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Brasília, 2 de abril de 2020. 

 

Excelentíssimo Senhor Deputado, 

Ref.: PL 1108/20, PL 1119/20 e PL 1183/20 

A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN, na condição 

de entidade maior de representação do ensino privado, vem perante Vossa Excelência para 

apresentar o seu protesto quanto aos Projetos de Lei Nºs 1108, 1119 e 1183, que dizem respeito 

a descontos nas anuidades escolares. 

As escolas em sua maioria tiveram as suas aulas suspensas por ação de autoridades 

municipais e/ou estaduais em razão de isolamento social imposto pela crise do coronavírus, 

assim como a grande maioria dos serviços não essenciais. 

As escolas têm procurado dar continuidade aos seus serviços de maneira remota, ou seja, 

desenvolvendo as suas atividades na modalidade não presencial e garantindo a reposição de 

eventuais perdas em datas alternativas. Mas para isso, têm que sustentar novos custos, além da 

manutenção de seu pessoal, sem solução de continuidade. 

O Ministério da Justiça orientou os PROCONS no sentido de que os serviços 

educacionais não devam parar e sim procurar alternativas tecnológicas para ter continuidade, e 

assim seus procuradores têm se pronunciado. Na esteira dessa orientação, a Medida provisória 

nº 934/2020 permite a flexibilização do calendário escolar e a adoção de modalidades 

diferenciadas de ensino sem exigir a redução de qualquer valor dos contratos firmados com 

estudantes ou seus responsáveis, mesmo porque, como empregadoras, elas continuam 

devedoras dos salários de professores e pessoal administrativo, encargos sociais, além das 

despesas adicionais com equipamentos. 

Importante, senhor parlamentar, que os projetos em referência sejam rechaçados, sob 

pena de fechamento de muitas escolas e prejuízos irreversíveis a milhões de alunos.  

A escola sempre encontrou soluções para seus problemas, muitos deles causados 

justamente por leis extravagantes, e saberá encontrá-las também neste difícil momento por que 

passa, mas precisa da colaboração de Vossa Excelência, evitando inclusive que normas 

esdrúxulas sejam aprovadas, para que juntos possamos vencer. 

 

Atenciosamente, 

 

José Ferreira de Castro 

Presidente em exercício 

 

 

 
 


