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1. COMEMORAÇÃO DOS 75 ANOS DA CONFENEN  
 
Os 75 anos da CONFENEN foi um marco na história da entidade. As tratativas se 

iniciaram no começo do ano culminando, em junho, com o requerimento 499/2019, firmado 
pelo Senador Marcelo Castro, acompanhado pela Senadora Zenaide Maia (PROS/RN) e pelos 
Senadores Eduardo Girão (PODE/CE), Elmano Férrer (PODE/PI), José Maranhão (MDB/PB) e 
Styvenson Valentim (PODE/RN). 

 Em consequência, no dia 12 de setembro, Sessão Especial, presidida naturalmente 
pelo proponente, coroou a longa e laboriosa caminhada da CONFENEN, que sempre defendeu 
princípios e não causas de uma pessoa ou grupo, mas de toda a rede privada de ensino. 

 

 
 

“O registro nos anais do Senado Federal dos feitos da CONFENEN e de seu Presidente, 
Professor Roberto Dornas, em prol da educação brasileira, é motivo de orgulho para todos 
nós”, como bem enalteceu o Professor José Ferreira, Vice-Presidente, em seu discurso no Senado. 

Na homenagem ao Presidente Dornas, com uma placa alusiva ao evento, entregue ao 
seu filho Dr. Cláudio Dornas, registrou-se que as histórias da CONFENEN e de Roberto Dornas se 
confundem, pois a dedicação é a mesma pela causa nobre e continua pelos mesmos princípios, 
valores e mesma bandeira – a educação. 

 

2. AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO 
 
Seguindo a boa política e tendo em vista o interesse comum da representatividade 

institucional e do MEC, diretores da CONFENEN se reuniram com o então ministro da Educação, 
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Ricardo Vélez Rodríguez em fevereiro/2019, para discutir questões relacionadas à educação e 
convidá-lo para encontro com as escolas, durante reunião do Conselho de Representantes. 

 

 
 

3. VISITA DE PARLAMENTARES 

Átila Lira 
O diálogo com parlamentares é uma constante. Em março o Deputado Átila Lira foi 

recepcionado pelos Conselheiros e ouviram dele a reafirmação do compromisso de continuar 
trabalhando na defesa dos interesses do setor educacional particular.  

Ele anunciou o desarquivamento das proposições que tratam do Sistema S da 
Educação (PL 10.568/2018 e PL 11089/2018) para que a reformulação seja feita conjuntamente 
com a CONFENEN.  

 
Foi registrado que as escolas sofrem grandes prejuízos com a Lei 9.870/99, chamada 

de “lei do calote” e o Deputado disse que o assunto será reaberto oportunamente. Lamentou o 
professor José Ferreira que muito já foi tentado, mas nada se conseguiu alterar na lei. O 
Deputado acrescentou ainda que é defensor principalmente de dois projetos de interesse da 
escola particular: a regulação do FIES, para estabelecer o quantitativo mínimo de vinte por 
cento de bolsas nos cursos de medicina, e o do sistema S da educação. Ao se despedir colocou 
o gabinete à disposição para continuar trabalhando em favor da categoria. 

 
Lincoln Portela 
Na reunião de junho foi recepcionado o Deputado Lincoln Portela, que discorreu 

acerca da oferta de educação domiciliar de que trata o Projeto de Lei 3179/2012, de sua 
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autoria. O deputado, que foi alfabetizado em casa, pela avó, disse que a educação domiciliar é 
apenas uma modalidade de ensino, para aquelas famílias que realmente reúnam condições 
para ensinar. Defendeu as avaliações periódicas pela escola e que devem ser observados 
estritamente os conteúdos programáticos de cada série ou nível de escolaridade, tudo de 
acordo com regulamentação. Afirmou reconhecer o papel fundamental do professor e da 
escola regular. 

 
 
Pedro Cunha Lima 
O Presidente da Comissão de Educação foi recebido em 6 de novembro. Ele revelou a 

sua luta em favor do desenvolvimento nacional através de soluções técnicas e equilibradas e 
disse que a CONFENEN representa essa expectativa de equilíbrio e concentração no foco das 
soluções. Colocou-se à disposição da CONFENEN e, por meio dela, de todas as escolas 
particulares. A ele também foi apresentado o Projeto de Lei  10.568/2018, da CONFENEN, que 
dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem da Educação - SENAED e do 
Serviço Social da Educação – SESED. 

 

 
 

4. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  
 
No dia 8 de outubro o Prof. Samuel Lara esteve na reunião do Conselho Nacional de 

Educação, para participar das discussões acerca da Formação Inicial e Continuada de 
Professores. Em relação a essa temática, ficou acordado que a Câmara de Ensino Superior da 
CONFENEN iria se manifestar enviando para a Diretoria Executiva as contribuições a serem 
encaminhadas. 

Em 10 de outubro o Diretor Samuel Lara e o Conselheiro João Cesarino participaram de 
Reunião Técnica no CNE, para discussão do Novo Ensino Médio. Foi um debate rico, com a 

Deputado Lincoln Portela durante 

reunião da CONFENEN. 

http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2181527
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presença de diversos segmentos públicos e privados da educação brasileira. A CONFENEN 
pronunciou-se em apoio, porém manifestou preocupações quanto às inserções da reforma, 
principalmente diante do desafio dos itinerários formativos, apresentando um cenário da 
educação brasileira. Em discussão a matéria, a diretoria executiva decidiu por apresentar as 
suas conclusões ao CNE, com base nas resoluções das Câmaras de Ensino Superior e Básica. 

 

 
 

No dia 5 de novembro o advogado Mauro Grimaldo da Silva, Assessor Jurídico do 
SINEPE/NE-MG, acompanhado pelo professor João Cesarino, participou de Audiência Pública na 
Câmara dos Deputados debatendo o PL 2521/2011. Na ocasião fez minuciosa análise da 
proposta e destacou que a mesma traz em seu bojo inconstitucionalidades latentes e está na 
contramão dos princípios estatuídos pela Lei 13.874/2019, chamada lei da liberdade econômica.  

 

 

Na sequência, em 7 de novembro, o professor Sebastião Filho representou a 
CONFENEN, igualmente acompanhado do professor João Cesarino, na audiência pública do CNE 
para debater as Diretrizes Curriculares para o curso de Psicologia, oportunidade em que 
defendeu pontos considerados importantes em nome da entidade.  
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Em evento promovido pelo INEP, a CONFENEN representada pelo Prof. João Cesarino 
participou da solenidade de apresentação da edição dos “Cadernos de Estudos e Pesquisas em 
Políticas Educacionais”, volumes 2 e 3, sendo que na ocasião um dos pesquisadores fez 
menção à gestão democrática e foi oportunamente retrucado porque o tema se refere 
somente à escola pública.  

Ainda necessário registrar a participação, a convite, de audiências públicas sobre 
segurança e saúde nas escolas, ENEM e coleta de informações das escolas.  

 
 

5. REPRESENTAÇÃO DA CONFENEN NO CONGRESSO NACIONAL 
 
Em dez anos de representação da CONFENEN no Congresso Nacional, defendemos 

incondicionalmente os princípios da entidade, seus valores éticos e morais, a manutenção da 
liberdade de ensinar e aprender, a não concessão estatal e o convívio harmonioso com o ensino 
público. São conquistas constitucionais e que têm sido preservadas nas discussões legislativas.  

O ano de 2019 trouxe um presidente eleito de direita e houve uma reformulação 
significativa dos parlamentares. A Câmara renovou praticamente 50% dos Deputados, 
enquanto o Senado 2/3 dos Senadores. Estamos envoltos em grandes reformas: educacional, 
previdenciária, trabalhista, tributária e várias outras em discussão.  

A Câmara e o Senado destacaram os seus trabalhos no ano de 2019, como um ano 
excepcional na discussão, votação e transformação em leis significativamente importantes para 
o desenvolvimento do país.  

Nesse ano, entre novos e antigos projetos, foram discutidos nas reuniões do Conselho 
de Representantes algo em torno de 350 propostas, com destaque para as que alteram a Lei 
das Pessoas com Deficiência; voltaram projetos a favor e contra a Escola sem Partido.   

A partir deste ano será disponibilizado aos associados um boletim dos principais 
projetos e suas tramitações no Congresso Nacional. 

 

 
 

 

6. SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS 

Em agosto a CONFENEN recebeu, durante reunião conjunta da Diretoria Executiva e 
Câmaras de Educação Básica e Ensino Superior, o professor Wisley João Pereira, então Diretor 
da Secretaria de Educação Básica do MEC, o qual proferiu palestra sobre os “Itinerários 
Formativos da BNCC”, com ampla participação e muitos aplausos. 
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O Sexto Seminário de Líderes Educacionais realizado em setembro pelo SINEPE 

Maranhão, também foi evento significativo que deixou os dirigentes satisfeitos com os 
resultados alcançados e com a promessa de continuar a realização do projeto. 

 
 
E o simpósio que a FENEN/SE realizou em outubro com sucesso. No relato do 

professor José Joaquim Macedo, (Simpósio Sergipano de Gestão Educacional), permitiu abordar 
assuntos da maior importância, tais como “Os Desafios do Século XXI para alcançar a escola de 
qualidade”, “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e seus impactos sobre o seguimento 
escolar” e “Educação na Perspectiva Inclusiva - os desafios de educar para a diversidade”.  

 

 
No evento a CONFENEN foi homenageada pela passagem dos seus 75 anos de existência.  

 



CONFENEN 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

 

9 

 
Relatório da Presidência - 2019 

201 

 

Em novembro o professor João Cesarino visitou a FENEN de Alagoas e fez palestra para os 
representantes de sindicatos e de escolas, oportunidade em que abordou especialmente a BNCC. 

 

 
 
 

EaD Em Pauta 
Promovido pela Associação Brasileira de Educação a Distância, o evento teve a 

participação da CONFENEN, representada pelo Vice-Presidente, professor Arnaldo Cardoso Freire. 
Na saudação que fez aos participantes o professor Arnaldo registrou que a CONFENEN 

entende a importância do ensino a distância para o maior alcance da educação neste país tão 
vasto e sabe que o EaD veio para ficar, mas revelou preocupação quanto à sua regulamentação 
e fiscalização, pois a proliferação de cursos pode comprometer a qualidade do ensino. Por isso, 
a CONFENEN dará apoio às boas iniciativas na busca da qualidade e da própria segurança 
jurídica do sistema, mas estará sempre vigilante. 

 

 
 

Ao falar sobre a representatividade da CONFENEN, nomeou que se trata da maior e 
mais abrangente da educação privada, em todos os seus níveis, no universo de 43 mil 
instituições de ensino. 
 

Em Minas 
O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Nordeste Mineiro – SINEPE/NE-MG 

realizou em Governador Valadares o Encontro Regional das Escolas Particulares, ocasião em 
que foram abordados temas desafiadores para o momento que vive o setor educacional, 
especialmente no ano que marca o 26º aniversário de atuação da entidade, nascida com o 
apoio do professor Roberto Geraldo de Paiva Dornas, tendo a liderança de abnegados 
educadores de base e o incansável trabalho da professora Ignez Vieira Cabral. 
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7. REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL 
 
Durante a reunião da Diretoria Executiva realizada em outubro de 2019, em Aracaju, 

foi debatida a necessidade de disciplinar o tema “representatividade da CONFENEN”, uma vez 
que a entidade faz-se presente em diversos ambientes públicos onde são discutidos temas de 
interesse da escola particular. 

Por exemplo: recentemente houve pronunciamento favorável à ação do governo sobre 
a desregulamentação do ensino superior, fato que preocupou a entidade no que diz respeito à 
proliferação de instituições e do ensino a distância, ausência de fiscalização “in loco” pelo MEC 
para autorização de abertura de novos cursos, ausência de diferenciação entre Faculdades 
Isoladas, Centros Universitários e Universidades. 

Ao mesmo tempo em que se pretende dar autonomia, condiciona-se ao limitar esta 
autonomia para extinção voluntária de cursos; retorno do credenciamento de campus fora de 
sede; processo de aditamentos que dependem de ato prévio editado pela SERES, 
burocratizando o que havia sido simplificado, o que não ocorre para Polos de EaD.  

Como se pretende tirar a competência da Câmara de Educação Superior, para decidir 
sobre pedidos de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de IES, bem como 
as autorizações de cursos vinculados ou não a credenciamentos, além do impedimento do grau 
de recurso das decisões da Câmara de Educação Superior ao Conselho Pleno do CNE, a quem o 
interessado deverá recorrer em casos necessários? Extensão do conceito de município aos 
limites da região metropolitana a que a IES pertence, ou seja, onde se aplicará o conceito de 
demanda local? 

Dentre outros questionamentos do que poderá ocorrer e impactar diretamente  
qualidade do ensino, registra-se a proliferação de polos de EaD, ocasionando a não formação 
de turmas de cursos presenciais. 

Sendo assim, após discussões, foi aprovada a edição de norma sobre o assunto, cuja 
principal orientação está no § único do art. 3º da Resolução nº 1/2019, que estabelece as 
condições básicas para a representatividade, o qual estabelece que o representante deverá 
responsabilizar-se pelo que disser ou fizer, sendo-lhe vedado: (a) assumir compromissos ou 
obrigações para os quais não tenha a representatividade legal ou estatutária; e (b) ajudar ou 
apoiar entidades, grupos ou pessoas que sejam contrários aos   princípios, normas e 
procedimentos da CONFENEN.  
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8. CONTRATOS DE PARCERIA  

Paper (seguro escolar) 
Em outubro de 2019 a CONFENEN renovou o acordo de parceria com a Patente & 

Godinho Corretora Business Administradora e Corretora de Seguros Ltda. (Paper - seguro escolar) 
- https://www.confenen.org/peper-protecao-escolar, relação que as partes mantêm há vários 
anos, com sucesso e bons resultados para ambos. 

 
UltraEaD (treinamento)  
 Além de renovar a parceria com a PAPER, a CONFENEN firmou, em agosto de 2019, 

acordo de parceria operacional com a empresa UltraEaD (https://www.ultraead.com.br/confenen/), 

especialista em tecnologia da educação, para validação, promoção, divulgaçao de cursos de 
capacitação e orientação profissional oferecidos por educação a distância – EaD, sendo de 
grande valia os cursos de preparação de gestores educacionais e colaboradores e treinamento 
de professores e equipe de apoio escolar para o pronto atendimento de primeiros socorros, 
permitindo que a equipe aprenda como realizar exames prévios, técnicas para reanimação e 
como prestar socorro para diversos casos graves. Os cursos, no formato EAD, possibilitam que a 
aprendizagem ocorra onde, quando e como o interessado preferir. A empresa oferece curso 
inclusive de GESTÃO DE CONFLITOS ESCOLARES. 

 
Serviços Digitais 
O último acordo de parceria foi firmado com a empresa Digital Solution Comércio e 

Representação Ltda. para permitir às escolas situadas no Distrito Federal, usufruírem dos 
mesmos benefícios relacionados a preços e qualidade concedidos há mais de 10 anos. 

Além de equipamentos tecnologicamente atualizados, a empresa oferece serviços de 
impressão e digitalização de documentos com qualidade excepcional, o que é indispensável à 
escola que deseja e precisa arquivar e preservar históricos essenciais dos estudantes e da sua 
própria caminhada. 

 
 

9. NOTÍCIAS JURÍDICAS 
 

CONFENEN X FIEP 

Dando continuidade às discussões que começaram nos anos 90, sobre a 
representatividade sindical em âmbito nacional, o ano de 2019 foi marcado por uma decisão 
significativa, quando o Juiz da 21ª Vara do Trabalho concedeu medida liminar requerida pela 
CONFENEN.  

 O Ministério do Trabalho, enquanto órgão responsável pela carta sindical, definiu, no 
caso da Federação Interestadual das Escolas Particulares - FIEP, que usa também o nome de 
fantasia FENEP, que a mesma só possui representação nos estados do Amazonas e no Distrito 
Federal, conforme decisão judicial na AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (Processo 1310-
47.2018.5.10.0021), em que o Juiz determinou à FIEP:  

1) que se abstenha de atuar como entidade sindical representante a nível nacional da 
categoria econômica das escolas particulares;  

https://www.confenen.org/peper-protecao-escolar
https://www.ultraead.com.br/confenen/
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2) que se abstenha de praticar qualquer ato e/ou atividade sindical com objetivo de 
representar entidades sindicais da categoria econômica das escolas particulares fora de sua 
base territorial (estados do Distrito Federal e Amazonas);  

3) se abstenha de praticar atos que visem à filiação e representação legal de outras 
federações e de sindicatos não filiados à ela e, ainda, que deixe de divulgar e veicular, nos 
meios de comunicação ou outros, representatividade sindical que não possui, especialmente, 
que é a representante nacional da escola particular;  

4) se abstenha de recolher em seu favor quaisquer valores a título de contribuição 
sindical de entidades sindicais que não fazem parte de sua base territorial.  

Como se vê, trata-se de entidade incapaz de falar em nome de qualquer outro ente 
federado, além do impedimento quanto à unicidade sindical.  

Entretanto a FIEP insiste em se disseminar a nível nacional e cadastrar escolas, como 
em recente carta ao estado da Bahia, passando por cima, inclusive dos sindicatos, quando pede 
a filiação das escolas diretamente a si.  

Por isso a CONFENEN recomenda que as escolas consultem seus jurídicos a respeito do 
assunto e ajam de acordo com a legalidade, para que tenhamos uma representação verdadeira 
e forte para o bem da escola privada no país. 

 

ADI das Filantrópicas 

A CONFENEN reagiu contra artigos da Lei 8.212/1991, e suas alterações, e da Lei 
9732/98, através da ADI 2036, pelo fato de imporem condições muito restritivas para que as 
entidades de caráter filantrópico pudessem usufruir da imunidade das contribuições sociais. 

Julgada juntamente com as ADINS 2028, 2228 e 2621, mais o Recurso Extraordinário 
566.622, o acórdão mereceu embargos de declaração, não por discordância do julgamento em 
conjunto, que resultou num resultado confuso, ou obscuro, mas pela razão de o acórdão não 
conter referência a tal fato.  

Segundo argumentou a CONFENEN, os votos proferidos pelos Ministros, com destaque 
para o do Ministro-Relator Joaquim Barbosa, deixam consignados, em suas respectivas partes 
finais, a posição em relação às ADINS e ao RE com repercussão geral reconhecida, informações 
que deveriam constar do acórdão (omissão).  

O acórdão considerou o julgamento unificado mas não registrou tal fato. O pedido, 
então, é para que seja sanada a apontada omissão com relação ao julgamento conjunto dos 
processos, acrescentando que haveria também contradição entre os votos escritos dos 
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski e as respectivas notas taquigráficas.  

 
Fixação de preços 
O SINEPE/SC requereu e a Justiça Federal autorizou as escolas de ensino superior a 

fixarem dois preços para as anuidades: um para os estudantes em geral e outro para os 
estudantes com necessidades especiais.  

Na concessão de liminar o Juiz Federal Alcides Vettorazzi justificou que  (...) “Analisada 
a controvérsia, a melhor doutrina constitucional é aquela que harmoniza os comandos 
constitucionais e não aquela que privilegia um(ns) em detrimento de outro(s); assim, o 
comando “sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas 
mensalidades, anuidades e matriculas no cumprimento dessas determinações”, constante no § 
1 o do art. 28 da Lei 13.146 multicitada, à vista do expendido no parágrafo anterior, configura 
norma “non self executing” necessitando de comandos adicionais - ainda não existentes no 
ordenamento - para sua implementação. Sob esse viés, não há condições jurídicas pelo menos 
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por ora - a obrigar o aluno não deficiente a financiar o deficiente como quer o novel Estatuto. 
Por todas essas razões, prudente se suspenda a eficácia da norma até o trânsito em julgado 
desta lide, com o que, resta também sem eficácia o inciso I do art. 8° da Lei 7.853/89 atrás 
transcrito. Presente a plausibilidade jurídica das alegações. Igualmente presente o periculum in 
mora, considerando a proximidade do termo inicial de sua vigência e o inicio de novo ano letivo, 
que traz consigo a obrigação da definição das anuidades escolares. 

 
Nova ADI 
Por solicitação do SEMESP com base nos termos regulamentares, foi proposta em 2019 

mais uma ADI, desta feita tendo por objeto a Lei nº 15.854/2015, do Estado de São Paulo, que  
obriga as empresas fornecedoras de serviços contínuos (serviço privado de educação foi 
incluído) a estenderem aos clientes antigos as mesmas vantagens oferecidas aos novos clientes. 

 

 
10. HOMENAGENS 
 

O transcurso dos 75 anos da entidade oportunizou que fossem homenageadas 
personalidades importantes na história da CONFENEN, tais como aquelas prestadas ao 
professor Roberto Dornas em várias ocasiões, começando na Sessão Especial do Senado 
Federal, onde foi representado por seu filho Cláudio Dornas, quando o professor José Ferreira 
registrou que “as histórias da CONFENEN e de Roberto Dornas se confundem, pois a dedicação 
é a mesma pela causa nobre e continua pelos mesmos princípios, valores e mesma bandeira – a 
educação”. 

Em Aracaju, Sergipe, durante o “Simpósio Sergipano de Gestores Educacionais”, 
também houve sessão de homenagens, com  a entrega de placas de Colaborador Emérito aos 
Professores Manoel Francisco de Santana, José Sebastião dos Santos “in memoriam”, recebida 
por seu filho José Sebastião dos Santos Filho, e ao Dr. Roberto Dornas, recebida por seu filho 
Cláudio Vinícius Dornas. O Professor José Joaquim Macedo também foi homenageado com a 
mesma placa, entregue pelo Professor Renir Damasceno. 

E por último, em Brasília, a ABRADE – Associação Brasileira de Direito Educacional, 
homenageou o Dr. Roberto Dornas concedendo-lhe diploma entregue pelo presidente, Dr. João 
Roberto, e recebido pelo filho do homenageado. 
 

Homenagens à memória 
Na reunião de Aracaju, em outubro, o Conselho de Representantes prestou 

homenagem ao professor Enoch Sena Sousa, falecido em 22-7-2019, que integrou a Diretoria 
no período de 1986 a 1998, e o Conselho Fiscal, de 1971 a 1986 e de 1988 a 2005. Também foi 
homenageado o professor José Sebastião dos Santos, falecido em 17-8-2019, o qual participou, 
desde 1995, da FENEN/Sergipe e criou o Grupo Pio Décimo, integrado por colégio, faculdade e 
hospital veterinário.  

A presidência registrou o engrandecimento e consolidação da CONFENEN pela decisiva 
colaboração que ambos deram à entidade em momentos decisivos e o professor Arnaldo 
Cardoso deu testemunho do trabalho do professor José Sebastião dos Santos, principalmente 
nos anos mais difíceis da década de noventa. 

O professor José Joaquim Macedo igualmente se manifestou e homenageou o 
professor Sebastião, “que foi um grande espelho” para ele, especialmente quanto à ajuda que 
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sempre deu a quem precisava, pois nunca deixou um aluno sair da sua escola por não ter 
condições. Finalizou expressando a sincera gratidão ao grande amigo, conselheiro e inspirador.  

Outra justa homenagem foi feita ao professor e empresário Clóvis Eduardo Pinto 
Ludovice, falecido no dia 4-10-2019, em Franca-SP. Fundador da UNIFRAN – Universidade de 
Franca é considerado igualmente grande colaborador da CONFENEN. Ao expressar os 
sentimentos pela perda, o professor José Ferreira de Castro registrou que se trata de um fiel e 
ardoroso profissional e exemplar colaborador e defensor da educação particular de qualidade.  
 

 

11. AGRADECIMENTOS 

Registrem-se o reconhecimento e os agradecimentos a todos os integrantes da 
Diretoria, do Conselho de Representantes, do Conselho Fiscal, das Câmaras de Educação Básica 
e de Ensino Superior, bem como à equipe de apoio administrativo, cujos esforços e dedicação 
foram fundamentais no cumprimento da missão institucional. 

 
Brasília, 12 de fevereiro de 2020. 
 

 
 

José Ferreira de Castro 
Presidente em exercício. 

 

 


