
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

TAC Nº 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2018. 

 

Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002586/2017-88. 

Assunto: Direito à educação. Oferta irregular de curso livre 

como curso de mestrado. Aluno-consumidor. INSTITUTO 

EDUCACIONAL COGNITIVO EIRELI. FACULDADE 

PRESBITERIANA JOHN LAWRENCE MILLER. 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 

– ELIM. Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

que o Ministério Público Federal, por seu agente infra-assinado, 

doravante denominado COMPROMITENTE, toma das pessoas 

jurídicas INSTITUTO EDUCACIONAL COGNITIVO EIRELI 

(CNPJ 27.350.780/0001-56), FACULDADE PRESBITERIANA 

JOHN LAWRENCE MILLER (CNPJ 21.419.084/0001-72) e 

sua mantenedora ORGANIZAÇÃIO SOCIAL CIVIL DE 

INTERESSE PÚBLICO – ELIM (CNPJ 21.419.084/0001-72), 

devidamente representadas por seus representantes legais, 

doravante denominadas COMPROMISSÁRIAS, para regular a 

oferta do curso de “Relação de Ajuda na Educação”.  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, por meio da Procuradora da 

República signatária, no uso de suas atribuições institucionais, que lhe são conferidas pela 

Constituição da República e pela Lei Complementar nº 75/93, e  

CONSIDERANDO que 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 (CF, art. 127); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público 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 (CF, art. 

129, II); bem como 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 (CF, 

art. 129, III), a exemplo do direito à educação; 
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CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394, de 20/12/1996, estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional e, em seu art. 7°, prevê que o ensino é livre à iniciativa privada, 

atendidas algumas condições, dentre elas, a do cumprimento das normas gerais da educação 

nacional e do respectivo sistema de ensino; 

CONSIDERANDO que, para o funcionamento regular de qualquer curso de 

pós-graduação stricto sensu no Brasil, é necessária a recomendação da CAPES, submetida a 

parecer final do Conselho Nacional de Educação e posterior homologação pelo Ministro da 

Educação, nos termos dos arts. 4º e 5º, da Resolução CNE/CES nº 07/2017;  

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório em epígrafe foi 

instaurado para apurar a oferta irregular de curso de “Mestrado em Relação de Ajuda na 

Educação” pelas COMPROMISSÁRIAS, sem que houvesse recomendação da CAPES e 

consequente homologação do Ministro da Educação; 

CONSIDERANDO que nenhuma das COMPROMISSÁRIAS possui registro 

como instituição de ensino superior junto ao Ministério da Educação;   

CONSIDERANDO que a CAPES informou que o referido curso não consta da 

relação de cursos recomendados, conforme consulta ao Sistema Nacional de Pós-Graduação 

(SNPG) e à Plataforma Sucupira; 

CONSIDERANDO que a propaganda no site do INSTITUTO 

EDUCACIONAL COGNITIVO EIRELI afirmava categoricamente tratar-se de curso de 

“Mestrado em Relação de Ajuda” e trazia, inclusive, o número da suposta Portaria de 

Autorização (20160010646187);  

CONSIDERANDO que o curso ofertado pelas COMPROMISSÁRIAS é, na 

verdade, curso livre, para o qual é vedada a emissão de diploma de curso superior de 

graduação ou de certificado de conclusão de pós-graduação, sendo permitida apenas a 

emissão de certificado de participação, sem valor de título de curso superior para fins do 

disposto no art. 48, da Lei nº 9.394/1996;  

CONSIDERANDO que a oferta de ensino superior sem a devida autorização 

configura irregularidade administrativa, conforme art. 11, do Decreto n° 5.773/2006; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), cujas normas são de ordem pública, prevê ser direito básico do consumidor a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e suas características, 

protegendo-o contra publicidade enganosa e respondendo o fornecedor de serviços pelos 

vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim 

como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária (art. 6º, III e IV; art. 14; art. 20 e art. 37);  
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CONSIDERANDO que o mesmo diploma legal qualifica como infração penal 

sujeita a penas de detenção e multa “fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação 

relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, 

durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”, bem como “fazer ou promover 

publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva”, nos termos dos artigos 66 e 

67 do CDC; 

CONSIDERANDO que a divulgação do curso de mestrado em “Relação de 

Ajuda na Educação”, sem a necessária recomendação da CAPES e autorização do MEC, pode 

ter induzido os alunos matriculados a erro, gerando, para eles, o direito de reparação previsto 

nos arts. 14 e 20 do CDC;  

CONSIDERANDO que, por força do disposto no art. 5º, §6º, da Lei nº 

7.347/85, compete ao Ministério Público tomar dos interessados compromisso de ajustamento 

de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de titulo 

executivo extrajudicial, 

ACORDAM as partes as seguintes obrigações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. As COMPROMISSÁRIAS se obrigam a reconhecer 

que o curso ofertado em “Relação de Ajuda na Educação” não possui grau de Mestrado e não 

tem autorização do Ministério da Educação ou recomendação da CAPES para funcionar como 

tal, tratando-se, no momento, tão somente, de curso livre. 

Parágrafo Único. A obrigação implica reconhecer também que os alunos 

matriculados no referido curso não detêm nenhuma expectativa de direito a diploma ou 

certificado de nível superior, fazendo jus tão somente a “certificado de participação”.  

CLÁUSULA SEGUNDA. As COMPROMISSÁRIAS se obrigam a esclarecer, 

formalmente, todos os alunos ora matriculados na instituição que a recomendação do curso de 

“Relação de Ajuda na Educação”, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, e sua homologação, pelo Ministro da Educação, não têm previsão para acontecer, 

sendo que o curso pode nunca vir a ser recomendado pela CAPES.   

CLÁUSULA TERCEIRA. As COMPROMISSÁRIAS poderão continuar a 

realizar as atividades do programa de “Relação de Ajuda na Educação”, apenas na qualidade 

de curso livre, devendo, para tanto, proceder ao aditamento dos contratos dos alunos ora 

matriculados que assim o desejarem, para alterar suas condições de oferta e renegociar os 

valores outrora acordados como contraprestação pecuniária, já que o curso livre não pode ser 

cobrado à mesma razão que um curso de Mestrado.  

CLÁUSULA QUARTA. As COMPROMISSÁRIAS igualmente se obrigam a 

oferecer aos alunos matriculados, que assim o desejarem, a possibilidade de rescisão imediata 
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e desburocratizada dos contratos vigentes, com a devolução de todos os valores pagos, 

corrigidos monetariamente, nos termos do art. 20, II, do CDC.  

Parágrafo Único. Nos casos dos alunos que optarem pela restituição dos 

valores, as COMPROMISSÁRIAS se obrigam a realizar a devolução das quantias devidas no 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o protocolo do pedido, que deverá ser aceito 

mesmo que redigido à mão, desde que devidamente assinado pelo aluno ou responsável legal 

pela matrícula.  

CLÁUSULA QUINTA. As COMPROMISSÁRIAS se obrigam a dar ampla 

publicidade ao presente termo de compromisso entre os alunos e funcionários das entidades, 

devendo publicá-lo inclusive em seus portais eletrônicos.   

Parágrafo Primeiro. A publicidade deve incluir, com destaque, esclarecimento 

acerca da natureza de curso livre – e não de Mestrado - do curso “Relação de Ajuda na 

Educação”. 

Parágrafo Segundo. A publicidade também deve destacar o direito dos alunos à 

rescisão do contrato e restituição imediata de todos os valores pagos, monetariamente 

atualizados. 

CLÁUSULA SEXTA. Em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas 

deste compromisso, e a cada ato de descumprimento, fica estipulada multa de R$ 1.000,00 

(mil reais), a ser revertida ao Fundo da Lei da Ação Civil Pública, instituído pela Lei Federal 

7.347/85.  

Parágrafo Primeiro.  Em caso de notícia de descumprimento dos termos do 

presente compromisso de ajustamento de conduta, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

instaurará procedimento de averiguação, facultando às COMPROMISSÁRIAS ampla defesa, 

mediante apresentação de resposta escrita e apresentação de documentos, no prazo de 30 dias. 

Parágrafo Segundo. Comprovado o descumprimento, não sendo a multa 

prevista no caput desta CLÁUSULA SEXTA recolhida de forma espontânea, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL promoverá a execução do compromisso, servindo a decisão e 

respectivos comprovantes como título executivo extrajudicial. 

CLÁUSULA SÉTIMA. O presente termo DE COMPROMISSO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 

5º, § 6º da Lei nº 7.347/85, e do art. 784,IV, do Código de Processo Civil.  

CLÁUSULA OITAVA. Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal de 

Brasília/DF para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação 

executiva, consistente em obrigação de fazer, com renúncia a qualquer outro. 
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E, por estarem assim combinadas, as partes firmam o presente compromisso, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

   

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA 

Procuradora da República/MPF 

Titular do 1º Ofício da Seguridade Social e Educação/DF 

CARLOS HENRIQUE L. SANTOS 

Procurador do Instituto Educacional Cognitivo Eireli 

RANIERO PETRUCCI 

Faculdade Presbiteriana John Lawrence Miller 

 

 

RANIERO PETRUCCI 

Mantenedora Organização Social Civil de Interesse Público - ELIM 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 16 fev. 2018. Caderno 

Extrajudicial, p. 121-122. 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/134115
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/134115

