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NOTA DA CONFENEN AOS PARLAMENTARES 
SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

 A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN, 
entidade máxima, a nível nacional, de representação das escolas particulares, 

abrangendo 19% das matrículas da educação básica e aproximadamente 75% 
do ensino superior, com mais de 15 milhões de alunos e perto de 800 mil 

professores e técnicos de administração escolar, movimentando importante 
parcela do PIB nacional, vem até Vossa Excelência para se pronunciar quanto 

às propostas de Reforma Tributária. 

 A CONFENEN entende a necessidade de modernização e organização do 
estado, assim apoia as iniciativas para o desenvolvimento social, com melhores 

perspectivas para o povo brasileiro. 

  No entanto, o segmento educacional está muito preocupado com um 
possível aumento da carga tributária, que já é alta, uma das maiores no 

mundo. 

 É sabido que a elevação dos impostos não gerou o desenvolvimento no 
país, pelo contrário, inibiu os empreendedores e investidores. 

 A provável elevação ainda mais desses impostos acarretará, 

inevitavelmente, num aumento da anuidade escolar, tornando-a insuportável 
para muitos pais e alunos, ocasionando assim uma evasão escolar e, 

consequentemente, uma sobrecarga na rede pública, que já se encontra 
praticamente com a sua capacidade esgotada. 

 Acreditamos que a simplificação e unificação dos impostos, conforme 

proposto, deverá facilitar e desburocratizar os empreendimentos, mas sem 
aumentos de impostos. O que esperamos é justamente o contrário, para que 

os empresários de todos os segmentos, juntamente com os investidores, 
possam seguramente empreender no país, tornando-o mais desenvolvido e 

capaz de dar ao seu povo a qualidade de vida tão esperada. 

 Por isso a CONFENEN apoia as boas iniciativas, mas também alerta que o 
setor educacional privado não suportará mais aumento de impostos, que está 

no seu limite, e que espera uma Reforma Tributária consciente e responsável, 
condizente com a situação do país. 

 Muito respeitosamente, 

 Brasília, 4 de março de 2020. 

      A CONFENEN.  


