
��9��1�100	


 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

 
SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA N. 0018094-06.2015.4.01.0000/DF 
(d)  
 

Documento de 7 páginas assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código 13.724.323.0100.2-70, no endereço www.trf1.jus.br/autenticidade.x 
 ���3��� - Nº Lote: 2015035611 - 8_1 - SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA N. 0018094-06.2015.4.01.0000/DF (d) - TR50303 

RELATOR  : DESEMBARGADOR  FEDERAL PRESIDENTE 
REQUERENTE : UNIAO FEDERAL 
PROCURADOR : JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS 
REQUERENTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 

FNDE 
PROCURADOR : ADRIANA MAIA VENTURINI 
REQUERIDO : JUIZO FEDERAL DA 7A VARA - DF 
AUTOR : ASSOCIACAO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES 
ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA 
ADVOGADO : FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA 
ADVOGADO : ADRIANA ASTUTO PEREIRA 
AUTOR : SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE 
SAO PAULO - SEMESP 

ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO COVAC 
ADVOGADO : DANIEL CAVALCANTE SILVA 
ADVOGADO : BRUNO CAETANO AMANCIO COIMBRA 
 

D E C I S Ã O 

A UNIÃO e o FNDE requerem, com fundamento no art. 15 da Lei 

12.016/2009, a suspensão dos efeitos de decisões proferidas, nos autos dos 

Mandados de Segurança 1001259-08.2015.4.01.3400 e 1001155-

16.2015.4.01.3400, pelo Juízo Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, nos seguintes termos: 

 (...) DEFIRO A LIMINAR para determinar que as renovações e 
aditivos aos contratos de financiamento da FIES sejam aceitos 
independentemente dos limites mínimos de 4,5% e máximo de 
6,41% entre o valor do financiamento do semestre atual informado 
pela CPSA em relação ao valor do financiamento do semestre 
anterior, devendo o FNDE providenciar o regular funcionamento do 
sistema sem as travas de valores mínimos e máximos. 
(...) 
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Sustentam que as decisões devem ser imediatamente suspensas, 

ante a evidente lesão à ordem público-administrativa e econômica que acarretam, 

além de claro efeito multiplicador, tendente a inviabilizar a política pública em 

questão. 

Asseveram que a legislação do FIES deixa ao administrador público o 

poder-dever de regulamentar assuntos específicos relacionados a esse 

financiamento, entre eles os contábeis e os financeiros, ou seja, a norma conferiu 

liberdade de atuação ao administrador público (atos discricionários).  

Sustentam que a limitação da atualização da semestralidade escolar 

ao percentual de 6,41% visa adequar a execução do financiamento estudantil ao 

orçamento disponibilizado ao FNDE para atender a renovação semestral dos 

financiamentos concedidos até o ano de 2014 e às novas demandas por 

financiamento no ano de 2015, e que a pretensão do Agente Operador não é 

controlar ou limitar o reajuste da semestralidade escolar nem tem por objetivo a 

regulação do mercado, mas, tão somente, regulamentar questões afetas ao 

financiamento estudantil, fixando diretrizes de uma relação jurídica da qual faz 

parte. 

Argumentam que as decisões interferem na autonomia administrativa 

do FNDE e da União, e representam indevida ingerência do Poder Judiciário na 

fixação de critérios de financiamento do FNDE, cuja receita é constituída por 

dotações orçamentárias consignada na Lei Orçamentária Anual. Assim, caso o 

percentual seja flexibilizado por medida judicial, o custo para o Programa seria da 

ordem de R$ 150 milhões para cada acréscimo percentual de 1% (um por cento) 

de reajuste adicional, com reflexo no fluxo de aditamentos. Desse modo — 

prosseguem —, considerando a pretensão de reajustes de semestralidade que 

ultrapassam os 10%, fica evidente a grave lesão à economia e à ordem 

administrativa causadas pelas decisões impugnadas, que suspendem a trava 

sistêmica em questão, fixada nos termos da inflação medida pelo IPCA (6,41%). 

Decido. 
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A suspensão prevista no art. 4º da Lei 8.437/1992 e no art. 15 da Lei 

12.016/2009 é medida de contracautela concedida tão somente para evitar que, do 

cumprimento da decisão de primeira instância, resulte grave lesão à ordem, à 

economia, à segurança e/ou à economia públicas. Admite-se, eventualmente, um 

mínimo de delibação da controvérsia subjacente ao processo principal para 

aferição da razoabilidade do deferimento ou do indeferimento do pedido.  

Na hipótese, a meu ver, estão presentes os pressupostos para o 

deferimento da medida ora pleiteada, especialmente quanto à lesão grave à ordem 

pública, consubstanciada na situação e no estado de legalidade normal, em que as 

autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e 

acatam, sem constrangimento ou protesto1. 

Com efeito, como asseverou o Juízo de piso, “há autorização para que 

o MEC regulamente os patamares máximos e mínimos dos reajustes praticados 

pelas Instituições de Ensino Superior – IES a cada aditivo contratual, por 

disposição do inciso I do § 1º do art. 3º da Lei n. 10.260/2001 e da Portaria 

Normativa MEC N. 1, 22 de janeiro de 2010”, devendo “o FNDE, na condição de 

operador do FIES, definir as regras de travamento do sistema para que ele cumpra 

as normas que regem o próprio FIES” (fl. 53).  

A Portaria Normativa MEC 1, de 22/01/2010, em seu art. 25, § 2º, 

prevê que “O agente operador do Fies poderá estipular valores máximos e 

mínimos para financiamento ao estudante e para adesão das entidades 

mantenedoras ao Fundo, bem como para os seus respectivos aditamentos, 

mediante a implementação de mecanismos para essa finalidade no Sistema 

Informatizado do Fies (Sisfies)”  

O art. 1º da Portaria Normativa 23, de 10/11/2011, por sua vez, dispõe 

que “O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento 

formalizados a partir da data de publicação da Lei n. 12.202, de 14 de janeiro de 

2010, simplificados e não simplificados, deverá ser realizado por meio do Sistema 

                                                
1 E SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico, Forense, Rio de Janeiro, 2004. 
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Informatizado do Fies (Sisfies), mediante solicitação pela Comissão Permanente 

de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e confirmação eletrônica pelo 

estudante financiado”. 

 Assim, não há nenhuma flagrante ilegalidade/ilegitimidade no ato 

administrativo impugnado, nem mesmo elemento surpresa, de modo a alegar que 

se está ferindo o princípio da razoabilidade. O Poder Público está atuando em 

consonância com as suas atribuições, limitando — segundo afirma — a atualização 

da semestralidade escolar ao percentual de 6,41%, a fim de “adequar a execução 

do financiamento estudantil ao orçamento disponibilizado ao FNDE para atender a 

renovação semestral dos financiamentos concedidos até o ano de 2014 e às novas 

demandas por financiamento no ano de 2015” (fl. 10). 

É preciso ter em mente que o ativismo jurisdicional é admitido para 

atender a caso concreto e pontual, respeitando as opções legislativas e os planos 

administrativos traçados pelo governo, evitando-se a quebra do postulado da 

separação dos poderes, sendo certo que, nem sempre os magistrados têm em 

suas mãos todos os dados técnicos necessários, subjacentes a definição de 

políticas públicas questionadas pelas partes. 

Na hipótese, entendo que as decisões impugnadas, proferidas após 

exame superficial da questão, invadem a esfera de competência da Administração 

Pública, em seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, de gerir as 

verbas destinas no orçamento público, interferindo nas políticas voltadas, na 

espécie, ao financiamento estudantil, podendo lesar gravemente não somente a 

ordem, mas também a economia pública, impondo à Administração acatar 

financiamentos estudantis com reajustes fixados de forma unilateral pelas 

instituições de ensino superior.  

Há que se estar atento ao princípio da supremacia do interesse 

público, sendo certo que o orçamento do FIES não é ilimitado . Não se pode 

olvidar, que tudo depende de disponibilidade financeira e os recursos são 

extremamente escassos diante nas inúmeras e inesgotáveis necessidades 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
 
SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA N. 0018094-06.2015.4.01.0000/DF 
(d)  
 

Documento de 7 páginas assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código 13.724.323.0100.2-70, no endereço www.trf1.jus.br/autenticidade.x 
 ���3��� - Nº Lote: 2015035611 - 8_1 - SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA N. 0018094-06.2015.4.01.0000/DF (d) - TR50303 

humanas. Todos os planos ou programas estabelecidos pelo Governo Federal, 

Estadual ou Municipal dependem de aprovação e de previsão na Lei Orçamentária 

Anual. A necessidade de realização de despesas que extrapolam tal previsão 

também sujeita-se à subsunção e aprovação do Legislativo, de modo que decisões 

desse jaez, elevando gastos sem prévia dotação orçamentária são extremamente 

prejudiciais à ordem e à economia públicas. 

De acordo com a Nota Técnica 18/2015 do FNDE, os impactos na 

ordem administrativa e na política pública, com repercussão na economia pública, 

decorrentes do ato jurisdicional, são relevantes 763/764: 

(...) 
2. Neste diapasão, relativamente à limitação de reajuste do valor do 
financiamento de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que teve por objetivo adequar as despesas do FIES à 
dotação orçamentária existente e possibilitar um melhor planejamento e 
maior previsibilidade dos dispêndios anuais do Fies, caso o percentual seja 
flexibilizado por medida judicial, o custo para o Programa seria da ordem 
de R$ 150 milhões para cada acréscimo percentual de 1% (um por cento) 
de reajuste adicional, com reflexos para os próximos três anos estimados 
em R$ 450 milhões, tendo em conta que os contratos de financiamento do 
Fies têm, em média, 4 anos de duração. 
3. Em termos de representatividade desse impacto, dada a limitação 
orçamentária que não permite aumentar o tamanho do Programa, esse 
montante implicaria na impossibilidade do Fies receber novas inscrições 
para financiamento de aproximadamente 15 mil estudantes no presente 
exercício ou de realizar o aditamento de renovação de contrato no 
segundo semestre de 2015 de cerca de 30 mil estudantes. 
4. Ademais, a elevação do valor de reajuste de financiamento implicaria no 
aumento na mesma proporção do saldo devedor dos financiamentos e, por 
conseguinte, da dívida que o estudante deverá pagar junto ao agente 
financeiro. Os estudantes financiados sequer foram chamados à lide para 
manifestarem se aceitariam que o financiamento seja onerado pelo valor 
decorrente de eventual reajuste superior ao IPCA. 
5. O reajuste do valor do financiamento de acordo com a variação do 
IPCA, que representa a inflação de 2014, objetiva, ainda, interromper um 
ciclo de aumentos desproporcionais praticados por algumas instituições de 
ensino superior, que foi identificado no período de 2010 a 2014, a exemplo 
de um curso de Biologia ofertado em Cuiabá (MT), que apresentou 
variação de preço de 75,68% entre o primeiro semestre de 2010 e o 
segundo semestre de 2014, enquanto a inflação apresentou variação de 
34,54% no mesmo período, o que representa mais que ao dobro da 
inflação. 
6. Neste mesmo norte, dentre outros caos, foi identificada variação de 
146,03% em um curso de Psicologia ofertado no estado de São Paulo, que 
corresponde a aproximadamente cinco vezes a inflação daquele período. 
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Também em São Paulo, foi verificada a variação de preço da ordem de 
30,43% em um curso de Radiologia, entre 2013 e 2014, enquanto o IPCA 
apresentou variação de 5,91% no ano de 2013, ou seja, aproximadamente 
6 vezes o valor da inflação. 
(...) 

Por sua vez, a Nota Técnica 141/2015-CGRAG/DIPES/SESU/MEC-

SMF, elaborada para subsidiar a defesa da União em ações judiciais que versam 

sobre as Portarias Normativas 21, de 26/12/2014, e 23, de 29/12/2014 — que 

alteram as regras relativas ao Fies —, pontua que a concessão do financiamento 

pelo Fies é condicionada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira 

do Fundo, fator fundamental para estabelecer os valores máximos de 

financiamento e que não tem nenhuma vinculação com o valor da semestralidade 

ou do reajuste praticado pela IES, as quais, aliás, ao aderirem ao programa, 

celebram Termo de Adesão ao Fundo, por meio eletrônico, comprometendo-se a 

cumprir todas as normas regulamentares e mediante as condições estabelecidas. 

E, ainda, segundo dados fornecidos no Parecer 199/2015/CONJUR-

MEC/CGU/AGU, tendo em conta os mais de 1,6 milhão de alunos financiados pelo 

Fies, “A Portaria Normativa n. 23, de 29/12/14, tem o cond ão de ajustar os 

dispêndios anuais do Fies ao orçamento previsto no PLOA 2015. A eventual 

revogação dos efeitos da citada Portaria, poderá ge rar impacto orçamentário 

da ordem de R$ 4,2 bilhões neste exercício, período  ao qual o regulamento 

está adstrito ” (fl. 799). 

A execução das decisões impugnadas, tomadas em exame de 

cognição sumária e de caráter precário, tem potencial lesivo grave, principalmente 

se levarmos em consideração o real efeito multiplicador de decisões idênticas, 

consoante demonstra a petição inicial, já que, além das duas decisões ora 

impugnadas, tem-se conhecimento de que outras 5 (cinco) ações tramitam em 

outras unidades federativas, ajuizadas por sindicatos, associações e federações. 

Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão. 

Intimem-se. Comunique-se, com urgência, ao juízo de primeira 

instância.   
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Sem recurso, arquivem-se os autos. 

Brasília, 17 de abril de 2015. 

 
Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO 

Presidente  
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