de ação civil
pública em defesa dos direitos difusos dos estudantes da Unochapecó; b) legitimidade passiva
do FNDE, na condição de agente opersdor do FIES; c) que a instituição de ensino vêm
promovendo a cobrança indevida de valor correspondente a um desconto de 5% que vinha
concedendo aos estudantes beneficiários do FIES; d) que tal cobrança viola o direito
constitucional à educação, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as
disposições que regulamentam o FIES, notadamente aquela prevista no art. 4º da Lei nº
10.260/01; e) violação aos princípios constitucionais da igualdade e aos princípios
consumeristas da transparência, boa-fé objetiva e do dever de informar (Evento 1).

a) Justiça Federal - Competência - Legitimidade Passiva - FNDE

Como regra geral, a competência da Justiça Federal no âmbito cível é fixada nos
termos do art. 109, I, da Constituição Federal, ou seja, sempre que um ente federal integrar a
ação:

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

Portanto é o dado objetivo consistente na presença ou não de ente federal no
processo que define nesse caso a competência da Justiça Federal.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Chapecó
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Porém embora o ajuizamento de ação contra determinado ente federal dependa
em um primeiro momento apenas da escolha feita pelo próprio autor a respeito de contra
quem deverá litigar, o regular processamento do feito nesta esfera jurisdicional depende
necessariamente da existência de legitimidade do ente federal para figurar na relação
processual, sem o que deverá haver sua exclusão do processo e o consequente
reconhecimento de incompetência da Justiça Federal. Nesta perspectiva, a legitimidade (do
ente federal) constitui pressuposto para fixação da competência federal.

Como nosso sistema processual adota a denominada teoria da asserção, a
legitimidade é definida a partir de uma perspectiva eminente processual, a partir da pretensão
deduzida em juízo, não se confundindo com a procedência ou não do pedido, questão a ser
decidida como mérito da causa. Desse modo, afora hipóteses em que não haja um pedido
específico contra a parte ou em que haja uma evidente falta de pertinência entre a demanda
posta em juízo e a parte contra a qual ajuizada a ação - o que pode decorrer tanto da falta de
correlação entre causa de pedir e pedido ou da própria relação de direito material subjacente à
demanda -, não é possível a exclusão do réu por ilegitimidade passiva.

No caso concreto, embora a pretensão principal da ação se dirija à
UNOCHAPECÓ, a parte autora deduziu também pedidos contra o FNDE, consistentes na
declaração de nulidade de cláusula [quinta] dos contratos firmados entre esse ente federal e os
estudantes, e de recalcular todos os contratos de financiamento ainda não quitados, inclusive
àqueles firmados antes de 2015/2, incluindo o desconto de 5% tão logo as quantias sejam
ressarcidas pela Fundeste.

Sem afirmar a procedência desses pedidos, o que deverá ser objeto de análise
somente por ocasião do julgamento do feito, pois sequer há pedido de tutela provisória em
relação a tais pretensões, deve-se reconhecer a sua pertinência com a causa de pedir e com a
relação de direito material subjacente à demanda, assim como sua relação com o FNDE.
Além disso, eventual julgamento de procedência teria reflexos diretos sobre esse ente federal:
no caso da nulidade de cláusula, por afetar contrato do qual o FNDE é parte; no caso do
recálculo de valores devidos pelos estudantes, por se tratar de condenação à obrigação de
fazer a qual lhe caberia dar cumprimento.

Observo ainda que embora a recente Medida Provisória nº 785 de
06/072017 tenha promovido alterações significativas no art. 3º da da Lei nº 10.260/2001,
dispositivo que regulamenta a gestão do FIES, esta continua sendo do FNDE, ao menos até
que o Ministério da Educação regulamente a transição para o novo agente operador:

Art. 3o  A gestão do Fies caberá:                     (Redação dada pela Medida Provisória nº 785,
de 2017)

I - ao Ministério da Educação, na qualidade de:                     (Redação dada pela Medida
Provisória nº 785, de 2017)

a) formulador da política de oferta de vagas e seleção de estudantes, nos termos do que for
aprovado pelo CG-Fies;                     (Incluído pela Medida Provisória nº 785, de 2017)

b) supervisor do cumprimento das normas do programa; e                    (Incluído pela Medida
Provisória nº 785, de 2017)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm#art1
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c) administrador dos ativos e passivos do Fies;                    (Incluído pela Medida Provisória
nº 785, de 2017)

II - a instituição financeira pública federal, na qualidade de agente operador, na forma a ser
regulamentada pelo Ministério da Educação; e                     (Redação dada pela Medida
Provisória nº 785, de 2017)

III - ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil - CG-Fies, na qualidade
de:                    (Incluído pela Medida Provisória nº 785, de 2017)

a) formulador da política de oferta de financiamento; e                     (Incluído pela Medida
Provisória nº 785, de 2017)

b) supervisor da execução das operações do Fies sob coordenação do Ministério da Educação,
que terá sua composição, sua estrutura e sua competência instituídas e regulamentadas por
Decreto.                     (Incluído pela Medida Provisória nº 785, de 2017)

[...]

20-B. O Ministério da Educação regulamentará as condições e o prazo para a transição do
agente operador, tanto para os contratos de financiamento formalizados até o segundo
semestre de 2017 quanto para os contratos formalizados a partir do primeiro semestre de
2018. (Incluído pela Medida Provisória nº 785, de 2017) 

Parágrafo único. Enquanto não houver a regulamentação de que trata o caput, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE dará continuidade às atribuições
decorrentes do encargo de agente operador. (Incluído pela Medida Provisória nº 785, de
2017)

Deve assim ser reconhecida a legitimidade do FNDE para figurar no polo
passivo da presente ação e, em consequência, fixada a competência para a presente ação civil
pública na Justiça Federal.

b) Legitimidade Ativa - Diretório Cemtral de Estudantes (DCE) -
Associação  - Ação Civil Pública - Tutela Interesses Difusos e Direitos Individuais
Homogêneos

O art. 5º, XXI, da Constituição Federal, dispõe que 'as entidades associativas,
quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial
ou extrajudicialmente'.

O Supremo Tribunal Federal assentou que diversamente do mandado de
segurança coletivo e dos sindicatos, em que há substituição processual (CF, art. 5º, LXX, e
art. 8º, III), a atuação das associações com fundamento em tal dispositivo constitucional
constitui hipótese de representação processual, a exigir autorização dos associados. Tal
autorização pode ser conferida tanto individualmente quanto pela assembleia geral da
entidade, não bastando porém aquela genérica outorgada pelo seus estatutos (Rcl 5215,
Plenário, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 15/04/2009; AO 152/RS, Plenário, Rel. Min. Carlos
Velloso, j. em 15/09/1999).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm#art1
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Mais recentemente, julgando o Tema 82 da repercussão geral, o STF afirmou a
impossibilidade de execução individual de sentença proferida em ação coletiva pelos
associados que não conferiram autorização expressa para o ajuizamento da ação, identificados
em lista juntada à inicial (RExt 573.232/SC,  Plenário, Relator p/ Acórdão  Min. Marco
Aurélio, j. em 14/05/2014).

Porém como bem observado pelo Min. Joaquim Barbosa no voto proferido
neste último julgamento, a discussão sobre a necessidade ou não de autorização específica
para execução do julgado em ações coletivas somente não têm relevância quando se tratem de
direitos coletivos ou difusos, dada a impossibilidade nesses casos de cumprimento
individualizado:

Registro que as ações ajuizadas por associações para defesa de direitos e interesses difusos e
coletivos não despertam a discussão ora posta, pois o caráter incindível do bem da vida
pleiteado não comportaria cumprimento individualizado da condenação imposta e, por
conseguinte, tal discussão seria despida de utilidade, especialmente porque a legislação
processual já lhe deu solução consentânea (art. 16, da Lei n. 4.717/65; art. 15, da Lei n.
7.347/85; art. 100, da Lei n. 8.078/90).

Nessa mesma linha de raciocínio, observo que a questão relativa à necessidade
ou não de autorização específica para ajuizamento de ação coletiva por associação não tem
relevância quando se trate da tutela de direitos coletivos (em sentido amplo), pois nesses
casos a legislação confere legitimidade autônoma a tais entidades, na condição de substitutos
processuais. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu assim que 'na ação coletiva ajuizada
por associação em defesa de interesses difusos  e coletivos stricto sensu, em que toda uma
coletividade de deficientes visuais será beneficiada pelo provimento jurisdicional, inclusive 
com eficácia  prospectiva,  revela-se   a natureza transindividual  da  discussão  e  a atuação
da entidade no campo da substituição processual, o que afasta a necessidade de identificação
dos seus associados' (REsp 1349188/RJ, 4ª T., Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em
10/05/2016, DJe 22/06/2016). E mais especificamente no caso de Centro Acadêmico, que 'a
vocação institucional natural do centro acadêmico, relativamente aos estudantes de
instituições de ensino privadas, insere-se no rol previsto nos arts. 82, IV, do CDC, e art. 5º da
Lei n.º 7.347/85' (...) 'a jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, cuidando-se de
substituição processual, como no caso, não é de exigir-se autorização ad hoc dos associados
para que a associação, regularmente constituída, ajuíze a ação civil pública cabível' (REsp
1189273/SC, 4ª T., Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/03/2011, DJe 04/03/2011).

 Com efeito, o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85, dispõe nos seguintes termos a
respeito da legitimidade das associações para propositura de ação civil pública:

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

(...)

V - a associação que, concomitantemente: 
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a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº
11.448, de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao
meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de
grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico.   (Redação dada pela  Lei nº 13.004, de 2014)

A Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por sua vez, no capítulo
que traz regras gerais a respeito da proteção a direitos difusos, coletivos e individuais
homogênos e que se aplicam às ações coletivas em geral, por força do disposto no art. 21 da
Lei nº 7.347/85, confere legitimidade às associações para defesa coletiva desses direitos, nos
seguintes termos:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

(...)

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a
autorização assemblear.

Destaca-se que este último dispositivo faz referência expressa ao disposto no
art. 81, parágrafo único, do CDC, que elenca e define os direitos coletivos em sentido amplo
passíveis de tutela coletiva:

 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:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de
origem comum.

Percebe-se assim que a legislação dá às associações civis legitimidade para o
ajuizamento de ações coletivas na defesa de direitos e interesses coletivos (em sentido
amplo), exigindo-se apenas: a) que  constituídas nos termos da legislação civil há pelo menos
1 ano;1b) haja pertinência temática entre o objeto da ação e seus fins institucionais.

O Diretório Central dos Estudantes da Unochapecó é uma associação civil
fundada em 05/11/1973, devidamente constituída na forma da legislação civil, registrada
junto ao Registo Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Chapecó (Evento 1 -
ESTATUTO4).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm#art1
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No que tange à pertinência temática, a finalidade institucional dos Diretórios
Centrais de Estudantes, decorrente da própria natureza dessas entidades, é defender os
interesses dos estudantes dentro do âmbito da Universidade. No caso do DCE - Unochapecó,
embora o conteúdo das Cláusulas de seu Estatuto seja bastante genérico quanto a isso, tenho
que é possível extrair tal finalidade associativa de cláusulas como aquelas que
prevêem 'defender a vontade coletiva de seus associados', 'defender condições de trabalho,
estudo e pesquisa dignas', 'lutar pela implementação de políticas públicas e privadas que
facilitem ou incentivem o ingresso e permanência de pessoas nas escolas, faculdades e
Universidades' (art. 2º, II, IV e XXI). 

Diante disso tenho como inequívoca a existência de pertinência temática entre
a causa deduzida em juízo, que se relaciona especificamente à defesa dos interesses de uma
parcela significativa dos estudantes da Unochapecó contra uma cobrança alegadamente
abusiva e que pode em muitos casos colocar em risco a própria manutenção dos estudantes na
Universidade, e as finalidades institucionais da autora. 

Acrescente-se que também sob uma perspectiva de legitimidade adequada deve-
se reconhecer que o Diretório Central dos Estudantes é quem certamente possui o maior
interesse e talvez as melhores condições para exercer a defesa judicial dos estudantes, pois se
trata da entidade cuja existência tem como finalidade específica a defesa de seus interesses. 

Tampouco há dúvida quanto ao caráter coletivo da demanda. 

Em uma primeira perspectiva, a cobrança alegadamente indevida de valores dos
beneficiários do FIES atinge direitos individuais dos estudantes, os quais se caracterizam
como homogêneos, pois 'os titulares são determinados ou determináveis, e o objeto da
pretensão é divisível (isto é, o dano ou a responsabilidade se caracterizam por sua extensão
divisível ou individualmente variável entre os integrantes do grupo) (MAZZILLI, Hugo
Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Saraiva, 2006, p. 54).

Tal cobrança assume uma inequívoca dimensão coletiva, dado o grande número
de estudantes afetados, pois embora não se disponham de dados no processo para afirmar
qual o seu número específico, certamente representam uma parcela expressiva dos estudantes
da Unochapecó. Dada a condição de baixa renda desses estudantes, eventual cobrança
abusiva assume particular gravidade, ante o risco de que venham a enfrentar sérias
dificuldades para manter-se na Universidade, o que revela a existência também de um
interesse social subjacente à causa, transcendendo o interesse particular dos lesados. Diante
dessas circunstâncias é evidente a existência de um interesse em que a solução do caso ocorra
pela via da ação coletiva, evitando-se uma multiplicação sem fim de demandas e obtendo-se
uma definição judicial da forma mais racional e célere possível, o que legitima o DCE a
exercer sua tutela coletiva.

Além disso, a prestação de serviços educacionais constitui relação de
consumo (STJ, REsp 1.583.798/SC, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
07/10/2016; REsp 1.121.275/SP, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 27/3/2012, DJe
17/4/2012), tendo sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a legitimidade dos
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Centros Acadêmicos de Estudantes para ajuizamento de ação civil pública na defesa de
direitos individuais homogêneos de índole consumerista dos estudantes (REsp
1.189.273/SC, 3ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 01/03/2011, DJe 04/03/2011).

Por todos esses motivos tenho que deve ser reconhecida a legitimidade ativa do
Diretório Central de Estudantes da Unochapecó para ajuizamento da presente ação civil
pública. 

c) Tutela Provisória - Portaria Normativa n. 8, de 02.07.2015, do Ministério
da Educação - Extensão Indevida de Desconto - Estudante Benficiário do FIES
- Impossibilidade de Cobrança de Valores Adicionais - Serviço Educacional - Relação de
Consumo - Direito de Informação - Boa-Fé Objetiva na Execução dos Contratos -
Direito Fundamental à Educação

Dispõe o art. 294 do Novo Código de Processo Civil:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida
em caráter antecedente ou incidental.

Tratando da tutela de urgência, o art. 300, caput, prevê que esta será
concedida 'quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.'

A tutela denominada de urgência corresponde assim em linhas gerais à
antecipação de tutela prevista no art. 273, I, do antigo CPC, com seus clássicos pressupostos
de fumus boni iuris [probabilidade do direito] e periculum in mora [risco decorrente da
demora no processo].

A UNOCHAPECÓ está cobrando dos estudantes beneficiários do FIES um
valor adicional ao que vinha sendo pago, sob o argumento de que teria havido um erro na
aplicação dos critérios estabelecidos na Portaria Normativa n. 8, de 02.07.2015, do Ministério
da Educação, que teria resultado na concessão de um desconto indevido de 5% nas
mensalidades desses alunos.

Os boletos anexados à inicial, com vencimento em 10.11.2017, comprovam que
tal cobrança já vem sendo efetuada pela Universidade (Evento 1 - OUT27 a 29).

Cabe assim examinar se tal cobrança é ou não legítima. 

Segundo se extrai dos e-mails enviados aos alunos, da resposta enviada pelo
Reitor ao DCE e da Nota de Esclarecimento divulgada no site da Unochapecó, o fundamento
para essa cobrança  seria o fato de que por força da Portaria Normativa n. 8, de 02.07.2015,
do Ministério da Educação, as Universidades teriam sido obrigadas a concederem um
desconto de 5% nas mensalidades dos alunos que obtiveram o financiamento do FIES a partir
do segundo semestre de 2015, porém por um lapso tal desconto teria sido estendido de forma
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indevida nas mensalidades do semestre de 2017/1 a todos os estudantes com financiamento
do FIES, inclusive àqueles com contratos anteriores, que não fariam jus a esse
benefício (Evento 1 - EMAIL7, OFIC8 e OFIC11). Eis o teor do ofício firmado pelo Reitor:

A Portaria Normativa n. 8, de 02.07.2015, do Ministério da Educação, dispôs,
no seu Capítulo II, acerca da participação das mantenedoras de instituições de ensino superior
no processo seletivo do FIES referente ao segundo semestre de 2015. 

Art. 5º Nos Termos de Participação, a mantenedora deverá obrigatoriamente preencher, para
cada curso, turno e local de oferta, as seguintes informações referentes a: 

I - integralidade do curso: 

a) o valor bruto equivalente à soma dos valores de todas as semestralidades, fixadas com base
na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, considerando a grade cheia correspondente a
cada semestre; 

b) o valor equivalente à soma dos valores de todas as semestralidades, fixadas com base na
Lei nº 9.870, de 1999, observados todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos
pela IES, inclusive aqueles concedidos a título de pontualidade ou antecipação do pagamento
das mensalidades, considerando a grade cheia correspondente a cada semestre; 

c) o valor a ser financiado com recursos do Fies, o qual deverá ser inferior, no mínimo, a
cinco por cento do valor de que trata a alínea "b", em razão do abatimento decorrente da
relação em escala quantitativa de alunos financiados. 

II - semestralidade escolar do curso: 

a) o valor bruto fixado com base na Lei no 9.870, de 1999, considerando a grade cheia
correspondente ao primeiro semestre do curso; 
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b) o valor fixado com base na Lei no 9.870, de 1999, observados todos os descontos regulares
e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive aqueles concedidos a título de pontualidade
ou antecipação do pagamento das mensalidades, considerando a grade cheia correspondente
ao primeiro semestre do curso; 

c) o valor a ser financiado com recursos do Fies, o qual deverá ser inferior, no mínimo, a
cinco por cento do valor de que trata a alínea "b", em razão do abatimento decorrente da
relação em escala quantitativa de alunos financiados. 

III - proposta do número de vagas a serem ofertadas por meio do processo seletivo do Fies
referente ao segundo semestre de 2015.

As instituições de ensino superior deveriam assim informar ao FNDE, tanto
para a integralidade do curso (totalidade de semestres) quanto para o respectivo semestre: a) o
valor bruto da semestralidade (soma das mensalidades), sem descontos; b) o valor da
semestralidade com os descontos concedidos aos estudantes pela instituição de ensino, como
aqueles decorrentes de pagamento antecipado ou que favoreçam determinados grupos de
estudantes (carentes, de excepcional desempenho escolar, etc.); c) o valor a ser financiado
com recursos do FIES, que deveria corresponder a no máximo 95% [inferior, no mínimo, a
cinco por cento] do valor das semestralidades com os descontos concedidos pela instituição
de ensino (alínea 'b'), em razão do desconto [abatimento] decorrente da relação em escala
quantitativa de alunos financiados.

Como o valor a ser financiado com recursos do FIES deveria corresponder a no
máximo 95% da semestralidade, a diferença de 5% correspondente ao 'abatimento' teria de
ser necessariamente custeada pela instituição de ensino. Considerando
que a Portaria Normativa n. 8, de 02.07.2015 tratava dos procedimentos e informações a
serem prestados em relação  ao processo seletivo do FIES 2015/2, suas regras, inclusive
àquela relativa à concessão do abatimento de 5% não se estenderiam a contratos anteriores. 

A pretensão de estender tal desconto a título de isonomia a todos os estudantes
com financiamento do FIES é no mínimo questionável, dada a inexistência de direito
adquirido a regime jurídico e a correlata possibilidade de alteração das regras do programa de
financiamento para novos contratos. Por certo a legislação não pode estabelecer
discriminação arbitrária entre potenciais candidatos ou beneficiários do financiamento, mas
pode estabelecer condições que valerão para novos contratos, como parece ter sido o caso do
desconto instituído pelo referido normativo. Observo que a pretensão de garantir um
tratamento isonômico a todos os contratos do FIES levaria à impossibilidade de se
introduzirem alterações no programa, como aquelas recentemente promovidas pela Medida
Provisória n. 785/2017, o que se de um lado parece uma ideia atraente, de outro poderia
acabar levando à sua inviabilização por falta de recursos. 

A cobrança deve ser suspensa, porém por outros motivos. 

A própria instituição de ensino reconhece que o desconto foi estendido a
estudantes com contratos de financiamento do FIES anteriores a 2015/2 devido a um erro. As
informações fornecidas até o momento pela UNOCHAPECÓ não revelam em que
especificamente consistiu esse erro, não sendo ainda possível determinar se houve falha nos
dados repassados ao FNDE ou apenas no cálculo das mensalidades a serem cobradas dos
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estudantes. No primeiro caso o equívoco deveria ter sido corrigido diretamente junto ao
FNDE, retificando-se as informações prestadas e promovendo-se o recálculo dos valores a
serem repassados à instituição de ensino. No segundo, a cobrança extemporânea dos
estudantes só se justificaria se demonstrado que o anterior 'erro' da Universidade resultou na
não exigência de valores que seriam de fato devidos pelos estudantes, considerando para tanto
as condições dos contratos firmados por esses com o FNDE e com a própria
UNOCHAPECÓ, não prescindindo-se neste caso de um adequado esclarecimento quanto ao
motivo da cobrança e à composição do cálculo. 

Porém mesmo neste juízo de cognição sumária, feito a partir dos elementos de
prova disponíveis nos autos, é possível afirmar que a cobrança feita Universidade é
aparentemente irregular.

Isso fica particularmente claro quando se analisa a cobrança feita em relação a
estudantes beneficiados com financiamento de 100% da respectiva semestralidade. Se
o abatimento previsto na Portaria Normativa n. 8 do MEC tivesse sido estendido
equivocadamente a contratos anteriores a 2015/2, como alega a Universidade, isso não
poderia redundar na cobrança de valores a esses estudantes, pela singela circunstância de que
seu financiamento é integral. Ora, se o referido normativo instituiu um abatimento, esse se
refletiria necessariamente em uma diminuição do valor a ser recebido pela instituição de
ensino a título de semestralidade, não sendo possível, por uma questão de lógica, haver
um aumento do valor cobrado dos estudantes. No caso de estudantes com financiamento
integral, que não pagavam qualquer valor sem a aplicação desse 'desconto', não há como ter
havido redução do montante que lhes competiria pagar, o que torna em princípio injustificada
a cobrança feita pela Universidade. 

Nos termos da Lei nº 10.260/01, que regulamenta o Fundo de Financiamento ao
estudante do Ensino Superior - FIES, o programa pode ser financiar valor equivalente até
100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino, sendo expressamente
vedada a cobrança de quaisquer valores ou taxas adicionais: 

Art. 4º  São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos
educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino
devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos
cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de
qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B.                  (Redação
dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

Nos termos do art. 4º, § 4º, os encargos educacionais a serem financiados pelo
FIES 'considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários,
de caráter coletivo ou decorrente de convênios com instituições públicas ou privadas,
incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a
proporcionalidade da carga horária'. Portanto o valor do financiamento corresponderá, na
proporção do  percentual financiado, ao valor líquido que é cobrado a título de
contraprestação pelo serviços educacionais, ou seja, aquele valor que o estudante teria de
efetivamente pagar caso não obtivesse o financiamento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13366.htm#art1
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Por outro lado, o art. 4º, § 1º-A, determina que o valor total do curso
- correspondente à soma das mensalidades de todos os semestres, projetada a partir do valor
cobrado no semestre em que fechado o contrato de financiamento - deve ser estar
devidamente identificado no contrato de financiamento, garantindo-se assim que tanto o
FNDE tenha ciência do valor que terá de ser desembolsado a título de financiamento, quanto
o estudante em relação ao montante financiado e à quantia que terá de pagar à Universidade
todo mês, quando o financiamento não seja integral. 

Tomando como exemplo contrato de financiamento do FIES anexado à inicial,
tais valores são identificados na sua cláusula terceira, constando um montante  total a ser
financiado de R$ 338.678,10, projetado a partir do valor da  semestralidade 01/2014, de R$
18.572,67. No parágrafo primeiro dessa cláusula consta a previsão de que o financiamento
corresponde a 100% da semestralidade, ou seja, é integral (Evento 1 - CONTR31). 

Em tal contexto e considerando os dispositivos legais acima transcritos,
especialmente a vedação contida no art. 4º, caput, da Lei nº 10.260/01, a instituição de ensino
não poderia cobrar qualquer valor desse estudante ao longo do curso. 

Porém o extrato de situação financeira e o boleto anexados à inicial demonstram
que a UNOCHAPECÓ está cobrando desse estudante o valor de R$ 757,25, com vencimento
em 10/11/2017 (Evento 1 - OUT29 e EXTR30).

Há portanto indícios de irregularidade nessa cobrança, na medida em que a
Universidade não poderia cobrar por um suposto desconto indevido dado a estudante que
possui financiamento integral pelo FIES.

Destaca-se mais uma vez que que o erro da Universidade tenha resultado na
redução indevida do valor da semestralidade, eventual ajuste teria de ser feito
necessariamente perante o FNDE, dada a impossibilidade de cobrança de diferenças dos
estudantes.

Não bastasse as regras do próprio FIES impedirem tal cobrança, tenho que esta
não poderia ocorrer também em virtude da incidência das regras do Código de Defesa do
Consumidor e ante a boa-fé objetiva que deve pautar as relações contratuais, como aquela
estabelecida entre a Universidade e seus estudantes. 

Nos termos do art. 2° da Lei nº 8.078/90, 'consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final'. Esse é o caso do
estudante universitário, que em última análise é o destinatário da prestação de serviços
educacionais prestados pela instituição de ensino superior. Na sua relação com a
Universidade o estudante encontra-se inequivocamente em uma posição de vulnerabilidade
no que diz respeito ao contrato de prestação de serviços educacionais, especialmente no que
diz respeito aos valores cobrados pela instituição de ensino.2

Por tais razões não há dúvida quanto à existência de relação de consumo na
prestação de serviços educacionais, inclusive de nível superior, o que, como já referido, tem
sido sido reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp
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1.583.798/SC, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/10/2016; REsp 1.121.275/SP, 3ª T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 27/3/2012, DJe 17/4/2012).

Na posição de consumidor, o estudante perante a prestadora de serviços 
(Universidade) direitos como de informação e de proteção contra práticas abusivas impostas
no fornecimento desses serviços (Lei nº 8.078/90, art. 6º, III e IV).

O dever de informação não se limita ao momento da oferta do produto, indo
além e perpassando a relação contratual ao longo de toda sua execução,
exigindo transparência por parte do fornecedor, especialmente em relação a situações
que possam trazer prejuízo ao consumidor. 

Do dever de prestar informações adequadas ao consumidor, decorreria a
necessidade de que a Universidade agisse com transparência em relação aos estudantes no
que tange a essa cobrança. A modificação na forma como o contrato é executado, em ponto
tão importante como o pagamento de mensalidades devidas pelos serviços prestados, imporia
um especial cuidado para esclarecimento dos exatos motivos pelos quais isso estaria
ocorrendo. Para tanto, seria imprescindível a apresentação à comunidade acadêmica dos
elementos que demonstrassem em que consistiu o erro que fundamenta a cobrança,
como dados contábeis e as informações repassadas ao FNDE relativas a essas operações,
assim como individualmente, em relação a cada estudante, um discriminativo e cálculo
detalhado que lhes permitisse aferir a correção dos montantes cobrados. Isso porém
aparentemente não ocorreu, pois como visto as informações que vêm sendo prestadas pela
Universidade se limitam a afirmar que a cobrança decorre da retificação de um erro na
concessão de um abatimento, sem qualquer explicitação acerca dos detalhes da cobrança
indevida, seja em relação à coletividade ou a cada um dos estudantes.

Tratando-se de cobrança não prevista originalmente no contrato e que, como
visto, em alguns casos já é possível afirmar a priori  que não poderia estar sendo efetuada,
trata-se de prática aparentemente abusiva, e por tal motivo também vedada pelo CDC.

Além disso, o princípio da boa-fé constitui hoje pedra angular das relações
contratuais, ganhando especial realce nas relações de consumo. Na lição de CLÁUDIA LIMA
MARQUES:

O caput do art. 4º do CDC menciona, além da transparência, a necessária harmonia das
relações de consumo. esta harmonia será buscada através da exigência de boa-fé nas relações
entre consumidor e fornecedor. (...) Poderíamos afirmar genericamente que a boa-fé é o
princípio máximo orientador do CDC. (grifos no original) 3

A modificação unilateral do contrato, sem a concordância do consumidor e sem
sequer garantir o direito de informação adequada a respeito dos motivos para tanto representa
inequívoca violação ao dever de boa-fé contratual, o qual, a teor do disposto no art. 422 do
Código Civil, deve ser observado não só na conclusão do contrato, mas também ao longo da
sua execução.
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Por fim, observo que no caso de muitos estudantes a cobrança adicional de
valores coloca em xeque seu direito fundamental à educação. Embora diante do teor do art.
208, V, da Constituição Federal [Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um; grifei], seja possível discutir qual o
exato conteúdo das prestações exígiveis do Estado para concretização desse direito, é
inequívoco que a Constituição Federal, ao veicular dispositivo que trata especificamente do
ensino superior, erigiu também esse nível de ensino daqueles que devem ser objeto de
proteção e fomento pelas diferentes esferas de Governo. Por outro lado, embora também seja
questionável em que medida seria possível impor deveres a instituições particulares de ensino
com base nesse dispositivo constitucional, é certo que da própria força normativa da
Constituição decorrem deveres para o Poder Público de garantir na melhor medida possível a
concretização desse direito fundamental, o que ganha uma especial dimensão no caso de
estudantes de baixa renda, cujo acesso ao ensino de nível superior depende necessariamente
de financiamento público. 

Por tais motivos, tenho que também sob o prisma do direito fundamental à
educação justifica-se a concessão de tutela provisória no presente caso, ante o risco de que a
cobrança a aparentemente indevida possa representar à continuidade na Universidade de
estudantes que têm seus estudos financiados integral ou parcialmente pelo FIES, e que
portanto são presumivelmente de baixa renda. 

Nessa linha de raciocínio, tenho também como evidente o periculum in
mora  no presente caso, pois enquanto a suspensão da cobrança, embora possa representar
algum prejuízo à UNOCHAPECÓ, por certo não deverá à inviabilização de suas atividades,
na perspectiva de muitos estudantes trará sensíveis dificuldades para pagamento e
eventualmente para sua permanência no ensino superior.

Feitas todas essas considerações, tenho que deve ser concedida a tutela
provisória requerida na inicial, ante o reconhecimento neste juízo de cognição sumário da
probabilidade do direio alegado e do risco na demora do processo para os estudantes alvo da
cobrança, substituídos pelo autor da ação, ressalvando-se a possibilidade de revisão da
medida caso apresentadas pela ré informações e provas que infirmem as premissas aqui
lançadas (CPC, art. 296, caput).

d) Cumprimento da Tutela Provisória

As garantias asseguradas constitucionalmente de acesso à jurisdição e ao devido
processo legal (CF, art. 5o. XXXV e LIV) conferem ao cidadão o direito a uma tutela
jurisdicional justa, adequada e tempestiva. Disso decorre que a prestação jurisdicional não se
esgota na declaração quanto à existência ou não do direito, mas exige sobretudo a adoção,
pelo Poder Judiciário, de medidas que garantam a efetividade de suas decisões. 

Não bastasse a força normativa inerente aos referidos princípios
constitucionais, diversos dispositivos do novo Código de Processo Civil buscam prover o juiz
de meios para garantir tal efetividade. 
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Desse modo, dispõe o CPC que o juiz deverá determinar 'todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária' (art. 139, IV) e  'as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela
provisória' (art. 297, caput).

Além disso, por se aplicarem à tutela provisória as disposições relativas ao
cumprimento de sentença (art. 297, parágrafo único), para sua efetivação o juiz pode
determinar 'entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de
pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo,
caso necessário, requisitar o auxílio de força policial' (art. 536, § 1º).

A possibilidade de fixação de multa [astreintes] no caso de tutela provisória que
determine o cumprimento de obrigação de fazer está também prevista expressamente no art.
537, caput, do diploma processual:

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento
do preceito.

Por outro lado, ante a agregar efeito dissuassório à multa, esta deve guardar uma
relação de proporcionalidade com a relevância do direito material em litígio e também com a
capacidade econômica do réu, sob pena de se revelar ineficaz para o fim a que se destina, de
compelir ao cumprimento da decisão judicial. Considerando o grande número de estudantes
atingidos pela cobrança e que a ré é uma Universidade, com milhares de alunos e orçamento
presumivelmente significativo,  fixo o valor diário da multa para caso de descumprimento
em R$ 50.000,00. 

No que tange ao prazo para cumprimento da decisão, imprescindível que tal
ocorra imediatamente, em razão dos prejuízos que podem decorrer para os estudantes da
manutenção da cobrança indevida. 

e) Determinações Finais

1. Ante o todo exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pela
autora, para determinar à ré FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO
DO OESTE - FUNDESTE / UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE
CHAPECÓ - UNOCHAPECO, a suspensão da cobrança dos estudantes beneficiários
do FIES de quaisquer valores relativos ao desconto de 5% do valor da semestralidade
2017/1. 

Fixo multa para caso de descumprimento da presente determinação no valor
diário de R$ 50.000,00, a qual incidirá a partir do dia seguinte à intimação da presente
decisão.

2.  Intime-se a parte autora e a ré UNOCHAPECÓ, com urgência.
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3. Tendo em vista que o art. 334 do Código de Processo Civil determina que a
audiência de conciliação nele prevista deva ocorrer com antecedência mínima de 30 dias,
citando-se o réu com pelo menos 20 dias de antecedência, que a contagem desses prazos deve
ser feit em dias úteis e a vedação legal à designação de audiências no período entre 20/12 e
20/01 (CPC, art. 219 e art. 220, caput), designo o dia 24 de janeiro de 2018, às 15h00, para
a realização de audiência de conciliação. 

4. Cite(m)-se o(s) réu(s), nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil.

5. Intime-se o Ministério Público Federal, para atuar como fiscal da lei (Lei nº
7.347/85, art. 5º, § 1º).
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