
                                         

 

Prezados Mantenedores,  

A publicação da Portaria nº 21, de 26 de dezembro de 2014, Portaria 22 e 

Portaria 23, ambas de 29 de dezembro de 2014, impuseram modificações 

significativamente no Fies – Financiamento Estudantil impactando 

imediatamente o setor.  

Em razão dos inúmeros questionamentos e, em face à alteração impositiva e 

arbitrária da legislação vigente, o Semesp interviu junto ao Ministério da 

Educação, objetivando a revogação das medidas tomadas, porém, não obteve 

êxito.  

Concomitantemente as tentativas de diálogo junto ao MEC, o Semesp promoveu 

as seguintes ações:  

a)  Seminário realizado no dia 26 de janeiro acerca das principais alterações 

impostas no Fies; 

b) Informativos e orientações aos associados; 

c) Pedidos de audiências junto ao Secretario Executivo do MEC e ao FNDE; 

d) Participação na audiência com o Secretário Executivo do Mec; 

e) Notificação extrajudicial ao FNDE em razão da falta do acesso ao SISFIES;  

f) Notificação extrajudicial ao FNDE em face o bloqueio implícito do sistema 

para aditamentos de contratos e do não reconhecimento do valor da 

anuidade escolar fixada, conforme estabelece a Lei 9.870/99 (lei que rege 

a fixação da anuidade ou semestralidade escolar).   

 



Ressalta-se, o SisFies foi reaberto no dia 28 de janeiro de 2015, exclusivamente 

para aditamentos de contratos em andamento, porém, permaneceu com 

problemas operacionais,  impedindo referidos aditamentos, bem como novos 

contratos.  

A informação na tela do sistema para as instituições aparecia como: 

ERRO "(E0314) O ADITAMENTO SOLICITADO NÃO ATENDE AOS 

PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO SISFIES". 

 

Diante do referido erro e após uma análise detalhada do mesmo, o SisFies 

passou a reconhecer alguns cursos com valor da anuidade ou semestralidade 

escolar  fixadas,  conforme  reajuste aplicado pelas instituições e justificado em 

planilha de custo, nos termos da Lei nº 9.870/99 (anuidades escolares) e como 

dispõe a Lei nº 10.260/01 (Lei do Fies) e em outros cursos não.  

 

O que de fato ocorreu foi que o FNDE, implicitamente, passou a permitir o 

reajuste da semestralidade de 2015 com teto de 4,5%.  

 

Dessa maneira, o erro oriundo do sistema não permitia que as CPSAs 

finalizassem os contratos em andamento acima do limite supramencionado, bem 

como os novos contratos. 

 

Em suma, o FNDE, às margens do que prevê a Lei nº 9.870/99, estabeleceu um 

indexador máximo (4,5%) de reajuste da semestralidade escolar.  

 

Registra-se, caso a Instituição não encaminhe os termos aditivos ao agente 

operador do FIES até o dia 20 de cada mês, não receberá os Certificados 

Financeiros do Tesouro – Série E (CEFT-E) destinados ao pagamento dos 

encargos educacionais como contraprestação do serviço efetivamente prestado, 

objeto do programa, cuja garantia é o financiamento do valor integral da 



semestralidade escolar fixado pela Instituição, conforme estabelece a Portaria 

Normativa MEC nº 01/2010, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 23/ 

2014.  

                           

Portaria Normativa MEC nº 01/2010 Consolidada 

Art. 33. Os Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E) 

destinados ao pagamento dos encargos educacionais deverão ser 

emitidos e disponibilizados às entidades mantenedoras em conta 

individualizada de subcustódia mantida em sistema próprio do agente 

operador, a partir do mês imediatamente subsequente à formalização 

do contrato de financiamento e de seus termos aditivos pelos agentes 

financeiros do Fies.  

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo condiciona-se ao 

recebimento, pelo agente operador, dos contratos e termos aditivos 

encaminhados pelo agente financeiro até o dia 20 de cada mês, 

ressalvados os instrumentos contratuais que exigirem correção após 

a conclusão do processo de validação pelo agente operador. (Incluído 

pela Portaria Normativa nº 23, de 29 de dezembro de 2014) 

 

Recentemente, como foi possível observar, o MEC reconhecendo o abuso de 

poder, alterou o limite de reajuste da semestralidade escolar, sob a alegação que 

não poderia ser superior a meta de inflação estipulada pelo governo.  

 

Cumpre ressaltar, as instituições tomaram conhecimento da referida alteração 

no dia 12 de fevereiro do corrente ano, em reportagem divulgada no Jornal 

Nacional, a qual o reajuste da semestralidade escolar passaria ao limite máximo 

de 6,41%, meta estabelecida para a inflação.  

 

Após a divulgação da notícia, o Semesp consultou o FNDE que confirmou o limite 

do reajuste mencionado acima, conforme e-mail abaixo colacionado:  

 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 



De: <Mantenedora.fies@fnde.gov.br> 

Data: 19 de fevereiro de 2015 13:48 

Assunto: RES: Aditamento Erro E0314 

Para: prounifies@semesp.org.br, rodrigo@semesp.org.br, jr.covac@

advcovac.com.br 

Prezados (as), 

“Em virtude da manutenção evolutiva ocorrida no Sistema 

Informatizado do Fies (Sisfies), com vistas a aprimorá-lo e adequá-lo 

às novas regras estabelecidas pelas Portarias Normativas MEC nº 21, 

de 26.12.2014, e nº 23, de 29.12.2014, o aviso em questão indica que 

a solicitação do aditamento de renovação do financiamento se deu em 

desconformidade a pelo menos uma das novas diretrizes 

implementadas no Sistema. Em fase do exposto, esclarecemos ainda 

que o aviso E0314 ocorre quando há variação superior a 6,41% entre 

o valor do financiamento do semestre atual informado pela CPSA no 

campo “Valor da semestralidade COM desconto” (grade regular), em 

relação ao valor do financiamento do semestre anterior 

Salienta-se que o estudante financiado pelo FIES é garantido o direito 

a todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela 

Instituição de Ensino Superior aos demais estudantes, inclusive os 

concedidos em virtude de pagamento pontual.” 

  Atenciosamente,  

       Mantenedora. Fies 

  

Inobstante ter ocorrido uma melhoria no índice máximo de reajuste para 6,41%, 

não há base legal para imposição dessa limitação, considerando-se o art. 1º, da 

lei nº 9.870/99, que assim dispõe: 

 

Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do 

ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, 

nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre 
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o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o 

responsável. 

§ 1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá 

ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade 

legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de 

parcelas do período letivo. 

§ 2o (VETADO) 

§ 3o  Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 

1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de 

custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, 

mesmo quando esta variação resulte da introdução de 

aprimoramentos no processo didático-pedagógico.     (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.173-24, 23.8.2001) 

§ 4o  A planilha de que trata o § 3o será editada em ato do Poder 

Executivo.  (Regulamento)      (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.173-24, 23.8.2001) 

§ 5o O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos 

parágrafos precedentes terá vigência por um ano e será dividido em 

doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de 

planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor 

total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos 

anteriores.       (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.173-24, 

23.8.2001) 

§ 6o Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de 

revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou 

semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de 

sua fixação, salvo quando expressamente prevista em 

lei.      (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.173-24, 23.8.2001) 

§ 7o 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 contratados, devendo os custos 
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correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das 

anuidades ou das semestralidades escolares.      (Incluído pela Lei nº 

12.886, de 2013) 

Como é de conhecimento, a instituição é obrigada a dar publicidade, em até 45 

dias da data final para matrícula, ao contrato de prestação de serviço e do valor 

apurado da semestralidade ou anuidade escolar, conforme prevê o art. 2º da Lei 

nº 9.870/99, transcrito abaixo:  

 

Art. 2o O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil 

acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na 

forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe, no período 

mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, 

conforme calendário e cronograma da instituição de ensino. 

 

Não restam dúvidas que a fixação da semestralidade ou anuidade escolar está 

claramente definida pela Lei nº 9.870/99, não cabendo ao MEC impor e criar 

limitador de índice de reajuste. 

 

A composição do reajuste da mensalidade escolar deve ser com base na 

variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante 

apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da 

introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, tanto que é 

normal que tenham cursos com reajustes de anuidades ou semestralidades 

escolares diferentes. 

  

Para que o aluno adquira vínculo com a instituição de ensino particular, é preciso 

cumprir requisitos previstos em lei, dentre eles, processo seletivo, requerimento 

de matricula e, ainda, firmar o contrato de prestação educacional.  

 

As instituições que aderiram ao FIES, conforme disposto na Lei nº 10.260/10, 

devem assinar termo de adesão que permite ao aluno firmar contrato para 

participar do programa, concomitantemente ao contrato de prestação de serviços 

educacionais, além do contrato de Crédito para Financiamento de Encargos 

Educacionais – FIES. 
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A Lei 10.260/10 estabelece claramente que são passíveis de financiamento 

pelo FIES 100% dos encargos educacionais, sendo que estes são fixados de 

acordo com a Lei nº 9.870/99, já exaustivamente mencionada. 

 

“Art. 4º - São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por 

cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte 

das instituições de  ensino devidamente cadastradas para esse fim 

pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos 

no artigo  1º em  que estejam devidamente matriculados. 

 

(...) 

 

§4º - Para os efeitos desta  Lei, os encargos educacionais 

referidos no caput  deste  artigo  deverão considerar  todos os 

descontos regulares e de caráter  coletivo  oferecidos pela 

instituição, inclusive aqueles concedidos me virtude de seu pagamento 

pontual. 

 

 

Os esclarecimentos trazidos ao presente comunicado tem o intuito de informar 

aos associados, bem como fundamentar e subsidiar eventual propositura de 

ação individual contra a limitação do reajuste da semestralidade escolar imposta 

pelo MEC. 

 

No caso de ações individuais, a mantenedora terá ainda mais condições, de 

demonstrar a necessidade do cumprimento do art. 2º da Lei nº 9.870/99: 

“divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o 

valor apurado na forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe, no 

período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, 

conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”, bem como 

demonstrar a necessidade do cumprimento do inciso VI, do parágrafo primeiro, 

do art. 32, da Portaria Normativa nº 40/2007, que determina a publicação do valor 

dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos incluindo 

mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes, evidenciando que o 



reajuste da mensalidade é atribuição da instituição, que já deve justificá-lo, não 

cabendo ao órgão público imposição de percentual limitador, sobretudo quando 

analisados a Lei e a Constituição Federal.  

 

Como sugestão, as instituições devem analisar todos os aspectos peculiares que 

dizem respeito ao Fies e seu impacto econômico-financeiro e, optando a 

instituição pelo ingresso de ação individual, seguem alguns pontos que podem 

servir de subsídio em referida ação: 

 

a) Além das notificações protocolizadas pelo SEMESP, a instituição também 

pode notificar o FNDE, anexando as diversas demandas realizadas, com 

objetivo de demonstrar que o SiFies não permite a conclusão dos 

aditamentos com as semestralidades reajustadas em índice superior a 

6,41%, em relação ao semestre anterior, requerendo, ainda, a imediata 

regularização do Sistema, sob pena de apuração de perdas e danos. 

 

b) Nos casos das Instituições que já aditaram seus contratos com os 

limitadores de 4,5% ou 6,41%, podem notificar o FNDE esclarecendo que 

os aditamentos só foram efetivados para que os alunos pudessem realizar 

a matricula e frequentar as aulas que em muitos casos já iniciaram, não 

havendo por parte da IES reconhecimento do valor inserido no aditivo 

como fixação de semestralidade escolar, considerando a Lei nº 9.870/99. 

 

c) A notificação também pode ser encaminhada, nos casos em que a 

transferência de curso e de Instituição e no regime de créditos e 

pagamento de disciplinas, o sistema não está reconhecendo, anexando 

as diversas demandas.    

 

d) Obter a certificação  notarial quanto a ocorrência acima mencionada na 

plataforma Sisfies. 

 

 

e) Por ocasião da renovação do aditamento do FIES, o aluno deve ser 

informado sobre a inconsistência e erro no SIFIES, razão pela qual os 



encargos educacionais não estão sendo garantidos integralmente pelo 

FNDE. Diante dessa situação fática, a instituição poderá apresentar ao 

aluno aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais ou, ainda, 

formalização do termo de compromisso em que aluno se responsabiliza 

pelo pagamento das diferenças entre o valor da semestralidade escolar 

fixada e o valor do Contrato de Financiamento do Fies, para fins do 

semestre letivo de 2015. 

 

f) No caso dos alunos ingressantes, é preciso aguardar a abertura do 

sistema prevista para o dia 23 de fevereiro, quando, então, será possível 

ou não, contratar o valor real fixado pela instituição, de acordo com a Lei 

nº 9.870/99. Caso tenha o mesmo problema dos alunos veteranos, adotar 

os mesmos critérios sugeridos nos itens acima.  

 

g) Diante das alterações e de eventuais mudanças, sugerimos que a 

cobrança da diferença de valores,  não seja de imediato, pois há 

possibilidade do MEC e do FNDE reconhecerem os contratos firmados da 

forma estabelecida na Lei nº 9.870/99.  

 

Por fim, ressalta-se, a importância da análise individual da situação de cada 

instituição, pois não há, no momento, solução única que atenda a todas as 

adversidades e peculiaridades pertinentes a cada uma.   

 

 

Atenciosamente,  

Semesp 

 


