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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ( MINUTA) 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermé
dio do Promotor de Justiça Miguel Luís Gnigler, titular da 5ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Chapecó, com atribuição na Defesa do Consumidor, a empresa 'Colégio Di
nâmico Chapecó S/S LTDA – ME', pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o n. 01.141.843/0001-70, representada neste ato por Tânia Piazza Corti,doravante denomi
nado COMPROMISSÁRIO;

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever da família, da socie
dade e do Estado, devendo ser promovida e incentivada de modo a assegurar o pleno de
senvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho, conforme garantem os artigos 6º, 205 e 227 do texto constitucional;

CONSIDERANDO que o direito à educação também tem previsão no art. 53 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 2º da Lei de Diretrizes de Base da Educação 
Nacional  n. 9394/96, alterada pela Lei n. 12.796/2013;

CONSIDERANDO que cumpre ao Ministério Público promover a tutela coletiva  
de interesses metaindividuais, dentre os quais se inserem direitos individuais homogêneos 
de consumidores (art. 81, III, do CDC);

CONSIDERANDO que "será nula cláusula contratual que obrigue o contratante 
ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo 
dos estudantes ou da instituição, necessário à prestação dos serviços educacionais con
trolados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do va
lor das anuidades ou das semestralidades escolares" (art. 1º § 7º da Lei n. 9.870/99, com 
redação da lei 12.886/2013);

CONSIDERANDO que "a expedição de diploma e histórico escolar final conside
ra-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando co
brança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utili
zação de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno" (art. 32, § 4º da Por
taria Normativa n. 40 de 2007 do MEC

 RESOLVEM  firmar, com fundamento no  art. 5º, § 6º, da Lei nº. 7.347/1985, 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), com as seguintes obrigações recí
procas:

Cláusula 1ª. A partir da assinatura deste TAC, a compromissária estará proibida de 
exigir de pais e alunos o pagamento de taxa adicional e o fornecimento de  material escolar 
de uso coletivo. Para tanto, obriga-se a recolher a lista de material escolar do ano letivo de 
20016  (fls.3/5), expedindo outra em conformidade com o art. 1º § 7º da Lei n. 9.870/99.

Parágrafo único. A taxa para aquisição de material coletivo de R$ 50,00 porventura 
paga à Escola em 2016, deverá ser abatida da primeira mensalidade escolar a vencer, salvo 
nos casos de renúncia expressa dos pais ou responsável do aluno



5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó

Página 2 de 2

Cláusula 2ª. A compromissária  também se obriga a fornecer gratuitamente diplo
mas, certificados de conclusão de curso e  históricos escolares a alunos que frequentam ou 
frequentaram o seu estabelecimento de ensino, exceto na hipótese de apresentação decora
tiva, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno.

Parágrafo único. O estabelecimento de ensino não poderá reter esses documentos 
escolares e condicionar a entrega ao eventual pagamento de mensalidades atrasadas (art. 6º 
da Lei n. 9.870/99) e precedente no Mandado se Segurança 402978 SC 2011.040297-8.

Cláusula 3ª. Cópia do presente TAC deverá ser afixado no quadro de avisos da Es
cola pelo prazo de  6 (seis) meses, para conhecimento dos alunos.

Clausula 4ª. Em contrapartida, honrando a compromissária as obrigações ora assu
midas, compromete-se o Ministério Público a não promover nenhuma medida judicial  ou 
extrajudicial, envolvendo objeto do presente TAC.

Cláusula 5ª. Fica estabelecida multa cominatória de R$ 5.000,00, em caso de des
cumprimento das obrigações assumidas neste TAC. O valor será  revertida ao Fundo de 
Reparação de Bens Lesados (FRBL) de que tata o artigo 3º, inciso II, da Lei estadual n. 
15.694/2011, se for o caso.

Cláusula 6ª. O presente TAC terá eficácia de título executivo extrajudicial a partir 
de sua assinatura, na forma do artigo 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/85 e do artigo 19 do Ato n. 
335/2014/PGJ.

Cláusula 7ª. Fica eleito o foro da comarca da Chapecó para dirimir eventuais con
flitos decorrentes deste TAC.

Por estarem de acordo com todas as cláusulas deste TAC, o documento segue assi
nado pelos compromissados em 2 (duas) vias, juntamente com 2 (duas) testemunhas ins
trumentárias.

O(s) Compromissário(s) fica(m) desde já  ciente(s) de que assinatura do TAC acar
retará o arquivamento dos autos do Inquérito Civil n. 06.2016.00001284-7, cuja solução 
será submetida à homologação do Conselho Superior do Ministério Público.

Chapecó/SC, 21 de março de 2016.

Miguel Luís Gnigler
Promotor de Justiça 

                                               Tânia Piazza Corti

Compromissado 'Colégio Dinâmico Chapecó S/A LTDA – ME'


