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NOTA TÉCNICA Nº 17/2020/DEE/CADE 

Processo nº 08700.002018/2020-12 

Tipo de Processo: Institucional: Estudo Temático 

1. Introdução 

EMENTA: 

Ementa: Pretende-se avaliar potenciais efeitos de imposição de descontos percentuais em contratos de prestação de serviços educacionais, en 

COVID-19, que estão sendo propostos em diferentes esferas do Estado brasileiro. O DEE acredita que tais propostas são bem intencionadas, m 

gerar malefícios que não são bem sopesados pelos legisladores e governantes quando da interferência nos contratos individuais. Por este 

presente nota técnica serve para alertar a respeito de cautelas analíticas necessárias para avaliar a presente situação. 

Versão: Pública 

A advocacia da concorrência é um dos principais objetivos da Lei brasileira de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011). Segundo OCDE (2019), como ocorre 

em outras economias com vasta tradição de empresas estatais e profunda regulação, é crucial que o Brasil gere e aprimore o entendimento e a aceitação ampla 

dos princípios concorrenciais. Nesse sentido, o Departamento de Estudos Econômico (DEE) do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) tem 

desenvolvido atividades de advocacia que incluem publicações, estudos de mercado, elaboração de guias, avaliações de impacto, elaboração de seminários e 

estreita cooperação com agências reguladoras e outros órgãos públicos.[!]. 

A presente nota técnica pretende avaliar potenciais efeitos de imposição de descontos percentuais em contratos de prestação de serviços educacionais, em 

razão do CODVID-19, que estão sendo propostos em diferentes esferas do Estado brasileiro. De acordo com Débora Brito[;;1], há mais de 50 propostas legislativas 

nos municípios, nos estados e no Congresso Nacional, determinando descontos compulsórios em mensalidades de estabelecimentos de ensino, em razão da 

crise do COVID-19 (corona vírus): 

"Na Câmara dos Deputados tramitam, desde o início de março, pelo menos 17 projetos de lei que visam obrigar as instituições de ensino a suspender 
ou reduzir as mensalidades em percentuais que variam de 10 a 50%. No Senado foram apresentados pelo menos outras três propostas com o mesmo 
teor. E o movimento é seguido nas Assembleias Legislativas de pelo menos 16 estados e de algumas Câmaras Municipais, que apresentaram mais de 20 
projetos com a previsão de redução das mensalidades." 

Para exemplificar a situação, alguns destes projetos estão abaixo referidos: 

PL Âmbito Desconto proposto 

PL 1163/2020[�] Nacional (Senado) 30% 

PL 1108/2020[�] Nacional (Câmara) 20%-30% 

PL 1119/2020[2] Nacional (Câmara) Em no mínimo 30% 

PL 1183/2020[§] Nacional (Câmara) Em no mínimo 50% 

PL 1287 /2020[Z] Nacional (Câmara) Em no mínimo 20% 

PL 1356/2020[ª] Nacional (Câmara) 50% 

PL 1294/2020 [l!] Nacional (Câmara) 30% 

PL 1311/2020 [ll!] Nacional (Câmara) 30% 

PL 1419/2020[11] Nacional (Senado) Em até 50% 

PL 23. 798/2020 Estadual - Bahia 30% 

PL 23.799/2020 Estadual -Bahia 10%-50% 

PL 1079/2020 Estadual -Distrito Federal 30%-50% 

PL 1746 Estadual - Minas Gerais 50% 

PL215/2020 Estadual - Paraná[12] 30% 

PL212/2020 Estadual - Paraná[ll] 30% 

PL 2052/2020 Estadual -Rio de Janeiro 30% 

PL203/2020 Estadual -São Paulo 30% 

PL30/2020 Municipal -Juiz de Fora/MG.[14] 30% 

PL 143/2020 Municipal - Manaus[lS] 30% 

Municipal -Petrópolis/RJ[16] 30% 

PL59/2020 Municipal -Salvador/BA[17] 10%-50% 

PL 0706/2020 Municipal -Palhoça/SC[1 8] 30% 

Tabela 1- Projetos de Lei prevendo desconto de mensalidades 

Fonte: Eleva Educação e a Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP)".1121 com algumas modificações/atualizações feitas pelo DEE/CADE 

lnobstante tal situação, em 26 de março de 2020, a Secretaria Nacional do 

14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, informando que as escolas não são obrigadas a reduzir 

postergação desses pagamentos. Além disto, referiu o seguinte: 

Consumidor (Senacon), divulgou a nota técnica 

os valores dos pagamentos mensais ou a aceitarem a 

"Diante do contexto imprevisível que todas as relações de consumo estão enfrentando em razão do Covid-19 (coronavírus), a Senacon por meio do 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC recomenda que consumidores evitem o pedido de desconto de mensalidades a flm de não 












