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EMENTA:

I - ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR. PROJETOS DE
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. SEM EDITAL.PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL - PNAES. DECRETO Nº 7.234/2010.

II - PARECER REFERENCIAL, EMITIDO SOB RESPALDO DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº
55 E DA PORTARIA PGF Nº 262/2017. MATÉRIA SUBMETIDA À PROCURADORIA FEDERAL DE
MODO RECORRENTE, ENSEJANDO ORIENTAÇÕES REPETIDAS, TRADUZIDAS EM
MANIFESTAÇÕES PADRONIZADAS.

III - DISPENSA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JURÍDICO, DESDE QUE A AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL ATESTE QUE O CASO CONCRETO SE AMOLDA AO
PRESENTE PARECER E QUE TODAS AS RECOMENDAÇÕES DESTA MANIFESTAÇÃO RESTARAM
ATENDIDAS. NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO E DA
PRÓPRIA ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

 
DO OBJETO DO PRESENTE PARECER REFERENCIAL

 
1. No exercício de suas atividades, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXT, tem
promovido, sistematicamente, o encaminhamento a este órgão jurídico, de processos nos quais solicita
manifestação jurídica a respeito  de projetos a serem executados na área de assistência estudantil, com
fulcro no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de
Assistência Estudantil - PNAES.
2. Dos registros extraídos a partir dos sistemas da Advocacia-Geral da União e dos arquivos da
Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro (PF/IFTM) é possível constatar que,
em tais casos, as manifestações a cargo deste órgão sempre seguiram um determinado padrão,
incorporando orientações no mesmo sentido.
3. A Advocacia-Geral da União, a que se subordina esta PF/IFTM hierárquica e tecnicamente,
autorizou, por meio da ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 55, a emissão de manifestações jurídicas
referenciais, destinadas ao exame das questões jurídicas envolvendo matérias idênticas e recorrentes.
Em tais circunstâncias, ficam dispensadas as análises individualizadas, "desde que a área técnica
ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação". Veja-se
o teor da mencionada Orientação Normativa:

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 55, DE 23 DE MAIO DE 2014

O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X,XI e
XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que
consta do Processo nº 56377.000011/200912, resolve expedir a presente orientação
normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar
nº 73, de 1993:

I Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que
analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão
dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica
ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada
manifestação.

II Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os
seguintes requisitos:

a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar,justificadamente, a
atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos e

b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências
legais a partir da simples conferência de documentos.

Referência: Parecer nº 004/ASMG/CGU/AGU/2014

LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

RETIFICAÇÃO: Na Orientação Normativa nº 47, de 23 de maio de 2014, publicada no Diário
Oficial da União nº 98, de 26 de maio de 2014, Seção 1, pág. 29, onde se lê: "Orientação
Normativa nº 47, de 23 de maio de 2014...", leia-se:"Orientação Normativa nº 55, de 23 de
maio de 2014...".

4. Da leitura da Orientação Normativa em apreço, depreende-se a expressa autorização, no
âmbito da AGU, para elaboração de manifestação jurídica referencial, definida como sendo aquela que



analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes.
5. Dessa forma, com a manifestação jurídica referencial, os processos administrativos
que veicularem consultas idênticas à enfrentada na manifestação referencial estarão
dispensados de análise individualizada pelo órgão jurídico, bastando, para tanto, que as
instâncias técnicas da Administração atestem, expressamente, que o caso concreto se
amolda aos termos da manifestação referencial adotada pela Advocacia-Geral da União.
6. Ressalte-se, neste ponto, que tal declaração deverá ser emitida pela autoridade
competente, não devendo os autos serem encaminhados para o órgão consultivo deliberar se a análise
individualizada se faz ou não necessária, visto que o escopo da manifestação referencial é, justamente,
eliminar esse trâmite.
7. A grosso modo, a manifestação jurídica referencial consiste em parecer jurídico genérico,
vocacionado a balizar todos os casos concretos, cujos contornos se amoldem ao formato do caso
abstratamente analisado.
8. Trata-se, portanto, de ato enunciativo perfeitamente afinado com o princípio da eficiência
(art.37, caput, da Constituição Federal), que, seguramente, viabilizará o adequado enfrentamento de
questões que, embora dotadas de baixa densidade jurídica, terminavam por tumultuar a agenda desta
Consultoria Jurídica, dificultando a dedicação de tempo às verdadeiras questões jurídicas.
9. Tal medida já havia sido expressamente recomendada pelo Manual de Boas Práticas
Consultivas da AGU, consoante se infere da leitura do excerto abaixo transcrito:

Embora a atividade consultiva não se confunda com as atividades da Entidade/Órgão
Assessorado, o Órgão Consultivo possui importante papel no sentido de estimular 
padronização e orientação geral a respeito de assuntos que despertaram ou possam
despertar dúvidas jurídicas. Deste modo, é recomendável a elaboração de minutas padrão
de documentos administrativos, treinamentos com os gestores e pareceres com
orientações “in abstrato”, a fim de subsidiar a prática de atos relacionados a projetos ou
políticas públicas que envolvam manifestações repetitivas ou de baixa complexidade
jurídica. (Enunciado nº 34 do Manual de Boas Práticas da Advocacia-Geral da União).

10. Mais recentemente, o Exmo. Procurador-Geral Federal fez publicar a Portaria nº 262, de 5 de
maio de 2017 (D.O.U. de 17.05.2017, n° 93, Seção 1, página 5), regulando a elaboração e a divulgação
de manifestação jurídica referencial pelos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, no
desempenho das atividades de consultoria jurídica.
11. No âmbito do IFTM, o encaminhamento de processos para manifestação jurídica deve seguir
o regramento estabelecido na Portaria Normativa nº 05/2019, de 08 de agosto de 2019 (publicada no
Boletim de Serviço Extraordinário nº 43/2019, de 17/09/2019), a qual determina que:

Art. 4º. Serão objeto de análise jurídica prévia e conclusiva, obrigatoriamente:

I – minutas de editais de licitação, de chamamento público e instrumentos congêneres;

II – minutas de contratos e de seus termos aditivos;

III – atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, salvo as situações previstas nos incisos I
e II do art.24 da Lei nº 8.666/93, e os casos de inexigibilidade desde que seus valores
subsumam-se aos limites previstos nestes incisos do art. 24 da Lei nº 8.666/93, conforme
disposto na Orientação Normativa/AGU nº 46/2014;

IV – minutas de convênios, instrumentos congêneres e de seus termos aditivos;

V – minutas de termos de ajustamento de conduta, de termos de compromisso e
instrumentos congêneres;

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a obrigatoriedade de análise
jurídica prévia estabelecida em legislações específicas, decretos, atos normativos editados
pelo IFTM, neste caso com prévia anuência da PF/IFTM, ou em outros atos normativos
aplicáveis.

Art. 5º. É recomendável a análise jurídica prévia, a critério das autoridades do IFTM,
mediante solicitação de consulta jurídica explícita:

I – minutas de editais de concurso público ou de processo seletivo;

II – minutas de atos normativos que estabeleçam direitos e obrigações de forma genérica e
abstrata;

III – processos administrativos referentes à aplicação de sanções/penalidades
administrativas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta a possibilidade de ser recomendada a
análise jurídica prévia de outros documentos pela PF/IFTM.

Art. 6º. O encaminhamento de consulta jurídica também ocorrerá quando houver dúvida
jurídica a ser dirimida formalmente pela Procuradoria Federal que se relacione com as
competências institucionais do IFTM.

12. Do exposto, depreende-se que projetos de assistência estudantil não se enquadram nas
hipóteses de encaminhamento obrigatório (art. 4º) nem nas hipóteses de encaminhamento
recomendável (art. 5º). Assim sendo, o encaminhamento destes processos para análise jurídica somente
deve ocorrer nos casos em que houver dúvida jurídica a ser dirimida formalmente (art. 6º), ocasião na
qual deverão ser seguidos os procedimentos constantes no art. 9º da mesma Portaria:

Art. 9º. Os processos administrativos encaminhados à PF/IFTM devem estar instruídos
necessariamente, no mínimo, com:

I – nota técnica e/ou despacho, formal, expresso e digitado (não manuscrito) com
fundamentação técnica e conclusiva do órgão consulente;

II – informação sobre os atos e diplomas legais aplicáveis ao caso (Leis, Decretos,
Instruções Normativas etc.);

III – menção às opiniões contrárias que evidenciam a dúvida jurídica suscitada, quando for o
caso; e



V – eventuais documentos que facilitem a compreensão e o exame da matéria.

13. Todavia, o encaminhamento destes processos tem ocorrido sem a consignação de dúvida
jurídica, de modo pro forma,  que faz com que a Procuradoria Federal tenha que analisar o projeto como
um todo, e não somente os pontos sobre os quais paira dúvida jurídica.
14. É preciso observar ainda que a Portaria nº 526, de 26 de agosto de 2013, que “ estabelece
diretrizes gerais para o exercício das atividades de consultoria e assessoramento jurídicos prestadas às
autarquias e fundações públicas federais” ao estabelecer as matérias cuja análise prévia e conclusiva é
obrigatória ou recomendável, nada dispôs a respeito de projetos:

Art. 6º Serão objeto de análise jurídica prévia e conclusiva:

I - minutas de editais de licitação, de chamamento público e instrumentos congêneres;

II - minutas de contratos e de seus termos aditivos;

III - atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, inclusive quando se tratar das situações
previstas nos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - minutas de convênios, instrumentos congêneres e de seus termos aditivos;

V - minutas de termos de ajustamento de conduta, de termos de compromisso e
instrumentos congêneres.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a obrigatoriedade de análise
jurídica prévia estabelecida em legislações específicas, decretos, atos normativos editados
pelas próprias autarquias e fundações públicas federais assessoradas, neste caso com
prévia anuência do órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal que detenha a
competência prevista no artigo 3º desta Portaria, ou em outros atos normativos aplicáveis.

Art. 7º Os órgãos de execução indicados no artigo 3º desta Portaria deverão recomendar
aos órgãos máximos das autarquias e fundações públicas federais assessoradas que
submetam para análise jurídica prévia, mediante solicitação de consulta jurídica:

I - minutas de editais de concurso público ou de processo seletivo;

II - processos administrativos de arbitragem;

III - minutas de atos normativos que estabeleçam direitos e obrigações de forma genérica e
abstrata;

IV - processos administrativos referentes à aplicação de sanções administrativas,
observadas as formas e eventuais ressalvas previstas em ato normativo próprio de cada
autarquia ou fundação pública federal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta a possibilidade de ser recomendada a
análise jurídica prévia de outros documentos pelos órgãos de execução da PGF indicados no
artigo 3ºdesta Portaria.

Art. 8º O encaminhamento de consulta jurídica também ocorrerá quando houver dúvida
jurídica a ser dirimida formalmente pelos órgãos de execução da PGF, que se relacione com
as competências institucionais da autarquia ou da fundação pública federal respectiva.

15. Verifica-se também que o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o
Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES não determina que as atividades de assistência
estudantil sejam submetidas à análise prévia das consultorias jurídicas das IFES.
16. Neste mesmo sentido, a Resolução nº 57/2018, de 11 de dezembro de 2018, do Conselho
Superior do IFTM somente exige o encaminhamento para a Procuradoria Federal dos processos de
assistência estudantil que contenham editais, nada mencionando a respeito dos demais, o que
demonstra que a Resolução nº 57/2018 está em consonância com o regramento legal a respeito das
consultas jurídicas.
17. Dessa forma, o ordenamento é unânime a respeito da desnecessidade de que projetos de
assistência estudantil sejam encaminhados para análise jurídica.
18. Não obstante, constata-se no IFTM um fluxo considerável de processos de projetos de
assistência estudantil, os quais são encaminhados para análise jurídica em desconformidade com o
regramento vigente e sem o devido apontamento de dúvida jurídica. Embora louvável a preocupação da
Administração com a regularidade jurídica destes projetos, é certo que se eleva, proporcionalmente, o
número de demandas da mesma natureza tramitadas para a Procuradoria Federal, com impacto
significativo na atuação do órgão jurídico que, atualmente, conta com  apenas um Procurador Federal e
um quadro bastante reduzido de servidores na equipe de sua Secretaria.
19. Em termos quantitativos, observa-se que no ano de 2019 foram encaminhados 09
processos para análise de projetos. Em 2020, até o momento da emissão do presente parecer, a PF/IFTM
recebeu 10 processos solicitando análise de projetos, o que demonstra uma tendência de que o
encaminhamento destes projetos será mais frequente, pois até o momento somente foram
encaminhados processos do Campus Uberlândia, ou seja, havendo o encaminhamento pelos demais
campi, o número de processos será ainda maior.
20. Registra-se que, mesmo não sendo de encaminhamento obrigatório e não havendo
informação a respeito de dúvidas jurídicas a serem sanadas, estes processos têm impacto no
andamento das atividades da PF/IFTM e aparentemente seu encaminhamento para análise jurídica tem
impacto na atividade administrativa do IFTM, pois são frequentes os pedidos informais para que estes
processos tenham sua análise jurídica priorizada, o que prejudica também o andamento dos demais
processos sob responsabilidade da Procuradoria Federal.
21. A análise dos projetos de assistência estudantil não deve ser delegada à Procuradoria
Federal, por não ser assunto afeto à esfera jurídica. Tem-se ainda que a análise destes projetos
apresenta baixa complexidade jurídica e baseia-se substancialmente na conferência de documentos,
mas tem muitas vezes a celeridade de sua tramitação comprometida em razão da necessidade de
atenção da Procuradoria Federal a outras matérias ou casos relevantes no âmbito de sua competência,
especialmente a absoluta priorização que deve ser conferida às questões judiciais e contratuais, que
envolvem prazos improrrogáveis.
22. Destaca-se ainda que, de acordo com o Plano de Ação Setorial da PF/IFTM para o ano de



2020, formalizado na ORDEM DE SERVIÇO n. 00001 de pr/2020/GAB/PFIFTRIÂNGULO MINEIRO/PGF/AGU,
a emissão de parecer referencial atende ao desdobramento da meta de aumento da produtividade,
conforme registrado no documento:

TEMA: Aumento da Produtividade

Ação
1º Ciclo

(Janeiro a Maio)
2º Ciclo

(Junho a Outubro)

3º Ciclo
(Novembro a
Dezembro)

1. Desenvolver
estratégias para o
aumento da
Produtividade
Organizacional Estimada
(estimativa de produção
ótima de atividades pela
unidade, em consonância
com o disposto na
Portaria AGU n. 1.399, de
05/10/2009, e na Portaria
n. 261, de 05 de maio de
2017).

- Revisar o fluxo de
triagem, digitalização e
distribuição dos
processos
administrativos.
- Identificar temas que
possam ser objeto de
pareceres
referenciais.
 

- Capacitar a equipe de
apoio  nos assuntos
finalísticos do IFTM.
- Identificar temas que
possam ser objeto de
pareceres referenciais.
- Elaborar, ao menos,
um parecer
referencial.

Acompanhamento dos
indicadores de
produtividade e
propositura de
alternativas para
melhoria contínua

Responsável: André Luiz Pelegrini

23. Diante desse cenário, esta Procuradoria propõe o presente Parecer Referencial que, além de
atender a meta citada acima, certamente haverá de contribuir para a maior eficiência do órgão
jurídico e, consequentemente, da própria atividade administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de análise jurídica individualizada de qualquer caso que, eventualmente, gere dúvidas no
setor de origem ou incorpore alguma peculiaridade, não se amoldando aos termos desta manifestação.

 
DA ANÁLISE REFERENCIAL PROPRIAMENTE DITA

 
24. A presente abordagem restringe-se aos aspectos jurídicos dos projetos de assistência
estudantil no âmbito do Decreto nº 7.234/2010.
25. Ficam excluídas, portanto, as questões de natureza não jurídica, tais como os aspectos
técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade, pois a prevalência do aspecto técnico ou a
presença de juízo discricionário determina a competência da autoridade administrativa pela prática do
ato, bem como sua responsabilidade por ele. Essa orientação encontra-se no enunciado nº 07 do Manual
de Boas Práticas Consultivas elaborado pela Advocacia-Geral da União.
26. Em relação a tais questões técnicas, parte-se do pressuposto de que as unidades
interessadas e as autoridades competentes municiaram-se dos conhecimentos específicos
imprescindíveis para sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos
legalmente impostos.
27. De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento
jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos
administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu
espectro de competências. Assim sendo, parte-se do pressuposto que as autoridades superiores, ao
concordarem com o prosseguimento do pleito, certificaram-se das competências dos agentes envolvidos
na tramitação dos autos.
28. Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter
vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da
margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.

 
PNAES E REGULAMENTAÇÃO INTERNA

 
 

29. O Decreto 7.234/2010 dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil da
seguinte forma:

DECRETO Nº 7.234, DE 19 DE JULHO DE 2010.

Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES.
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição:

 

DECRETA:

 

Art. 1o  O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, executado no âmbito do
Ministério da Educação, tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos
jovens na educação superior pública federal.

Art. 2o  São objetivos do PNAES:

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública
federal;

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão
da educação superior;



III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

Art. 3o  O PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as atividades de
ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes regularmente
matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino
superior.

§ 1o  As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas seguintes
áreas:

I - moradia estudantil;

II - alimentação;

III - transporte;

IV - atenção à saúde;

V - inclusão digital;

VI - cultura;

VII - esporte;

VIII - creche;

IX - apoio pedagógico; e

X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

§ 2o  Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de
seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados.

Art. 4o  As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de
ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e
aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente.

Parágrafo único.  As ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de
viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho
acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da
insuficiência de condições financeiras.

Art. 5º  Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede
pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e
meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino
superior.

Parágrafo único.  Além dos requisitos previstos no caput, as instituições federais de ensino
superior deverão fixar:

I - requisitos para a percepção de assistência estudantil, observado o disposto no caput do
art. 2º; e

II - mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES.

Art. 6º  As instituições federais de ensino superior prestarão todas as informações
referentes à implementação do PNAES solicitadas pelo Ministério da Educação.

Art. 7º  Os recursos para o PNAES serão repassados às instituições federais de ensino
superior, que deverão implementar as ações de assistência estudantil, na forma dos arts.
3o e 4o.

Art. 8º  As despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente
consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições federais de ensino superior,
devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações
orçamentárias existentes, observados os limites estipulados na forma da legislação
orçamentária e financeira vigente.

Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Brasília, 19 de julho de 2010; 189º da Independência e 122º da República.

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fernando Haddad

30. Veja-se que o art. 4º do Decreto trata especificamente dos IF’s, nos quais as ações de
assistência estudantil devem ser executadas ‘considerando suas especificidades, as áreas estratégicas
de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo
discente”.
31. Para a concessão dos benefícios da Assistência Estudantil, informa o decreto que caberá à
instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos a serem
beneficiados. Ressalta ainda, que as ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de
viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir,
preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições
financeiras. Ademais, frisa que serão atendidos no âmbito do PNAES, prioritariamente, estudantes
oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo
e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior.
32. Em relação aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dispôs que, quanto à
execução do Programa de Assistência Estudantil, devem ser consideradas suas especificidades, as áreas
estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por
seu corpo discente.
33. Outrossim, reza o decreto que as IFE's deverão fixar:



I - requisitos para a percepção de assistência estudantil; e
II - mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES - Programa Nacional de

Assistência Estudantil.
34. Por óbvio, os requisitos não podem se fixados livremente pelas IFE’s, mas devem obedecer
os limites estabelecidos no próprio Decreto, dentre eles a necessidade de atendimento prioritário aos
“estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um
salário mínimo e meio” (art. 5º).
35. Definindo os critérios e a metodologia de seleção dos alunos a serem beneficiados, o IFTM
instituiu a Resolução n° 57/2018, de 11 de dezembro de 2018, que aprovou a Resolução Ad Referendum
nº 35/2018, que versa sobre o Regulamento do Programa de Assistência Estudantil do IFTM.
36. Ao tratar dos projetos, assim dispôs o regulamento interno do IFTM:

Art. 2º O programa de assistência estudantil tem como finalidade conceder os benefícios
“Auxílio Estudantil” e “Assistência Estudantil” com vistas à promoção do desenvolvimento
humano, ao apoio ao desenvolvimento, à igualdade de oportunidades e à formação
acadêmica e garantia da permanência de estudantes dos cursos regulares do IFTM,
favoráveis ao êxito no percurso formativo e a inserção socioprofissional.

§ 1º No intuito de atender ao decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o
programa nacional de assistência estudantil - PNAS, em especial ao disposto nos arts. 2º e
3º, § 1º incisos V, VI, VII e IX, poderão ser realizadas, ações de investimento e custeio,
mediante apresentação de projetos nos termos da seção III, capítulo V deste regulamento. 

37. Assim sendo, entende-se da regulamentação que as ações de custeio e investimento a
serem apresentadas por meio de projetos devem ocorrer nas áreas de inclusão digital (inc. V), cultura
(inc. VI), esporte (inc. VII) e apoio pedagógico (inc. IX) e devem ser apresentados na forma da seção III
do capítulo V do regulamento, que diz:

Art.18 A demanda para o benefício de “Auxílio Estudantil” – modalidade auxílio para
atenção à saúde e acessibilidade e para incentivo à cultura e ao esporte deverá ser
apresentada, mediante programa ou projeto, por servidor integrante do quadro de pessoal
do IFTM aos responsáveis pelo programa no campus para abertura de processo e
encaminhamento à direção geral de campus para análise e parecer.

Parágrafo Único. O benefício de que trata o caput poderá ser concedido, total ou
parcialmente, ou indeferido, observados os critérios estabelecidos neste regulamento e a
disponibilidade de recursos financeiros.

Art. 19 É indispensável que o coordenador do programa ou projeto anexe à sua solicitação
03 (três) orçamentos que comprovem as despesas inerentes ao mesmo.

Parágrafo Único. Quando se tratar de auxílio financeiro concedido por outra Instituição, os
valores serão os fixados pela concedente do auxílio.

Art. 20 O solicitante deverá, obrigatoriamente, encaminhar cópia da prestação de conta
realizada, seguindo os procedimentos legais, aos representantes do programa no campus,
em até 5 (cinco) dias letivos após a execução do programa ou projeto, incluindo a
documentação que comprove a efetiva execução do programa ou projeto, com descrição
dos resultados alcançados.

Parágrafo Único. O solicitante responderá pela não prestação de contas, podendo ser
aplicadas sanções previstas na legislação vigente.

38. Portanto, cabe a servidor do quadro de pessoal do IFTM apresentar o projeto aos
responsáveis pela assistência estudantil no campus e, cabe à Direção Geral do Campus a análise e
emissão de parecer sobre o projeto.
39. Como se vê, não havendo questão jurídica a ser dirimida, a análise do projeto encerra-se aí,
uma vez que a Resolução n° 57/2018, de 11 de dezembro de 2018 não determina nem mesmo o
encaminhamento para autorização pela Pró-Reitoria de Extensão, o que confere maior autonomia aos
Diretores Gerais dos Campi.
40. Assim sendo, infere-se que cabe aos setores competentes da Administração, e não à
Procuradoria Federal, analisar e certificar o enquadramento do projeto ao PNAE e à
Resolução nº 57/2018.
41. Em outras palavras, não é a Procuradoria que vai dizer se o projeto se enquadra ou em
algumas das áreas do PNAES, mas sim os setores técnicos da Administração.
42. Dito isso, serão feitas a seguir apenas algumas observações que a PF/IFTM entende ser
necessária a observância nos projetos a serem realizados no âmbito do IFTM.

 
VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PNAES EM POLÍTICAS NÃO PREVISTAS NO
DECRETO Nº 7.234/2010

 
43. Com efeito, os recursos do PNAES não podem ser destinados a outras políticas que
não aquelas previstas pelo próprio Decreto, sob pena de desvirtuamento do programa e
possível responsabilização dos gestores.
44. Sobre esse ponto, analisando justamente o uso indevido do PNAES em políticas não
discriminadas no Programa de Assistência Estudantil, o TCU exarou acórdão alertando à UFRR sobre
essa prática irregular, informando que a continuidade ensejaria aplicação de multa aos agentes públicos
da Universidade Federal de Roraima. Segue o acórdão (9565/2017 - SEGUNDA CÂMARA) para
conhecimento:

(...)

1.8.1.3. no prazo de 60 dias, informe a este Tribunal as medidas adotadas em função das
constatações da Controladoria-Geral da União (CGU) no Relatório Anual de Contas
(exercício 2015) , referentes a falhas e fragilidades na execução do Programa Nacional de
Assistência Estudantil – Pnaes, ou, caso não adotadas tais medidas, apresente a este



Tribunal, no prazo de 180 dias, plano de ação para a sanear problemas e falhas na
execução daquele Programa a seguir identificados, constatados na auditoria anual de
contas do exercício de 2015, com indicação, no mínimo, das providências a serem
adotadas, dos responsáveis pelas ações e do prazo previsto para implementação, com
vistas a mitigar e/ou eliminar as fragilidades abaixo elencadas:

1.8.1.3.1. utilização inadequada dos recursos orçamentário-financeiros da Ação ‘4002’
(Pnaes) em concessões de bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica
(Pibic) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação (Pibiti) ;

1.8.1.3.2. inadequações na Resolução 4/2005-Cepe e nos editais de abertura da seleção dos
bolsistas/beneficiados referentes aos projetos de extensão realizados com os recursos
orçamentário-financeiros da Ação ‘4002’ (Pnaes);

1.8.1.3.3. utilização inadequada dos recursos orçamentário-financeiros da Ação “4002”
(Pnaes) em refeições fornecidas pelo Restaurante Universitário a discentes não abrangidos
pelas ações ligadas ao Pnaes;

1.8.1.3.4. programas internos do Pnaes – Auxílio Pró-Atleta e Auxílio Pró-Cultura – não
precederam de edital/certame para seleção de beneficiados com os recursos orçamentário-
financeiros da Ação ‘4002’ (Pnaes);

1.8.1.3.5. programas Pró-Qualifica e Pró-Ciência não selecionam os bolsistas/beneficiados
por meio dos termos do art. 5º do Decreto 7.234/2010, ou de quaisquer critérios de renda
ou de vulnerabilidade socioeconômica;

1.8.1.3.6. o Programa ‘Bolsa Monitor de Esporte’ não tem normativo interno e o seu edital
de seleção não exige os critérios previstos no art. 5º do Decreto 7.234/2010, ou de
quaisquer critérios de renda ou de vulnerabilidade socioeconômica;

1.8.1.3.7. normativos de programas do Pnaes e de responsabilidade da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis e de Extensão (Prae) não contêm dispositivos com os pressupostos do
art. 5º decreto 7.234/2010;

1.8.1.3.8. identificação de falhas de controles internos nos processos de seleção dos
beneficiados de 13 Programas custeados com os recursos orçamentário-financeiros da Ação
‘4002’ (Pnaes) ;

1.8.1.3.9. ato de autorização de pagamento pela PROAD sem procedimentos de controles
internos e sem seus registros nos processos administrativos dos Programas Pró- Acadêmico
e Pró-Qualifica;

1.8.1.3.10. 15 ações da Prae ligadas ao Pnaes sem fundamentação em estudos e análises
relativas a sua demanda social e não há critérios para alocação de recursos em cada ação;

1.8.1.3.11. ausência de avaliação, pela UFRR, dos resultados dos programas internos
ligados ao Pnaes;

(...)

45. Diante do exposto, cabe ao IFTM garantir que as ações de assistência estudantil a serem
realizadas estejam adequadas ao PNAES, bem como às recomendações do Tribunal de Contas da União,
especialmente o Acórdão 9565/2017 - SEGUNDA CÂMARA.

 
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ESTABELECIDO NO PNAES

 
46. Outro ponto importante tratado pelo Acórdão 9565/2017 é sobre a necessidade de que as
ações de assistência estudantil contenham critérios de renda ou vulnerabilidade socioeconômica quanto
aos discentes a serem atendidos.
47. Considerando que a prioridade de atendimento do PNAE aos estudantes de maior
vulnerabilidade, há de ser ressaltado , entretanto, que os recursos do PNAES não podem ser 
aplicados diretamente de forma universal, ou seja, de forma que sejam beneficiados
genericamente todos os estudantes do Campus, pois tal conclusão desviaria o foco do próprio
Programa, que é prestar Assistência Estudantil a estudantes em vulnerabilidade social e econômica e,
prioritariamente, a estudantes oriundos da rede pública de educação básica, ou aqueles com renda
familiar per capita de até um salário mínimo e meio (caput do art. 5º do Decreto nº 7.234/2010),
devidamente pré-selecionados pelo IFTM, após terem cumpridos os requisitos preestabelecidos para
recebimento do benefício.
48. Neste particular, para corroborar o entendimento de que os recursos do PNAES não podem
beneficiar indiscriminadamente todo o corpo discente de uma instituição federal de ensino superior,
transcrevemos parte do Acórdão n. 1387/2018, proferido pela 2ª Câmara do TCU - Tribunal de Contas da
União, assim sintetizado:

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. ACÓRDÃO N. 1387/2018 - TCU - 2ª CÂMARA

"1.12. com fundamento no art. 7º da Resolução-TCU 265/2014, dar ciência à Fundação
Universidade Federal do Maranhão sobre as seguintes impropriedades detectadas no
âmbito da gestão de 2015 dessa Universidade:

1.12.1. a aplicação de recursos do Pnaes em ações relativas ao “apoio à
organização de eventos estudantis na Ufma” embora importantes para o
desenvolvimento estudantil, beneficiam todo o corpo discente da instituição de
ensino, inclusive aqueles que não se encontram em condições de vulnerabilidade
socioeconômica; desse modo, deve ser devidamente justificada pela
Universidade, quando da definição dessas ações, a importância desses eventos
para inclusão e permanência dos estudantes nessa condição de vulnerabilidade,
na educação superior pública federal, aspectos os quais não se mostraram
devidamente esclarecidos no Relatório de Gestão, o que afrontou o estabelecido
nos arts. 2º e 3º, § 1º, do Decreto 7.234/2010;" (grifamos)



49. Assim sendo, os projetos devem ser elaborados e aprovados de modo a assegurar que o
gasto dos recursos do PNAES não venha realmente a beneficiar todo o corpo discente, sem a garantia de
que serão alcançados precipuamente alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
50. Portanto, recomenda-se que somente sejam aprovados pelas Direções Gerais projetos que
garantam o atendimento prioritário aos estudantes oriundos da rede pública de educação básica, ou
aqueles com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio (caput do art. 5º do Decreto nº
7.234/2010).
51. Neste sentido, é sempre recomendável que seja realizado processo de seleção, no qual os
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica devem ter prioridade. Os casos em que a
Administração decida por não realizar processo de seleção deverão ser objeto de justificativa motivada
nos autos, a qual deve esclarecer de forma inequívoca a impossibilidade, inviabilidade ou
desnecessidade do processo de seleção.

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 
52. O art. 8º do Decreto nº 7.234/2010 determina:

Art. 8º As despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente
consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições federais de ensino superior,
devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações
orçamentárias existentes, observados os limites estipulados na forma da legislação
orçamentária e financeira vigente.

53. Além disso, em obediência ao art. 60, caput, da Lei n. 4.320/64, deve a Administração
comprovar a dotação orçamentária para fazer frente às despesas do projeto, o que deve ser feito
previamente à execução da política assistencial, evitando-se o início de programação sem prévia fonte
de custeio ou até mesmo atrasos pela falta de liberação de recursos.
54. Por tais razões, é necessário que o IFTM colacione nos processos a dotação orçamentária -
liberação do recurso do PNAES, para fazer frente a despesa do auxílio, já que toda e qualquer despesa
deve estar assegurada no orçamento. Isso evita que o Instituto assuma um compromisso financeiro e
depois tenha que suplementar o orçamento do PNAES em virtude de contingenciamento orçamentário.

 
DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO QUANDO HOUVER AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO PELA
INSTITUIÇÃO

 
55. Não é demais lembrar que, havendo a aquisição de materiais ou contratação de serviços
pela Administração, mesmo com recursos do PNAES, estas devem ser submetidas ao devido processo
licitatório, o qual somente pode ser dispensado nas hipóteses previstas na própria Lei de Licitações e
Contratos (Lei nº 8.666/93).

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

 
56. De acordo com o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal “p restará contas
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária”.
57. A respeito da prestação de contas dos projetos de assistência estudantil, a Resolução n°
57/2018, de 11 de dezembro de 2018 incumbiu ao solicitante de fazê-la, sob pena de sancionamento
em caso de sua não realização. Veja-se:

Art. 20 O solicitante deverá, obrigatoriamente, encaminhar cópia da prestação de conta
realizada, seguindo os procedimentos legais, aos representantes do programa no campus,
em até 5 (cinco) dias letivos após a execução do programa ou projeto, incluindo a
documentação que comprove a efetiva execução do programa ou projeto, com descrição
dos resultados alcançados.

Parágrafo Único. O solicitante responderá pela não prestação de contas, podendo ser
aplicadas sanções previstas na legislação vigente.

58. Diante do exposto, todo projeto de assistência estudantil deve ter a respectiva prestação de
contas, a qual deve ser devidamente documentada e, não sendo esta feita, deve haver a devida
apuração de responsabilidade do agente público que se omitiu.
59. Registra-se, por mero dever de ofício, que a prestação de contas, devido a seu caráter
técnico, não é objeto de análise jurídica, salvo se houver dúvida jurídica fundamentada.

 
CONCLUSÃO

 
60. Em conclusão, uma vez atendidas às recomendações apontadas neste Parecer, e
resguardados o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, nos limites da Lei, e as
valorações de cunho acadêmico, administrativo e econômico-financeiro, ressalvadas, ainda, as questões
de ordem fática e técnica, ínsitas à esfera administrativa, essenciais até mesmo para a devida atuação
dos órgãos de controle, o procedimento estará apto para a produção de seus regulares efeitos.
61. Sendo assim, recomenda-se que todo e qualquer processo referente a projetos de
assistência estudantil, nos termos do Decreto nº 7.234/2010, observe o seguinte:

1. todo e qualquer processo que venha a tratar de projetos de assistência estudantil devem
ser autuados, arquivando-se os documentos pertinentes ao projeto, em ordem cronológica
até seu encerramento;



2. os projetos devem ser objeto de análise e parecer pela autoridade competente, no caso, a
Direção Geral do Campus, conforme determinação do art. 18 da Resolução n° 57/2018 do
Conselho Superior do IFTM;

3. a autoridade competente para aprovar o projeto deve se manifestar conclusivamente
quanto ao enquadramento da ação às áreas definidas no Decreto nº 7.234/2010;

4. não se deve permitir que os recursos do PNAES sejam utilizados em ações diversas das
previstas no Decreto nº 7.234/2010, o que poderá ensejar a responsabilização dos
gestores;

5. os recursos do PNAES não podem ser aplicados de forma universal, de modo a beneficiar
genericamente todos os estudantes do campus, devendo ser garantido que as ações a
serem realizadas alcançarão precipuamente alunos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, nos termos do art. 5º do Decreto nº 7.234/2010;

6. que seja juntada aos autos justificativa motivada, que demonstre de forma inequívoca a
impossibilidade, inviabilidade ou desnecessidade de realização de processo de seleção
dos discentes a serem beneficiados com o recurso;

7. deve ser certificada a existência de dotação orçamentária suficiente para cobrir as
despesas do projeto (Lei nº 4.320/64, art. 60);

8. deve ser obedecido o devido processo licitatório, nos casos em que a execução do projeto
envolver a necessidade de aquisição de bens, materiais ou contratação de serviços pela
Administração;

9. executado o projeto, deve haver a devida prestação de contas, bem como a
responsabilização do agente que dela se omitir.

62. Feitas tais considerações, os processos que guardem relação inequívoca e direta
com a abordagem aqui realizada deverão, doravante, dispensar análise individualizada,
desde que recebam as adequações às presentes orientações, devendo o setor competente, após a
verificação quanto ao cumprimento de todas as formalidades, atestar, de forma expressa, que a
situação concreta se amolda aos termos deste Parecer Referencial.
63. Deve, ainda, o Administrador acostar cópia da presente manifestação referencial em cada
um dos autos em que se pretender a execução de projetos de assistência estudantil que não envolvam
editais.
64. Não sendo o caso, ou persistindo dúvida de cunho jurídico, o processo deverá ser remetido
a esta PF/IFTM para exame individualizado, mediante esclarecimento das peculiaridades envolvidas e/ou
formulação dos questionamentos jurídicos específicos, nos moldes da Portaria Normativa n° 05/2019 do
IFTM e da Portaria PGF nº 526/2013.
65. Esse parecer é exarado com lastro nos artigos 37 e 38 da Lei 13.327/2016, na Lei
Complementar 73/93 e nos artigos 131 e 133 da Constituição da República e tem validade de um ano a
partir desta data.
66. Encaminhe-se à Reitoria para conhecimento e solicita-se encaminhamento à Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura, encarecendo aos setores interessados que, havendo quaisquer outras dúvidas,
retornem os autos a esta Procuradoria Federal para esclarecimentos.
67. Não sendo o caso de dúvidas, solicita-se que após a ciência formal dos interessados, os
autos retornem à PF/IFTM para fins de arquivamento e eventuais atualizações desta manifestação
referencial.

 
Uberaba - MG, 24 de setembro de 2020.

 
ANDRÉ LUIZ PELEGRINI

Procurador Federal Chefe da PF/IFTM

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23199008248202004 e da chave de
acesso 6e2cbecc
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