
 

 

 

 

Ref.: Ofício ANACEU 003/2015

Objeto: Reajuste de Mensalidades FIES

 

 

Prezado Associado, 

 

Servimo-nos do presente 

às ações que a ANACEU tem tomado diante do 

financiadas pelo FIES (“trava” no 

 

1. Reunião e ofício ao Ministério da Justiça e FNDE

 

Em dia 10 de abril 

foram convocadas pelo FNDE e pelo Minist

percentual a ser adotado para o

Nestas reuniões (diferentes entidades foram recebidas separadamente)

Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da 

Justiça – DPDC/MJ afirmou ter verificado, juntamente com o FNDE, a ocorrência de 

reajuste de mensalidades escolares 

Trouxeram casos concretos, sem decl

supostamente teria havido aumento

Sob o pretexto de superar este impasse, as autoridades sugeriram que as 

instituições aceitassem adotar os reajustes de 4,5% ou 6,41%

e que aplicassem os reajustes permitidos pela Lei nº 9.870/1999 para os demais 

alunos. 

Ao final, solicitaram que fosse apresentada resposta por escrito, até o dia 17 de 

abril. 

A ilegalidade do proposto

prática de preços diferenciados de mensalidades entre bolsistas e não bolsistas viola, 

pelo menos, a Lei nº 9.870/1999, a Lei º 10.260

égide destas. 

Nunca é demais lembrar que as

instituições de ensino e seus alunos, 

de serviços educacionais. Trata

impostos somente pela Lei nº 9.870/1999

Anaceu - Associação Nacional dos Centros Universitários

SCS, Quadra 7, Bloco A, nº 100 

Edifício Torre do Pátio Brasil. Brasília 

Telefones: (61) 3321-5535 / 3322

www.anaceu.org.br 

anaceu@anaceu.org.br 
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Ref.: Ofício ANACEU 003/2015 

Objeto: Reajuste de Mensalidades FIES 

 

presente expediente para atualizar as informações referentes 

tem tomado diante do teto de reajuste das mensalidades 

“trava” no sistema SISFIES). 

1. Reunião e ofício ao Ministério da Justiça e FNDE 

 do corrente, as entidades representativas do setor privado 

foram convocadas pelo FNDE e pelo Ministério da Justiça, para tratar d

al a ser adotado para o aludido reajuste. 

(diferentes entidades foram recebidas separadamente)

Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da 

DPDC/MJ afirmou ter verificado, juntamente com o FNDE, a ocorrência de 

reajuste de mensalidades escolares em índices muito superiores aos da

s concretos, sem declinar o nome das instituições, em que 

teria havido aumentos superiores a 200%.  

pretexto de superar este impasse, as autoridades sugeriram que as 

adotar os reajustes de 4,5% ou 6,41% para os b

e que aplicassem os reajustes permitidos pela Lei nº 9.870/1999 para os demais 

Ao final, solicitaram que fosse apresentada resposta por escrito, até o dia 17 de 

A ilegalidade do proposto pelo FNDE e o Ministério da Justiça salta aos olhos. A 

prática de preços diferenciados de mensalidades entre bolsistas e não bolsistas viola, 

pelo menos, a Lei nº 9.870/1999, a Lei º 10.260/2010 e os contratos celebrados

Nunca é demais lembrar que as mensalidades escolares são firmadas entre as 

instituições de ensino e seus alunos, no âmbito dos respectivos contratos de prestação 

. Trata-se de relação jurídica de direito privado

impostos somente pela Lei nº 9.870/1999. O FNDE é mero financiador desta prestação 
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Brasília, DF, 16 de abril de 2015.  

para atualizar as informações referentes 

reajuste das mensalidades 

, as entidades representativas do setor privado 

tratar da questão do 

(diferentes entidades foram recebidas separadamente), o 

Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da 

DPDC/MJ afirmou ter verificado, juntamente com o FNDE, a ocorrência de 

muito superiores aos da inflação. 

nstituições, em que 

pretexto de superar este impasse, as autoridades sugeriram que as 

bolsistas do FIES, 

e que aplicassem os reajustes permitidos pela Lei nº 9.870/1999 para os demais 

Ao final, solicitaram que fosse apresentada resposta por escrito, até o dia 17 de 

salta aos olhos. A 

prática de preços diferenciados de mensalidades entre bolsistas e não bolsistas viola, 

/2010 e os contratos celebrados sob a 

res são firmadas entre as 

no âmbito dos respectivos contratos de prestação 

se de relação jurídica de direito privado, nos limites 

inanciador desta prestação 



 

 

de serviços, lhe cabendo arcar

dos encargos educacionais (para

Instituições que eventualmente tenham se desviado dos parâmetros da Lei nº 

9.870/1999 podem ser averiguadas 

garantias legais – pelos órgãos competentes do

apresentados, de aumento de 200%, o que parece é tratar

onde o aluno passou a cursar um

Apenas causa estranheza 

Justiça, no exercício da tutela dos direitos dos 

contratempos e dissabores impostos aos alunos pelo próprio FND

fechamentos do sistema, a formação de filas que invadem a madrugada, etc.

Em reunião realizada no dia de ontem, em São Paulo, as diversas entidades 

representativas do setor conseguiram 

resposta única, em apenas um documento

Neste ofício, rejeita

Justiça, com defesa veemente

da aplicação dos índices de reajuste previsto nos mesmos.

O consenso obtido pelas entidades representativas, e a resposta uníssona, para 

este caso específico, constitui um importante marco, pois o q

tentativa do MEC de, como de costume, dividir o setor

 

2. Medida judicial da ANACEU contra a “trava” de reajuste

 

Conforme colocado no ofício anterior, 

ajuizamento de medida 

mensalidades dos alunos participantes do FIES.

Entretanto, diante de notícia de que 

Regional Federal da 1º Região

determinado a suspensão dos efeitos das decisões proferidas pela 7ª Vara Federal do 

Distrito Federal e da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia (Processo nº 

0012790-26.2015.4.01.0000/RO)

A decisão de suspe

atualmente aguarda a manifestação da União. Estamos acompanhando este recurso 

atentamente. 

Novamente, a ANACEU se coloca

esclarecimento de quaisquer dúvid
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arcar, nos termos da Lei º 10.260/2010,com 

is (para as bolsas de 100%).  

Instituições que eventualmente tenham se desviado dos parâmetros da Lei nº 

er averiguadas – individualmente, por óbvio, e com todas as 

s órgãos competentes do Ministério da Justiça. 

apresentados, de aumento de 200%, o que parece é tratar-se de matrícula por crédito

onde o aluno passou a cursar um maior número de disciplinas. 

Apenas causa estranheza – e é importante o registro - que o Ministério da 

Justiça, no exercício da tutela dos direitos dos consumidores, não se sensibilize com os 

contratempos e dissabores impostos aos alunos pelo próprio FNDE, com os constantes 

fechamentos do sistema, a formação de filas que invadem a madrugada, etc.

Em reunião realizada no dia de ontem, em São Paulo, as diversas entidades 

representativas do setor conseguiram alinhavar suas estratégias e elaborar uma 

em apenas um documento, por todos subscrito. 

Neste ofício, rejeita-se integralmente a proposta do FNDE e do Ministério da 

efesa veemente da prevalência dos contratos de serviços educacionais e 

da aplicação dos índices de reajuste previsto nos mesmos. 

O consenso obtido pelas entidades representativas, e a resposta uníssona, para 

, constitui um importante marco, pois o que se afigurava era uma 

, como de costume, dividir o setor educacional privado

Medida judicial da ANACEU contra a “trava” de reajuste 

Conforme colocado no ofício anterior, a ANACEU aprovou, em assembleia, o 

ajuizamento de medida judicial para afastar a limitação dos reajustes das 

mensalidades dos alunos participantes do FIES. 

Entretanto, diante de notícia de que Desembargador Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1º Região havia, em sede de Suspensão de Segurança, 

a suspensão dos efeitos das decisões proferidas pela 7ª Vara Federal do 

Distrito Federal e da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia (Processo nº 

26.2015.4.01.0000/RO), optou-se por aguardar o desfecho deste processo.

A decisão de suspensão de segurança já foi objeto de agravo regimental, que 

atualmente aguarda a manifestação da União. Estamos acompanhando este recurso 

ANACEU se coloca à inteira disposição dos associados, para o 

esclarecimento de quaisquer dúvidas adicionais. 

Paulo Antonio Gomes Cardim 

Presidente 
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Lei º 10.260/2010,com a integralidade 

Instituições que eventualmente tenham se desviado dos parâmetros da Lei nº 

, e com todas as 

Ministério da Justiça. Nos casos 

se de matrícula por crédito, 

que o Ministério da 

consumidores, não se sensibilize com os 

E, com os constantes 

fechamentos do sistema, a formação de filas que invadem a madrugada, etc. 

Em reunião realizada no dia de ontem, em São Paulo, as diversas entidades 

as e elaborar uma 

a proposta do FNDE e do Ministério da 

da prevalência dos contratos de serviços educacionais e 

O consenso obtido pelas entidades representativas, e a resposta uníssona, para 

ue se afigurava era uma 

educacional privado. 

a ANACEU aprovou, em assembleia, o 

judicial para afastar a limitação dos reajustes das 

Desembargador Presidente do Tribunal 

spensão de Segurança, 

a suspensão dos efeitos das decisões proferidas pela 7ª Vara Federal do 

Distrito Federal e da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia (Processo nº 

deste processo. 

nsão de segurança já foi objeto de agravo regimental, que 

atualmente aguarda a manifestação da União. Estamos acompanhando este recurso 

à inteira disposição dos associados, para o 
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Lauro Cavallazzi Zimmer 

Assessor Jurídico 
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