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Acórdão do TCU envolvendo FIES 

Encaminhamos abaixo acórdão do Tribunal de Contas da União que determina a realização de fiscalização no 

Programa de Financiamento Estudantil (Fies) para tratar de diversas questões, incluindo potencial precariedade no 

controle de ativos financeiros, ausência de indicadores de desempenho e risco de insustentabilidade do programa.  

Tribunal de Contas da União - TCU - Publicação de 17.12.2019 

VISTO, relatado e discutido este processo de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Exmo. Sr. 

Deputado João Maia, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, encaminha a 

Proposta de Fiscalização e Controle nº 18, de 26/6/2019, de iniciativa do Deputado Áureo Ribeiro, para requerer ao TCU 

a realização de fiscalização no Programa de Financiamento Estudantil (Fies) a fim de acompanhar a continuidade da 

execução do programa, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas 

pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, 

inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4º, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU nº 

215/2008; 

9.2 informar ao Exmo. Sr. Deputado João Maia, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos 

Deputados, que esta solicitação está sendo integralmente atendida, em consonância com o disposto no §1º, II, art. 17 

da Resolução TCU 215/2008, uma vez que, dos aspectos relacionados ao Programa de Financiamento Estudantil 

(Fies), tem-se, por um lado, a inviabilidade técnica de se realizar avaliação solicitada do FG-Fies nesse momento e, por 

outro lado, que as demais questões trazidas foram ou estão sendo em grande medida analisadas nos autos dos TC 

011.884/2016-9, 029.782/2018-0, 013.643/2019-3, destacando-se do primeiro, o qual originou o Acórdão-TCU-Plenário 

3.001/2016 (Relatora Ministra Ana Arraes), os seguintes achados: 

9.2.1 precariedade da atuação do agente operador (FNDE) com relação ao controle de ativos e passivos e a supervisão 

da atuação dos agentes financeiros: 

9.2.1.1 o FNDE não dispõe de informações consolidadas sobre os financiamentos a serem repassadas ao MEC; 

9.2.1.2 ausência de indicadores de desempenho do Fies; 

9.2.1.3 ausência de Sistema de Informação que permita o controle e acompanhamento da carteira de financiamento do 

Fies; 

9.2.1.4 dificuldade de aferição da taxa de administração devida aos agentes financeiros; 

9.2.2 forte dependência de mão de obra terceirizada nas áreas responsáveis pelas atribuições de agente operador do 

Fies; 

9.2.3 ampliação do Fies sem o adequado planejamento e sem a realização de estudos que amparassem o crescimento 

da política pública, com avaliação dos impactos fiscais e da sustentabilidade do programa; e 

9.2.4 risco de insustentabilidade do Fies; 

9.3 encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, os seguintes acórdãos acompanhados 
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dos respectivos relatórios e votos: Acórdão nº 3.001/2016-TCU-Plenário, Relatora Ministra Ana Arraes e Acórdão nº 

1.331/2019-TCU-Plenário, Relatora Ministra Ana Arraes; 

9.4 informar à Ministra Ana Arraes, relatora do TC 029.782/2018-0 (processo de monitoramento do Acórdão nº 

3.001/2016-TCU-Plenário), que o Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados 

requereu, por meio desta solicitação do Congresso Nacional, a realização de fiscalização no Programa de 

Financiamento Estudantil (Fies) para tratar de diversas questões que, em certa medida, já estão sendo examinadas no 

âmbito do processo mencionado, e solicitar que seja oportunamente encaminhada cópia do acórdão, relatório e voto 

que forem proferidos naquele feito ao relator desta solicitação, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução - 

TCU 215/2008; 

9.5 juntar cópia desta deliberação ao TC 029.782/2018-0, conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução - TCU 

215/2008; e 

9.6 dar ciência desta decisão ao Deputado Federal Aureo Ribeiro, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo 

'Comunicações' do e-TCU, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado 

conhecimento. 

10. Ata n° 46/2019 - Plenário. 

11. Data da Sessão: 27/11/2019 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2870-46/19-P. 

13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto 

Nardes (Relator), Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 2871/2019 - TCU - Plenário 

1. Processo nº TC 038.202/2019-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Administrativo (Proposta de Fiscalização). 

3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 

4. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações (MCTIC). 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
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