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de ações de inconstitucionalidade
contra leis que pretenderam retirar a
imunidade de instituições filantrópi-
cas, vem acompanhando a tramita-
ção do Projeto de Lei nº 3.021/2008,
através do qual se pretende introdu-
zir novo marco regulatório para as
entidades beneficentes de assistên-
cia social.

O Projeto, de autoria do Poder
Executivo, é uma clara tentativa de
eliminar, por meio de lei ordinária,
o alcance da imunidade conferida
pela Constituição às entidades bene-
ficentes de assistência social. O tex-
to proposto contém insanáveis in-
constitucionalidades, para as quais a
CONFENEN tem chamado a atenção
de inúmeros parlamentares.

O Governo jamais convocou as
entidades representativas dos seto-
res envolvidos para discutir o texto
do PL nº 3.021/08. Mas, por pres-
são da sociedade, foi retirada a ur-
gência constitucional na tramitação
do projeto, a fim de permitir um de-
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bate amplo. No entanto,  represen-
tantes da base aliada pediram o apen-
samento do PL 3.021/08 a outros pro-
jetos, que, agora, passarão a tramitar
pelas comissões permanentes em re-
gime de prioridade e em caráter con-
clusivos. Trata-se de uma evidente
estratégia, pois se sabe que o Supre-
mo Tribunal Federal se prepara para
julgar em breve ações em que se dis-
cute a natureza da lei que deve con-
ter as exigências mencionadas no §
7º do art. 195 da Constituição Fede-
ral: se lei complementar ou lei ordi-
nária.

A CONFENEN continuará vigi-
lante para atuar sempre que a Cons-
tituição for violentada, inclusive, se
necessário, recorrendo novamente ao
Judiciário. Os interessados direta-
mente devem manifestar aos parla-
mentares sua apreensão, uma vez
que, a título de regular, o projeto,
como redigido, inviabiliza a atuação
das entidades filantrópicas e ameaça
a prestação de serviços de assistên-
cia social. (Matéria já enviada pela
CONFENEN a todos os senadores e
deputados federais).

ENSINO MÉDIO NO SIMPLES
O Projeto de Lei Complementar nº 126/07 foi aprovado na

Câmara dos Deputados e remetido ao Senado da República.
Por isso, a CONFENEN enviou e reiterou o ofício transcrito a

seguir a todos os senadores.

Senhor Senador,
A aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 126/07, nos

termos e redação dados pela Câmara dos Deputados, é de suma
importância para escolas e alunos de educação básica,
principalmente no ensino médio.

A opção pelo regime tributário do SIMPLES beneficia escolas
menores e seus alunos, pela diminuição de custos que causará por

descomplicação do sistema contábil e permissão para que, em guia
única, sejam quitados todos os tributos e obrigações dos
estabelecimentos de ensino.

Em razão disso, solicitamos sua compreensão e apoio para
que seja aprovado pelo Senado da República com a maior brevidade
possível.

Antecipamos agradecimentos.
Atenciosamente,

ROBERTO DORNAS
Presidente

Vinte anos de
Constituição
Pág. 08

A CONFENEN continuará
vigilante para atuar sempre que

a Constituição for violentada,
inclusive, se necessário,

recorrendo novamente ao
Judiciário.
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A imprensa tem divulgado
notícias e informações que devem
merecer a atenção das escolas
particulares e fazer seus dirigentes
pensar. É quase certo que precisam

PARA ONDE VAMOS?

A mesma estatística do IBGE revela
que 10,6% da população têm  mais de 60
anos. Em 2035, serão 21,1%, mais de um
em cada grupo de cinco brasileiros. Em
2030, a população brasileira parará de
crescer e começará a decair em números.

Da mesma forma, grita a imprensa que
o IBGE demonstra haver ainda 10% de
analfabetos no Brasil.

É mais que sabido que, na educação
básica, só não tem seu filho matriculado
na escola particular quem não pode,  por-
que quer. No entanto, não é por questão
de escolha, de filosofia, de ideologia, mas
porque, infelizmente, a escola pública é
muito ruim.

No ensino superior, inverte-se a pre-
ferência que se dá pela escola estatal por-
que ainda mantém qualidade e o aluno não
paga anuidade escolar.

Os governantes se encarregaram de es-

reorientar seus planos,  projetos,
programas e atuação.

Lya Luft, em matéria que publica na
revista Veja, intitulada “Somos um país
de analfabetos”, faz comentários que não
assustam, porque são verdadeiros: “alfa-
betizado não é,  já disse e escrevo
freqüentemente, aquele que assina seu
nome, mas quem assina um documento
que leu e compreendeu. Sobre seus alu-
nos universitários na década de 70, diz que
era comum ouvir deles: “Eu sei, mas não
sei dizer nem escrever isso”. E continua:
“dos poucos que chegam ao 2º grau e dos
pouquíssimos que vão à universidade,
muitos não saem de lá formados. Entram

Os governantes se encarregaram de escangalhar com a escola
pública. Já fizeram com a educação básica, que funciona mal,

chegando ao ponto de promoção do aluno por decurso de prazo
ou crescimento físico.

na profissão incapazes de produzir um
breve texto claro. São desinteressados da
leitura, mal falam direito. Não conseguem
se informar nem questionar o mundo. Pou-
co lhes foi dado, pouquíssimo lhes foi exi-
gido”.

Notícias informam que a classe mé-
dia, aquela em que a renda média mensal
vai de R$ 1.064,00 a R$ 4.591,00, é de
47,06% da população. Os miseráveis são
19,18%. Na soma, temos 66,24%. Os ou-
tros 43,76% reúnem os ricos
(pouquíssimos) e os pobres. Ora, quantos
podem ser clientes da escola particular?
E qual a renda média deles? Comparando
os dados acima, fácil concluir. Qual o
percentual de sua renda que podem desti-
nar ao estudo dos filhos na escola parti-
cular?

De 1992 a 2008, o índice de filhos
por mulher fértil baixou de 2,8 para 1,8.
Isso é média. Sabendo-se que o maior ín-
dice de natalidade está em regiões perifé-
ricas ou rurais de renda baixíssima, que
número de crianças e adolescentes pode
freqüentar uma escola particular? E qual
a renda média de suas famílias?

cangalhar com a escola pública. Já fize-
ram com a educação básica, que funciona
mal, chegando ao ponto de promoção do
aluno por decurso de prazo ou crescimento
físico. Ele criou uma geração de mal
escolarizados e despreparados que não
conseguem ingressar na escola pública.
Como não conseguem normalmente, cri-
am-se reservas de vagas e bônus para eles.
Agora, vão escangalhar o ensino superi-
or, por eliminação do sistema de mérito,
pilar da democracia. Os pobres – em vez
de serem atendidos e amparados – são
simplesmente enganados e jogados no
compasso demagógico da inclusão.

Este é o quadro. Quais as perspecti-
vas para a escola particular? O que deve
fazer, como se adequar e como se prepa-
rar?

Diante de tais informações, que são
verdadeiras, há de se perguntar: para onde
vamos? Qual será o destino da escola par-
ticular e o que ela pode fazer, enquanto é
tempo?

Pode-se afirmar, com certeza, que são
preocupantes as perspectivas. E  não vale
a pena pensar e discutir isso?
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ENEP EM SANTA CATARINA REAFIRMA
PRIORIDADE À EDUCAÇÃO DE

QUALIDADE, CONDENA A SEGREGAÇÃO DAS
COTAS E REPUDIA A “LEI DO CALOTE”

das Escolas Particulares de Santa Catarina,
professor Marcelo Batista de Sousa. “Está
comprovado, ao longo da história da huma-
nidade, que o protecionismo nunca foi o
melhor aliado do desenvolvimento. Invari-
avelmente, costuma ser o reduto da acomo-
dação e da mediocridade”, disse o dirigente
do SINEPE-SC, acentuando que enquanto
não houver a compreensão de que o ensino
é um investimento de máxima prioridade,
não for liquidado o imediatismo das fórmu-
las pretensamente miraculosas de acesso à
universidade, que ao final apenas  perpetu-
am o preconceito ou então agravam o qua-
dro de atraso; na medida em que seguir pre-
dominando a idéia paternalista de que a edu-
cação é uma benesse dos governantes – e

educação particular é uma das  mai-
ores demandas da população, é um
requisito fundamental do desenvol-

A

vimento e um direito constitucional. Mes-
mo assim, continua a ser tratada com dis-
crepância pelo governo. Um dos maiores
exemplos desse descaso é a vigência, desde
1999, da insensata Medida Provisória 2.123-
24, que pisoteia a Constituição e fere direi-
tos inalienáveis nela consagrados. Seus
mentores e autores cometeram ato de abso-
luta irresponsabilidade e juízo temerário, ao
permitirem, demagogicamente, a alunos
inadimplentes, a continuidade das ativida-
des escolares quando, a rigor,  não cabe ao
Estado se envolver na questão do custo do
ensino privado nem fixar mensalidades es-

para todos. E é nesta dimensão que o ENEP
se insere, assumindo sua condição de auto-
defesa e reação ofensiva às tentativas de de-
gradação da atividade. Ao final dos traba-
lhos que resultaram deste Encontro Nacio-
nal, desejamos explicitar confiança no Con-
gresso Nacional,  no sentido de extinguir a
Medida Provisória 2123-24, de 1999, que
atenta contra os contratos, atos jurídicos per-
feitos, praticados com base na legislação vi-
gente. A referida MP criou sérios embara-
ços jurídicos para o plano de estabilização
econômica das instituições de ensino ao ten-
tar solucionar um problema do qual o Mi-
nistério da Educação é o principal respon-
sável: a classe média foi forçada nos últi-
mos anos a recorrer à escola particular por

que estabelece reserva de vagas nas insti-
tuições  federais aos egressos de escolas pú-
blicas,  é eleitoreira,  acirra a discriminação
e, a pretexto de promover inclusão social,
“ataca o efeito em vez da causa”.  Além do
mais, chama, através de norma legal, o po-
bre de incapaz e a escola pública, de ruim,
disse Dornas. “Ora, a causa do eventual
insucesso do aluno de escola pública em
vestibulares é outra: em geral, ele é pobre e
não incapaz; o ensino que recebe é de má
qualidade. Quando se quiser eliminar o pro-
blema, o caminho é dar à criança e ao jo-
vem pobres melhores condições e apoio para
estudar e melhorar o nível de ensino  na edu-
cação básica da rede oficial”.

Outro líder sindical a se manifestar con-
tra as cotas foi o Presidente do Sindicato

não um direito inalienável de cada cidadão
– não haverá saída honrosa para o Brasil.
Cabe a cada um de nós fazer a escolha, en-
quanto ainda há tempo, frisou Marcelo Ba-
tista de Sousa.

Recomendação

Ao final do ENEP, o Conselho de Re-
presentantes da CONFENEN aprovou a se-
guinte recomendação, a ser enviada aos par-
lamentares e governantes:

“A democratização da escola tem sido
meta contínua na luta do segmento privado
educacional brasileiro. Significativamente
ampliada em termos qualitativos, a escola
particular continua sendo desafiada no in-
tuito de  garantir ensino de boa qualidade

Aurélio Vianna, Vasco Moretto, Roberto
Dornas, Clóvis Amorim, João Roberto
Moreira Alves, o Ministro João Batista Brito
Pereira (TST), o promotor Thiago Carriço
Oliveira e o advogado Orídio Mendes Jr. “Foi
um evento muito estimulante, cuidadosamen-
te preparado por grupos que refletem as mu-
danças na educação”, disse Marcelo Batista
de Souza, presidente do SINEPE-SC, enti-
dade promotora da reunião que contou com
o apoio da Confederação Nacional dos Esta-
belecimentos de Ensino (CONFENEN).
Também estiveram em discussão: ética,  ges-
tão de sala de aula; disciplina; conhecimen-
to; limites; Estatuto da Criança e do Adoles-
cente; trabalho; corrupção; educação infan-
til; instituições de ensino superior e a im-
portância do ensino privado.

colares.
Uma escola é uma atividade

econômica em que as mensalida-
des devem cobrir o seu custo, que
será tanto maior quanto melhor o
serviço oferecido. A referida Me-
dida Provisória é uma aberração
que deve ser definitivamente eli-
minada, advertiram os dirigentes
sindicais durante o Encontro Na-
cional do Ensino Particular. Cabe
ao estado otimizar a alocação de
recursos para o ensino público e
não desarticular o que a socieda-
de brasileira já conquistou da qua-
lidade do ensino pela via particu-
lar, lembraram os líderes do seg-
mento.

A reserva de vagas também foi
duramente criticada durante o
ENEP. Segundo disse o presiden-
te da Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino
(CONFENEN), Roberto Dornas,
a lei recém aprovada (nº 545/07),

descontentamento com a
escola pública. Os parti-
cipantes do ENEP, através
da CONFENEN, reafir-
mam que o futuro do país
estará comprometido se a
burocracia estatal tam-
bém asfixiar a escola par-
ticular.

Realizado nos dias 23
e 24,  durante o Educasul,
no Centro de Eventos de
Florianópolis, o Encontro
Nacional do Ensino Parti-
cular reuniu gestores e
educadores das principais
instituições de ensino do
país. Em pauta, um novo
modelo de gestão educa-
cional e as bases para a co-
municação eficaz entre es-
colas e profissionais.
Palestrantes de renome na-
cional estiveram presen-
tes, entre os quais Marco

Prof. Dornas e Prof. Marcelo na abertura do ENEP



Projeto de

Lei 3021
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1 – Prescrição de Dívida Previdenciária

A Súmula Vinculante nº 8 do S.T.F. determina que dívida
previdenciária prescreve em 5 anos.

Vai atingir qualquer débito, até já em parcelamento e REFIS,
referentes a período anterior a 1º/1/2002. Não estando a cobrança ainda
em juízo, aplica-se a prescrição sobre fato gerador ocorrido até 20/6/
03. Em caso de negativa de reconhecimento administrativo, cabe a ação
de anulação de débito fiscal.

2 – Tamanho de Letra de Contrato

Conforme Lei 11.785, de 22/9/08 que modificou o §3º do Código
de Defesa do Consumidor, nos contratos de adesão, são exigidos
caracteres com tamanho mínimo de corpo 12.

3 – Música na Educação Básica

A Lei 11.769, de 18/8/08, acresceu o §3º do art. 26, Lei 9394/96
(L.D.B.), para obrigar o ensino de música. Não há obrigação de ser
disciplina, mas de conteúdo programático incluído em artes.

4 – Nova Lei de Estágio

O estágio de estudantes passou a ser regulamentado pela Lei 11.788,
de 25/9/2008.

Pode ser para alunos de ensino superior, educação profissional,
ensino médio, educação especial, séries finais (6ª à 9ª) do fundamental,
mesmo não especificamente profissionalizantes. Não cria vínculo
empregatício.

Sua utilização pode ser de bom proveito para a escola em que o
aluno estudar, para a escola que adotar o estagiário e para ele próprio.

5 – Licença Maternidade de 6 Meses

A duração de seis meses para a licença-maternidade só se aplica
ao empregador que quiser adotá-la. O desconto permitido só se aplica
a empresas tributadas com base no lucro real, o que exclui os optantes
pelo SIMPLES.

Lei 11.770, de 9/9/08.

6 – Acordo Ortográfico

O novo acordo ortográfico foi publicado no D.O.U. de 29/9/08,
Decreto 6583. O prazo para implantação vai até 2012.

7 – Adicional de Insalubridade

O último pronunciamento do S.T.F. é no sentido de que – enquanto
não for editada lei regulamentadora ou não dispuser diferentemente
convenção coletiva – o percentual se calcula sobre o salário mínimo.

8 – Protesto de Dívida Sem Custas

A CONFENEN firmou convênio com a Associação dos Cartórios
de Protestos de Minas Gerais pelo qual as escolas podem protestar
inadimplentes sem pagar custas, que ficam por conta do protestado.

Bom lembrar que em todos os estados existe associação idêntica e
ainda que a própria SERASA e o SPC utilizam as informações dos
cartórios.

9 – Modelo Atualizado de Contrato de Matrícula

No “site” da CONFENEN. Também, nele, o modelo oficial de
planilha de custos.

10 – Fundações no Sistema Federal de Ensino

Julgando a ADIN 2501, oriunda de Minas Gerais, o S.T.F. decidiu
que as fundações instituídas por leis estaduais ou municipais, mas
mantidas pela iniciativa privada, pertencem ao sistema federal de ensino,
não podendo ser autorizadas pelo Conselho Estadual ou órgãos do
sistema estadual de ensino.

11 – Ensino Médio no SIMPLES

O projeto de lei que altera a lei complementar que instituiu o
SIMPLES, já é aprovado pela Câmara dos Deputados, aguarda votação
pelo Senado da República.

LEGISLAÇÃO E
JURISPRUDÊNCIA

Licença

Maternidade de

6 Meses

12 – Projeto de Lei 3021 - Filantropia

Se aprovado, tornará inviável o funcionamento das entidades
filantrópicas. Está na Câmara dos Deputados e, se não houver
movimentação dos interessados, como vem fazendo a CONFENEN,
será aprovado.

13 - Correção de Planilha

Os modelos de planilha de custos das escolas inclui CPMF. Tem
que ser retirada porque não existe mais



nova diretoria da Federação dos Estabelecimentos de Ensi-
no de Minas Gerais – FENEN/MG tomou posse no dia 26
de setembro, em Belo Horizonte, na sede do Sindicato das
Escolas Particulares de Minas Gerais – SINEP/MG.
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A CONFENEN, FILIADOS E ESCOLAS
 Nova diretoria da FENEN toma posse em Belo Horizonte

Segundo Thiers, seu novo presidente, “A FENEN é a mais im-
portante representante das instituições particulares de ensino de Mi-
nas Gerais, com cinco dos sete sindicatos das escolas particulares
mineiras: SINEP/MG em Belo Horizonte; SINEP/ Sudeste, em Juiz
de Fora; SINEP/Triângulo Mineiro, em Uberlândia; SINEP/Idiomas
em Belo Horizonte e SINEP/Nordeste Mineiro, em Governador

Valadares.” A nova diretoria tem mandato até 2011. Segundo ainda
o novo presidente da instituição, o advogado e professor Thiers
Theófilo do Bom Conselho Neto, os desafios desta gestão é a
integração dos sindicatos filiados em objetivos comuns. “Isso vai
possibilitar o fortalecimento dos sindicatos filiados, o aprimora-
mento das convenções coletivas de trabalho em pontos convergen-
tes, firmar convênios para cursos de aprimoramento e especializa-
ção de diretores dos sindicatos e realizar palestras, congressos e
encontros”, afirma.

À nova diretoria, os cumprimentos da CONFENEN.

A

Foi  renovado o convênio  entre  o  Ministério da  Defesa  e  a
CONFENEN para concessão de abatimento nas anuidades escolares
aos militares da ativa e inativos do Exército, Marinha e Aeronáutica,
bem como aos servidores civis do Ministério.

CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA DEFESA
A escola part icular  que se interessar  pode aderir  ao

convên io .  Pa ra  in fo rmações ,  en t r a r  em con ta to  com a
CONFENEN ou com a Secretaria de Organização Institucional
do Ministério da Defesa.

CONVÊNIO COM O CONFEA
A CONFENEN assinou convênio de Cooperação com o

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia com a
finalidade de promover o desenvolvimento e a integração das
entidades para aperfeiçoamento do ensino superior ministrado pelas
escolas superiores da iniciativa privada.

O  convênio prevê intercâmbio de informações e experiências,
congressos e conferências, assessoramento, formulação e estudo de
propostas e cooperação.

ATUALIZAÇÃO DE ADVOGADOS DA CNEC
A CNEC  reuniu em Brasília, nos dias 10, 11 e 12 de outubro,

todos seus advogados das várias unidades federativas do Brasil.
O curso teve o objetivo de atualização jurídica de interesses

coletivos.
Ao presidente da CONFENEN, Roberto Dornas, coube tratar

do Direito do Trabalho aplicável às escolas, inclusive assédio e dano
moral.

O Ministério da
Educação realizará em
2010 a CONAE – Con-
ferência Nacional da
Educação. Solicitou à
CONFENEN a indica-
ção de um representante
titular e um suplente
para integrarem a Co-
missão Organizadora.
Foram indicados Arnal-
do Cardoso Freire e Irmã
Olmira Bernadete Das-
soler – DF, membro da
ANE.Arnaldo Cardoso Freire

REPRESENTANTE

NA CONAE

O novo presidente da FENEN/MG, ladeado pelos

professores Dornas e Panisset
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CLASSE POR NÍVEL DE CONHECIMENTO

eterminada escola recebeu do Ministério Público a comu-
nicação de que a ela seria enviada uma comissão para dar
parecer sobre organização de classe por nível de conheci-
mento.

O art. 12 da Lei 9394/96, em seu inciso I, não deixa dúvida algu-
ma de que à escola compete elaborar e executar sua proposta pedagó-
gica, o que implica, por conseqüência, sua organização, avaliação e
administração.

O art. 23 assegura à escola vários modos de organizar a educação
básica, podendo adotar outros não expressamente previstos, inclusive
“grupos não seriados, com base na idade, na competência e OUTROS
CRITÉRIOS”.

O art. 24, no inciso IV, autoriza à escola “organizar clas-
ses, ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equi-

D

Consultado o Escritório de Advocacia Roberto Dornas S/C, a
escola foi recomendado enviar a resposta abaixo.

Tomamos conhecimento da composição de uma comissão para
dar parecer sobre os critérios adotados por este estabelecimento
para organizar o ensino que ministra e as classes de alunos.

Receberemos de bom grado a comissão em homenagem a
V.Exa. e porque teremos mais uma opinião para avaliarmos os cri-

PROFESSOR INDENIZADO POR OFENSA
(Orkut)

Rondônia – A Justiça  de  Rondônia  condenou  pais de 10 adoles-
centes a pagarem R$ 15 mil para reparar os danos morais causados ao
professor Juliomar Reis Penna. Os estudantes criaram, em 2006, uma
comunidade no site de relacionamentos da Google, o Orkut, em que
ridicularizam o professor de matemática. Os garotos eram alunos de
uma escola particular de Cacoal, a cerca de 470 quilômetros de Porto
Velho, capital do estado.

Os adolescentes já tinham sido condenados a cumprir medidas
socieducativas; no entanto, a vítima também entrou com um pedido de
tutela jurisdicional, para que os pais fossem responsabilizados civil-
mente pelos atos dos filhos.

O acórdão da decisão foi publicado na quinta-feira pela 2ª Vara
Cível do Tribunal de Justiça. O primeiro valor fixado pelo juiz Edenir
Sebastião Albuquerque da Rosa era de R$ 20 mil, o qual, depois de
recurso das partes, teve redução e deve ser pago de forma proporcio-

nal, ficando os pais da menina que criou a comunidade com a fatia
maior – cerca de R$ 2,6 mil. O restante será dividido igualmente entre
os outros pais.

O professor, que não quis dar detalhes sobre a decisão, disse
apenas que o seu objetivo não foi conseguir dinheiro. “O meu foco
era a retratação, não tanto a questão financeira”, argumenta. Além
de ofensas relativas à obesidade e às roupas de Penna, os alunos,
segundo a Justiça, também teriam ameaçado furar os pneus de seu
carro.

Da condenação ainda cabe recurso, mas, segundo a advogada Ivone
Ferreira Magalhães, que representa Penna, ao menos o advogado de
duas das 19 pessoas condenadas já manifestou que seus clientes não
têm a intenção de recorrer da sentença.

Estado de Minas – 20/09/08

térios que adotamos, tendo a visão de
pessoas gabaritadas de fora do próprio
ambiente escolar.

Contudo, é preciso ficar bem claro
que, legalmente, como abaixo se de-
monstra, não somos obrigados a receber
e aceitar, bem como mudar ou ratificar
nossos critérios em razão de parecer que
for emitido.

A Constituição Federal, no seu art.
209, dispõe ser livre o ensino à iniciati-
va privada, desde que obedecidas duas
condições:

a) cumprimento das normas gerais
da educação nacional;

b) autorização e avaliação da quali-
dade pelo Poder Público.

Em conseqüência, a escola particu-
lar só pode sofrer interferência ou inter-
venção para que seja verificado o cum-
primento dos requisitos constitucionais.

As normas gerais da educação nacio-
nal são traçadas na Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (9394/96) e, se-
gundo ela, as baixadas subsidiariamente
pelos Conselhos Nacional e Estadual de
Educação, o último complementarmente
para o respectivo sistema de ensino.

valentes de adiantamento na matéria”
não só para os conteúdos que explicita,
como também para “OUTROS COMPO-
NENTES CURRICULARES”. Portanto,
a lei autoriza a organização de classes
por nível de adiantamento na matéria
até mesmo para alunos de séries dife-
rentes.

Assim, por previsão legal, apenas
à escola compete organizar, adminis-
trar e avaliar a proposta pedagógica
que é dela, inclusive formar classes
pelo critério de nível de adiantamen-
to do aluno. E não poderia ser de ou-
tra forma, porque educação não se faz
segundo um padrão estanque, igual-
mente para todo o mundo ou indivi-
dualizada segundo a vontade de cada
um.

A organização de classe, a elaboração
e execução da proposta pedagógica e sua
avaliação se dão conforme normas “interna
corporis”, não sujeitas à imposição ou
intervenção de ninguém, salvo para
garantir o respeito aos dois requisitos
constitucionais do art .  209 e,  em
conseqüência, da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.

Tomamos conhecimento da composição de uma comissão para dar
parecer sobre os critérios adotados por este estabelecimento para

organizar o ensino que ministra e as classes de alunos.
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No livro “Contrato de Matrícula (Legislação, Verdades e Mitos)”, Roberto Dornas debate o contrato e a relação de matrícula
em todos seus aspectos e conseqüências de ordem jurídica, bem como toda a legislação aplicável.

Comenta todas as leis aplicáveis a partir da Constituição Federal e, passando pelo Código Civil, chama a atenção para o
fato de que os órgãos de defesa do consumidor, normalmente, só manejam o Código de Defesa do Consumidor, esquecendo-se
das demais, até mesmo da Lei nº 9870/99.

AUTOR:

ROBERTO DORNAS
FORMATO:

13,5 x 20,5 cm
NÚMERO DE PÁGINAS:

112 PÁGINAS

CONTRATO DE MATRÍCULA SEM SEGREDOS

Arras, multa, juros, correção monetária, honorários de advogado, não renovação de matrícula,
negativação de nome, protesto, fiador e avalista, entrega de documentos, portarias do Ministério da
Justiça são alguns dos assuntos comentados à luz da legislação.

A obra não se destina apenas às escolas, mas também a advogados e juízes e a todos que têm
de lidar com a matéria, provocando mais ampla e aberta discussão sobre temas, às vezes, polêmicos
e pouco debatidos.

É uma edição comemorativa dos 60 anos da CONFENEN, a que podem se dirigir os interessados
na aquisição da obra.

ENTRE O LIVRO E A NOVELA
Fátima Soares Rodrigues - ESCRITORA

ários estudos são realizados a respeito de saber ou não
a importância de diversos assuntos veiculados pela
mídia impressa e televisiva, assim como a necessidade
da aplicação de conteúdos pedagógicos ensinados nas
escolas, que não serão utilizados pelos alunos no seu

V

dia-a-dia ou na vida profissional. Os estudantes do ensino médio
que não optaram pela área das exatas, ou das humanas, ou
biológicas questionaram o porquê de dominarem as matérias
que fatalmente cairão no esquecimento, já que não lhes serão
úteis pela vida afora. Para atenuar ou, quem sabe, dirimir essas
dúvidas, a escola brasileira pauta o ensinamento, hoje, na

“desconhecimento” dos assuntos “importantes” veiculados pela mídia
foi decisivo para a eliminação desses candidatos. As duas perguntas
foram: “Qual o casal global que se separou recentemente? Resposta:
Lázaro Ramos e Thaís Araújo” e “Em qual edição do programa Big
Brother participaram Alexandre, Bianca e Fernando?”. Resposta: “Na
última edição do programa”. A prova de conhecimentos gerais para o
cargo de escriturário, que oferecia 40 vagas, tinha 80 questões, sendo
20 para atualidades. O concurso foi organizado pela própria prefeitura
e oferecia 285 vagas, em sete cargos: o de escriturário tinha salário
previsto de R$ 470,51 e exigia nível fundamental completo: para o
cargo de escriturário, foram 1,6 mil candidatos. A assessoria de

Delegado da CONFENEN em Porto Alegre

Aprovado pelo Conselho de Representantes, foi designado João Luiz Cesarino
da Rosa como Delegado da CONFENEN no Rio Grande do Sul.

João Luiz tem grande experiência na área educacional, já tendo prestado re-
levantes  serviços às escolas particulares e a suas entidades sindicais.

Concentrando as atividades da CONFENEN no Rio Grande do Sul, estará
divulgando os trabalhos da entidade, orientando e atendendo as escolas em Porto
Alegre, podendo ser contatado: pelo telefone (51) 3381.4740, fax (51) 3381.4837
e e-mail: joaocesarino@live.com

João Luiz Cesarino da Rosa

“Qual o casal
global que se

separou
recentemente?

Resposta:
Lázaro Ramos e
Thaís Araújo”

interdisciplinaridade, isto é, as disciplinas estão
inter-relacionadas: no português, aprende-se a
lóg ica  da  ma temát i ca ,  na  ma temát i ca  a
necessidade do entendimento do português para
a interpretação correta do problema, e, assim,
sucessivamente nas outras disciplinas. Abre-se,
então, o leque de conhecimentos e, por analogia,
lógica e entendimento, passamos a entender as
dinâmicas da física e da química, até, então,
desconhec idas  quando  são  co locadas
caoticamente. Mas, daí a importância da cultura
inútil, apenas porque fez parte das manchetes dos
jornais durante determinada época, sem acrescentar nada ao
nosso conhecimento, ou, pior ainda, somente com a conotação
de fofoca, chega a ser estapafúrdio exigir que o aluno/candidato
a qualquer concurso seja eliminado pelo desconhecimento de
tão inútil informação.

Em 13 de abril, foi realizado um concurso para escriturário pela
Prefeitura de Taubaté(SP). Duas questões de conhecimentos gerais
desclassificaram, na época, candidatos que acertaram as outras, mas o

comunicação da prefeitura informou ainda que
abordar o que se passa na TV não deixa de ser assunto
de conhecimentos gerais. No entanto, no edital, a
descrição do conteúdo da prova de atualidades é a
seguinte: “20 questões, tomando-se por base as
notícias que foram manchetes nos primeiros jornais
do país em 2007 e 2008”.

Recentemente, uma escola particular de ensino
médio indicou o livro Lucíola, de José de Alencar,
para a leitura dos alunos do segundo ano. Na prova,
uma questão: “Qual é a relação de Lucíola com a
novela global Paraíso Tropical?. Aluno: “Não assisto

a novelas. Mas, como o livro trata da prostituição creio que ambos se
relacionam a isso”. Ele acertou a questão, porém, perdeu pontos porque,
segundo a professora, não precisava dizer que não assistia à novela.
Afinal, o aluno foi punido por ter sido sincero, ou por  não ter assistido
à novela? O que era mais importante: ler o livro, assistir à novela, ou
fazer os dois? Pedagogos e psicólogos, reflitam.

Estado de Minas – 28/06/08
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VIOLÊNCIA NA ESCOLA
enos de 15 dias depois que a direção do Colégio Loyola, um
dos mais tradicionais educandários da classe média de Belo
Horizonte, precisou tomar decisões duras contra alunos que
se excederam numa comemoração de fim de semestre, a Po-
lícia Militar teve que ser acionada para conter outra bagun-

M

ça colegial que colocou em risco a segurança
de professores e alunos. Desta vez foi na Es-
cola Estadual José da Silva Couto, no Bairro
Jardim Laguna, em Contagem. E, como a an-
terior, também esta impressionou pela violên-
cia dos estudantes. Não se tratou de contesta-
ção a qualquer ato da direção da escola. Mui-
to menos houve revolta por desconforto. Pelo
contrário. São estudantes de 13 a 17 anos be-
neficiados pelo projeto Acelerar para vencer,
da Secretaria de Estado da Educação, que lhes
dá a chance de fazer duas séries em uma. Eles

do Colégio Loyola, 101 alunos, que estão perto de concluir o ensi-
no médio, estiveram envolvidos. Oito foram expulsos e 93 suspensos
pela direção da escola, ainda abalada com a violência e os desaca-
tos dos jovens.

Infelizmente, esses não são fatos isolados. É crescente o núme-

estavam em momento de recreação, pois assistiram a um filme na
escola.

Tudo isso só torna o episódio mais grave. Bastou uma brinca-
deira banal entre garotos para a sessão de cinema se transformar em
pancadaria de agressão aos professores. Acionada, uma patrulha da
Polícia Militar não conseguiu intimidar os bagunceiros e teve que
solicitar reforço. Pelo menos 25 alunos foram encaminhados ao Con-
selho Tutelar e ao Juizado da Infância e da Juventude. Na bagunça

ro de professores que se queixam do desres-
peito e da agressividade dos alunos, tanto nas
escolas públicas como nas da rede privada.
Somente nos cinco primeiros meses deste ano,
a Polícia Militar já registrou mais de 1,3 mil
ocorrências em unidades escolares da região
metropolitana. No ano passado, foram quase
3,4 milhões de casos. A verdade é que, em lu-
gar da complacência, com filhos e alunos, pais
e educadores precisam entender que estão di-
ante de um motivo a mais para se preocupar.
Além da baixa qualidade geral do ensino, con-

forme os resultados das últimas aferições oficiais, o problema da
violência, delicado e perigoso, é real e precisa ser enfrentado, antes
que assuma proporção de descontrole, com prejuízo ainda maior
para todos. Por menos que isso agrade, é tempo de todos compreen-
derem os limites do papel da escola. Ela pouco poderá fazer, seja na
transmissão do conhecimento, seja na formação dos jovens, se os
pais não se envolverem.

                Estado de Minas – 09/07/08

PROTESTO DE DÍVIDA SEM PAGAMENTO DE CUSTAS

Formalizada a finalização por José Roberto

Franco Tavares, diretor do SIEMG – Sistema Inte-

grado de Ensino de Minas, mantenedor da FEAD

de Belo Horizonte, após estudo e contatos de que

participou ao lado de representantes da UNI-BH,

UNA, FUMEC e Centro Universitário Newton de

Paiva, a CONFENEN assinou convênio com a

ASSOTAP-MG, Associação dos Tabeliães de Pro-

testos do Estado de Minas Gerais.

O convênio beneficia todas as escolas particu-

lares de Minas Gerais. Por ele, as escolas podem

protestar a dívida de inadimplentes, sem pagar as

custas, que serão cobradas no final, do devedor,

quando for levantar o protesto.

É um bom exemplo para  as federações e sindi-

catos de escolas em todos os estados. Se a  Associ-

ação de Minas Gerais pode fazer o convênio, suas

co-irmãs em outros estados também podem. E elas

existem. José Roberto Franco Tavares – Diretor SIEMG e da FEAD

VINTE ANOS DE CONSTITUIÇÃO
No dia 22 de outubro, no Palácio do Planalto,  o Governo realizou

uma sessão solene comemorativa dos vinte anos da Constituição da
República.

Convidado pessoalmente – por ter, no plenário da Assembléia
Constituinte, defendido duas emendas propostas por entidades
sindicais e por sua atuação, durante a discussão e votação da Carta
Magna, junto aos parlamentares constituintes – à cerimônia esteve
presente o presidente da CONFENEN.

Como entidade sindical, a CONFENEN foi também convidada,
sendo representada por seu vice-presidente, Sérgio Arcuri.

O capítulo da Educação na Constituição foi dos mais trabalhosos.
A Constituinte estava dividida em dois lados ideológicos: os que
defendiam a livre iniciativa e os que queriam a estatização, a
coletivização e socialização. E a pedra de toque, objeto de muitas
batalhas, era a educação.

Não  fosse   um   trabalho   cansativo  e  diuturno  da
CONFENEN, com dedicação exclusiva de muitos dos nossos na
época (alguns não perceberam a importância), o destino e a situação
da escola particular hoje seriam outros.


