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Problemas surgidos com a Portaria 21, de 
26/12/2014 e Portarias 22 e 23,  de 26/12/2014



PROBLEMAS LEGAIS

• Exigência para alunos que aderirem ao Fies a partir do dia 31 
de março de 2015, obter 450 pontos no Enen e não zerar na 
redação;

• Recompra dos certificados (CFT-E) em 8 parcelas, com 
retenção de 4 parcelas;

• Repasse de certificado mensal para pagamento de tributos 
para IES com menos de 20 mil alunos com contrato com o 
Fies e em 8 parcelas para IES com mais de 20 mil alunos,  
considerando-se  grupo econômico.



PROBLEMAS PRÁTICOS

• Travamento do sistema  para renovações e novas adesões;

• Abertura do sistema somente em 28 de janeiro, mas várias 
IES não conseguiam aditar ou fazer novas adesões; 

• Conclui-se que havia um limitador de reajuste da 
semestralidade de 4,5%;

• Em 12 de fevereiro o Jornal Nacional informou que a trava 
passou a ser de 6,41%, com base na inflação do ano 
anterior;

• Valor modal e tabela CAP;

• Abertura de novos contratos ocorreu somente em 23 de 
fevereiro, com novos erros, entre os quais a existência de 
superação do limite de crédito por parte das IES, mesmo as 
que não tinham limite.



REAÇÕES GERADAS

• FNDE foi notificado a respeito do travamento do sistema que 
não permitia a realização dos aditivos;

• FNDE foi notificado a respeito da trava de 4,5% e 6,41%;

• FNDE foi notificado em relação à impossibilidade de novas 
adesões;

• FNDE foi notificado, com base na Lei de Informação Pública, 
para que informasse os critérios e os fundamentos legais a 
respeito das medidas que forram tomadas.



2014 x 2015

2014 2015
MEC  incentivou as instituições aderirem ao 

FIES de forma ilimitada em 2014

Criou várias  restrições, como Enem com 450 

pontos; trava de 4,5% e 6,41% e maior acesso 

para cursos com conceitos (CPC) 4 e 5

Repasse e recompra mensal dos certificados Criou uma programação de repasse e recompra 

que não está sendo observado e cumprido

Financiamento com base no valor da 

semestralidade ou anuidade escolar fixada com 

base na Lei nº 9870, de 1999

Financiamento com definição de limite máximo 

de reajuste de semestralidade ou anuidade 

escolar

Curso financiando com avaliação satisfatória, 

ou seja conceito (CPC) 3

Maior acesso ao financiamento de cursos com 

conceitos 4 e 5 

Quem limitava o valor do financiamento era a 

IES

O FNDE,  para adesões novas,  criou o limite de 

até um terço das vagas ofertadas pela IES no 

ano anterior

Ampliação do FIES é meta estabelecida no 

PNE, que é um Política de Estado e a 

Presidente adota com lema do novo mandato: 

Pátria Educadora

Não irá cumprir as metas estabelecidas no PNE



AÇÕES JUDICIAIS REFERENTES À TRAVA

• Mandado de Segurança Semesp com concessão de liminar 
vigente;

• Mandado de Segurança Fenep, com suspensão de liminar 
pela 1º Tribunal;

• Mandado de Segurança Anup, com pedido de suspensão.

Tribunal da 5ª Região

• Concedeu liminar em relação à recompra, repasse mensal e 
não retroatividade nos 450 pontos do Enem.



RECOMENDAÇÕES

• Elaborar planilha de custos, pois ela pode ser solicitada      
(Lei nº 9870, de 1999 // Decreto nº 3274, de 1999);

• Publicar no site da instituição as informações constantes do 
art. 32 da Portaria nº 40, de 2007;

• Rever investimentos para 2015 e 2016, como ampliação de 
salas de aulas, laboratórios, novos custos;

• Rever os custos das IES;

• Preparar-se para melhorar indicadores de qualidade, 
considerando a possibilidade de acesso maior ao 
financiamento de cursos com CPC e CC igual maior do que 4.

• Buscar alternativas de financiamento, como crédito próprio.



FIES E RETENÇÃO

• O FIES estará atrelado a indicadores de:

• Resultado (Enade, CPC)

• Trajetória (índices de retenção)

• Satisfação (questionário do sócio-econômico Enade)
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