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COMUNICADO AOS PAIS 
(mensalidades / serviços) 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis 
 
Em cumprimento ao Decreto nº 525, de 23 de março de 2020, ALTERADO pelo 

Decreto nº 535, de 30 de março de 2020, que dispõem sobre as novas medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

 

Considerando que foram suspensas, em todo o território catarinense, sob regime 

de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2º da lei federal nº 13.979/2020. pelo 

período de 30 (trinta) dias, contados de 19 de março de 2020, as aulas nas 

unidades das redes pública e privada de ensino, municipal, estadual e federal, 

incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e 

adultos (EJA), ensino técnico e ensino superior, sem prejuízo do cumprimento do 

calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente. 

 

Considerando o disposto na Resolução CEE/SC nº 009/2020 que trata do regime 
especial de atividades escolares não presenciais no Sistema Estadual de Educação 
de Santa Catarina, para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, 
como medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19), 
estabelecendo que a continuidade da prestação dos serviços educacionais poderá ser 
feita, total ou parcialmente, através das ferramentas digitais (a distância), modalidade 
essa que a nossa escola já vem adotando. 
 
Considerando o disposto na  Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979/2020, estabelecendo, entre outras medidas 
que "o estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em 
caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de 
efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1o 
do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos 
referidos dispositivos”, ou seja, 800 (oitocentas) horas anuais.  
 
Considerando que vivemos uma situação atípica e inédita na história da relação 
social, comercial e profissional, no mundo. 
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Considerando que a escola particular faz parte desse processo na área da prestação 
de serviços - onde ocupa uma posição de destaque, pois tem como sujeito principal a 
incumbência e a responsabilidade de ENSINAR e ajudar às FAMILIAS no processo 
de educação das nossas CRIANÇAS e JOVENS, o futuro  da nossa nação. 
 
Considerando que é preciso ter claro que as mensalidades escolares são um 

parcelamento definido em contrato, nos termos da Lei nº 9.870/99, de modo a 

viabilizar uma prestação de serviço semestral ou anual, no nosso caso, ANUAL.  

Considerando que o pagamento da anuidade escolar, por lei, poderia ocorrer em 

parcela única, ou em número reduzido de parcelas, mas essas opções tornariam mais 

difícil o pagamento pela maior parte das Famílias. Assim, opta-se por um pagamento 

parcelado, ao longo do ano, usualmente com periodicidade mensal.  

Considerando que, apesar do momento delicado que atinge a todos, não podemos 
adotar medidas precipitadas, até porque as despesas e obrigações das escolas, 
inclusive com seus fornecedores, em especial, o pagamento de salários aos seus 
colaboradores (professores e administrativos), bem como dos impostos e encargos 
sociais, estão mantidos. 
  
Considerando que, passado esse momento de "quarentena", voltando as atividades 
normais, estaremos recompondo nosso calendário escolar para, em respeito aos 
nossos alunos e familiares, fazermos a complementação dos conteúdos 
programáticos, se for o caso, ou prestar os devidos esclarecimentos e orientações 
complementares, de forma presencial, ou seja, dando cumprimento total as nossas 
obrigações contratuais, para que nenhum aluno tenha prejuízos pedagógicos, tendo 
como contra partida, esperamos, a colaboração dos pais quanto ao cumprimento do 
contrato firmado. Os casos excepcionais serão tratados, no momento oportuno, de 
forma individual, conforme a demanda. 
  
Apresentados estes “considerando”, corroborando com esse entendimento, o 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, 
baixou a NOTA TÉCNICA nº 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ. Trata-se de 
estudo técnico sobre efeitos jurídicos nas relações de consumo, especialmente no 
tocante aos direitos dos consumidores que contrataram serviços com 
instituições de ensino, mas que tiverem as aulas suspensas em razão do risco de 
propagação de Covid-19 - “coronavírus”- declarada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). De acordo com a Nota Técnica do SENACON/MJ e do PROCON/SC se 
houver meios de efetuar a prestação de serviço com qualidade equivalente ou 
semelhante àquela contratada inicialmente, essa é a melhor alternativa. No caso 
da prestação de serviços educacionais, isso significa: 

a) oferecer as aulas presenciais em período posterior, com a consequente 
modificação do calendário de aulas e de férias ou; 
 

b)    oferecer a prestação das aulas na modalidade à distância, garantida o seu 
adimplemento nos termos da legislação vigente do Ministério da Educação que 
prevê carga horária mínima e cumprimento do conteúdo estabelecido. 

Nos dois casos, fica evidente que não é cabível a redução de valor das 
mensalidades, nem a postergação de seu pagamento. É preciso ter claro que as 
mensalidades escolares são um parcelamento definido em contrato, de modo a 
viabilizar uma prestação de serviço semestral ou anual. O pagamento poderia 
ocorrer em parcela única, ou em número reduzido de parcelas, mas essas 



opções tornariam mais difícil o pagamento pela maior parte das famílias. Assim, 
opta-se por um pagamento parcelado, ao longo do semestre ou do ano, usualmente 
com periodicidade mensal. Essa questão é importante porque o pagamento 
corresponde a uma prestação de serviço que ocorrerá ao longo do ano. Não faz 
sentido, nessa lógica, abater das mensalidades uma eventual redução de custo 
em um momento específico em função da interrupção das aulas, pois elas terão 
que ser repostas em momento posterior e o custo ocorrerá de qualquer forma. 

Por esse motivo, nem o adiamento das aulas presenciais, nem sua realização na 
modalidade à distância obrigam, necessariamente, a instituição de ensino a 
reduzir os valores dos pagamentos mensais ou a aceitarem a postergação 
desses pagamentos. Muito menos, em tese, ensejariam o cancelamento 
imotivado do negócio jurídico. Vale lembrar que o pagamento é parte da obrigação 
contratual assumida pelos responsáveis e é condição para que os alunos tenham 
direito à reposição das aulas em momento posterior.  

Além disso, vale repetir, o fato de as instituições de ensino não estarem arcando 
com certos custos em função da interrupção das aulas não autoriza a exigência 
de desconto nas mensalidades, uma vez que as aulas serão repostas em 
momento posterior e os custos se farão presentes ou serão necessários novos 
investimentos tecnológicos em função da disponibilização das aulas na 
modalidade à distância. 

Por fim, diz a NOTA TÉCNICA Nº 14/2020 DO SENACON/MJ, durante a epidemia 
em curso, entende-se que apenas nos casos em que não houver outra 
possibilidade de recuperação da aula ou utilização de métodos on line, seja feito 
o cancelamento do contrato ou pedido de desconto proporcional com a compensação 
dos valores devidos, com uma sistemática de pagamento que preserve o direito do 
consumidor mas não comprometa economicamente o prestador de serviço 
diante dos efeitos sistêmicos que possam inviabilizar a futura continuidade da 
prestação de serviços. 

 

SENHORES, A LUTA É DE TODOS, NÃO TEMOS PERDEDORES NEM 
VENCEDORES, TEMOS A NOSSA INTELIGÊNCIA E A CAPACIDADE PARA 
ENCONTRAR OS MELHORES REMÉDIOS QUE PERMITAM A SOBREVIVÊNCIA 
PROFISSIONAL E, EM ESPECIAL, A SAÚDE E O BEM ESTAR DE TODOS! NESTE 
MOMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA É INDISPENSÁVEL MANTER A CALMA, 
O BOM SENSO, E NÃO TOMARMOS MEDIDAS PRECIPITADAS. A SOLUÇÃO 
PARA CADA PROBLEMA QUE ESTAMOS ENFRENTANDO E AINDA IREMOS 
ENFRENTAR VIRÁ NO MOMENTO OPORTUNO, COM A INTEGRAÇÃO, A 
SOLIDARIEDADE E O RESPEITO DE TODOS, JÁ QUE ESTAMOS TODOS NO 
MESMO BARCO! POR ESSA RAZÃO, ESPERAMOS PODER CONTAR COM A 
COMPREENSÃO, O APOIO E A COLABORAÇÃO DE TODOS, POIS ESSE 
MOMENTO, SE DEUS QUISER, PASSARÁ E RETOMAREMOS AS NOSSAS 
ATIVIDADES NORMAIS O MAIS BREVE POSSÍVEL 

 

Cordialmente. 

 

À Direção 

 


