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Í N D I C E

o senado da república, em sessão solene, homenageou os 86 anos do 
centro universitário Belas artes de são Paulo.

seguidamente, vários senadores realçaram o pioneirismo e excelência da 
entidade homenageada, que tem como reitor o Prof. Paulo Cardim, vice-
-presidente da conFenen.

no plenário, inúmeros educadores de todo o Brasil, demonstrando o 
prestígio da instituição e de sua diretoria.

86 Anos de Belas Artes

Homenagem no Senado.

TEMPO NA ESCOLA E ANO LETIVO

A proposta do ministro da educação, 
Fernando Haddad, de aumentar para 

220 os dias letivos da escola básica brasileira 
surpreendeu boa parte dos especialistas na 
área. Maior surpresa ainda foi a justificativa 
de que com isso daríamos um grande salto na 
melhoria da escola pública brasileira. Feliz-
mente, depois de críticas, o Governo admite, 
extraoficialmente, que desistiu da ideia, se-
gundo publicou em suas páginas pessoais a 
secretária de educação Básica do ministério 
da educação (mec), maria do Pilar lacerda.

É evidente que a defesa de uma escola 
pública de qualidade é uma bandeira na qual 
todos nos irmanamos. Há, também, certo 
consenso de que uma educação de qualidade 
deve comportar, necessariamente, mas não 
apenas, a garantia ao aluno do direito à entra-
da e à permanência na escola, à aprendiza-
gem dos conhecimentos, das práticas, dos 
valores e das sensibilidades escolarizados e, é 
evidente, ao respeito à sua integridade física 
e psíquica.

Nos últimos 120 anos, para ficarmos ape-
nas no período republicano, houve um au-
mento substantivo dos conhecimentos e das 
práticas escolarizados, ao qual correspondeu 
um significativo aumento do tempo conside-
rado necessário para que o cidadão possa ter 
uma educação básica de qualidade. Partimos 
de uma média de 4 anos no início do século 
20 e chegaremos a 12 em 2016. mudanças 
substantivas ocorreram, também, com o perí-
odo letivo anual até chegarmos aos 200 dias 

atuais, que é bem próximo do praticado por ou-
tros países.

Há, no entanto, um tempo escolar que se 
manteve praticamente o mesmo ao longo do 
período: o tempo diário de permanência na es-
cola. No Brasil, ao contrário de outros países, 
temos considerado sistematicamente, pelo me-

nos no ponto de vista das políticas públicas, o 
tempo de 4 horas ou 4 horas e meia, como 
um padrão que atravessou o século passado 
sem nenhuma alteração.

Penso que hoje um dos grandes desafios 
que se colocam para a escola pública brasilei-
ra é criar a possibilidade de as crianças e ado-
lescentes permanecerem um maior tempo 
diário na escola. Esse sim é um desafio que 
vale a pena ser enfrentado se não se quer fa-
zer demagogia ou apenas campanha política. 
essa sim pode ser uma estratégia de grande 
impacto no aprendizado, desde que conduzi-
da séria e profissionalmente e não por meio 
de políticas pobres para os pobres. Essas últi-
mas, como sabemos, usam e abusam de to-
dos os artifícios – como a contratação de mo-
nitores e estagiários, por exemplo – para 
diminuir os custos das ações.

o problema no Brasil, desde pelo menos 
o século 19, é que se quer melhorar a escola 
frequentada  pelos filhos dos trabalhadores 
fazendo, sempre, o que é mais barato: refor-
ma do currículo, formação de professores e 
mudanças de método de ensino. e agora, es-
tendendo o ano escolar. não custa nada lem-
brar o que já dizia há  mais de 80 anos o sau-
doso Anísio Teixeira: escola de qualidade é 
coisa cara. Que o digam as classes médias 
brasileiras, que abdicando do direito à escola 
pública, colocam seus filhos nas boas escolas 
privadas do país.

Estado de Minas – 07/11/11

LUCIANO MENDES DE FARIA FILHO
Professor da UFMG e coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil – 1822/2011
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FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

de vez em quando, aparece al-
guém ou alguma entidade se 
apresentando à imprensa ou pe-

rante instituições e pessoas como represen-
tante nacional da escola particular. Chegam 
a oferecer seus serviços de representação 
perante o Judiciário, sem ter legitimidade 
ativa ou passiva para tal.

No entanto, conforme Constituição Fe-
deral e consolidação das leis do trabalho, a 
única entidade nacional representativa da 
escola particular é a CONFENEN, como já vá-
rias vezes reconhecido pelo supremo tribu-
nal Federal em várias ações de inconstitu-
cionalidade.

Segundo a Constituição Federal e CLT, as 
entidades sindicais têm a prerrogativa e o 
dever de representar a categoria que abran-
ge. No entanto, direito e prerrogativa se res-
tringem à parcela da categoria que repre-
sentam, conforme o registro da entidade no 

Ministério do Trabalho. Isso significa que o sin-
dicato representa os integrantes da categoria 
na região geográfica e no nível ou natureza da 
atividade que abrange.

As federações representam os integrantes 
da categoria no âmbito dos sindicatos que as 
compõem legalmente.

Nacionalmente, só a confederação repre-
senta a integralidade da categoria. E confedera-
ção só pode ser uma no país.

Vale ainda lembrar que a Constituição proí-
be mais de uma entidade sindical da mesma 
categoria em cada região.

os sindicatos podem ser municipais, regio-
nais no estado ou estaduais. excepcionalmente, 
inexistindo federação ou confederação, podem 
ser, respectivamente, interestaduais ou nacio-
nais.

As federações são, normalmente, estadu-
ais. excepcionalmente, podem ter âmbito re-
gional; e, na ausência de outras ou de confede-

ração, respectivamente, interestaduais ou 
nacionais.

Confederação será sempre única e na-
cional, representando toda a categoria, in-
dependentemente de, em qualquer região, 
haver federações ou sindicatos organiza-
dos, o que significa, constituídos e em ativi-
dade.

até agora, a conFenen tem relevado a 
usurpação indevida, por mera tolerância. 
Contudo, o fato vem causando confusão na 
opinião e nos poderes públicos. E não só: re-
flete tal prática indevida apenas uma posição 
ou situação peculiar de uma região ou parte 
da categoria.

Em vista disso, a CONFENEN decidiu que, 
quando tal assertiva falsa ocorrer, deverá ela 
processar civilmente o responsável, bem 
como criminalmente por crime de falsa ideo-
logia.
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EDUCAÇÃO E COMPETITIVIDADE

o Fórum Econômico Mundial (WEF) divulgou o Índice de Competiti-
vidade Global 2011, no qual o Brasil aparece em 58º lugar em um 

ranking com 142 países. O documento analisa o empresariado em relação 
a 12 pilares, reunidos em três grupos: requisitos básicos, propulsores de 
eficiência e também a sofisticação empresarial e inovação. A competitivi-
dade é influenciada por fatores internos e externos ao país. Portanto, um 
ambiente interno favorável é fundamental para o país se tornar um player 
global. Entretanto, estamos longe de um destaque no contexto mundial, 
pois nenhum dos países que ocupam a seleção denominada G7 exporta 
somente commodities. O déficit nas transações comerciais de base tec-
nológica no Brasil é enorme, chegando a US$ 84,9 bilhões em 2010, de 
acordo com o ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exte-
rior. Precisamos melhorar muito o ambiente interno, reduzir as taxas de 
juros e a carga tributária, aumentar a poupança interna e proporcionar 
uma melhor distribuição de renda, cuja forma mais eficaz é por meio de 
investimento em educação e saúde. No quesito inovação, o Brasil ficou na 
42ª posição. Empresas brasileiras aplicam 0,5% do seu faturamento em 
atividades de P&D, mas se forem comparadas com países como os Estados 
Unidos (2,01%) e China (1,18%), elas ainda estão distantes.

Educação e treinamento, como demonstra o estudo do WEF, são im-
portantes propulsores da eficiência produtivas e neste ponto o Brasil está 
na 58ª posição. A qualidade do sistema educacional brasileiro não foi ava-
liada corretamente, colocando o país em 103º lugar. A carência de profis-

RONALDO GUSMÃO
Presidente do Instituto de Educação Tecnológica (IETEC)

sionais especializados começa bem antes, já no ensino fundamental, com 
alunos nada qualificados. No último Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos (Pisa), o Brasil ocupou o vergonhoso 53º lugar. Dos 20 mil alu-
nos participantes, 80% estão abaixo do nível de aprendizagem adequado e 
90% estão abaixo da média em matemática. Uma pesquisa divulgada pela 
organização para cooperação e desen-volvimento econômico (ocde), 
que avaliou o ensino em 34 países, mostrou que o Brasil, apesar de ter 
investido em educação, ainda está distante da média. Saímos de 3,5% em 
2008, mas o percentual ainda é inferior à média dos países pertencentes 
à OCDE: 5,9%.

A educação é considerada cara em qualquer pais, mas nos pequenos 
representa ainda mais custos. Imagine num país-continente como o nosso. 
O ensino é oneroso, mas é mais barato do que adquirir um automóvel, 
por exemplo, financiado em 60 prestações. Então,  por que o brasileiro 
se endivida na compra de um produto não durável, mas acha inalcançá-
vel cursar uma boa escola? A alternativa é quem pode deve pagar pelo 
ensino e, para quem não pode, há de haver estímulos para pagar sua for-
mação depois de concluído o curso. Segundo a OCDE, quem tem diploma 
superior no Brasil recebe salário até 156% superior, ou seja, a educação é 
um excelente investimento e é fundamental para a vida, principalmente, 
profissional.

 
Estado de Minas – 13/10/11

cai a matrícula
educação Básica

Sobre o número de alunos em período integral.

ETAPA 2009 2010 VARIAÇÃO (EM %)
Total 2.102.195 2.439.240 6,3
Na Creche 806.916 857.594 1,4
Na Pré-escola 267.617 271.454 29,6
Fundamental – 1º ao 5º ano 599.710 777.427 23,5
Fundamental – 6º ao 9º ano 345.334 426.478 28,6
ensino médio (total) 82.618 106.287 16,0
Total de Matrículas no país 39  milhões 38 milhões 6,3

Cai o total de matrículas gerais.

ETAPA 2009  2010
Na Creche 1.247.634 1.346.971
Na Pré-escola 3.717.105 3.550.942
Fundamental – 1º ao 5º ano 14.946.313 14.258.634
Fundamental – 6º ao 9º ano 12.665.753 12.416.686
Ensino Médio (total) 7.254.184 7.242.808
Total  39.830.989 38.816.041
Fonte: INEP/MEL

AINDA A IDADE PARA MATRÍCULA
chegado o período de matrícula, recome-

çam as indagações sobre a aplicação das 
normas do CNE referentes à idade própria. De 
fato, o que existe é resistência.

Relembremos as definições do CNE: 
• 6 (seis) anos até 31/03 – fundamental;
• 5 (cinco) anos até 31/03 – 2.º período ou 

ano do pré-escolar;
• 4 (quatro) anos até 31/03 – 1.º período ou 

ano do pré-escolar.

trata-se de norma de diretrizes e bases da 
educação nacional, matÉria de eXclusiva com-
Petência da união (const. Federal, art. 22, inc. 
XXiv).

a competência concorrente de estados, mu-
nicípios e Distrito Federal é suplementar, não po-
dendo contrariar ou modificar lei federal (Const. 
Federal, art. 24, §§ 1.º, 3.º e 4.º).

Os arts. 9.º e 90 da Lei n.º 9.394/96 atri-
buem ao conselho nacional de educação 
a competência para resolver as dúvidas na 
transição de regime instituído por ela.

Quanto à escola particular, pelo art. 209, 
está obrigada a cumprir as normas gerais da 
educação nacional, o que também constitui 
obrigação da escola pública.

“Manda quem pode e obedece quem 
tem juízo”.

em razão disso, a recomendação da 
CONFENEN só pode ser o cumprimento da 
norma vigente. 

O risco das consequências por descum-
primento, por alegação futura de irregula-
ridade de vida escolar ou por impedimen-
to de matrícula ou ainda para registro de 
certificado ou diploma, inclusive por danos 
materiais ou morais, fica por conta de quem 
pretender o descumprimento da norma.

N.R. a matÉria JÁ estava Pronta, Quando surGiu liminar Judicial, em PernamBuco, Permitindo a não oBservÂncia da norma. trata-se, 
contudo, de decisão Preliminar e de 1ª instÂncia.  imediatamente, o mec anunciou Que recorrerÁ.



Pág. 4 – Informativo CONfENEN Novembro/dezembro 2011

ÉTICA PARA UM FUTURO MELHOR

Os princípios éticos são fundamentos importantes para nor-
tear as ações das pessoas num país que se pretendia ver-
dadeiramente democrático e justo. Não se trata de uma 

sociedade utópica, como a construída por Thomas Morus, mas de 
práticas perceptíveis e necessárias, porém vergonhosamente “esque-
cidas” nos dias atuais.

ao acompanhar diariamente o noticiário veiculado por este tradi-
cional periódico, não são raras as vezes em que o leitor se depara com 
relatos de denúncias de corrupção, desmandos e abusos de autorida-
des em diferentes níveis e de mau uso do dinheiro público – ações es-
sas que remetem claramente a questões de desvios éticos e morais. E, 
como uma praga que se dissemina, tais práticas atraem seguidores em 
velocidade e reverberação tão impressionantes quanto a propagação 
de um novo vírus pela internet ou de um vídeo cômico no You Tube.

não é descabido associar a esse cenário a crescente onda de vio-
lência que marca as ruas, vem invadindo os muros escolares e estimula 
a formação das verdadeiras gangues de bairro ou de torcidas organiza-
das. Os frutos? Ações e ilícitos que configuram desrespeito contínuo à 
lei e à ordem jurídica, denotando a rarefação do parâmetro de convi-
vência civilizada em sociedade.

Os professores têm um papel fundamental na formação dessa ju-
ventude que dirigirá a economia e conduzirá o desenvolvimento do 
país nos próximos anos. Com exemplo e coragem, devem mostrar a 
seus alunos a importância da aceitação de limites, dos valores – solida-
riedade, compromisso, honestidade, estudo, trabalho – e do respeito 
às normas e aos princípios que deles decorrem. Isso vale tanto para o 
relacionamento entre chefia e subordinados no mundo corporativo ou 
entre professores e alunos em sala de aula, quanto, por exemplo, para 

Ruy Martins Altenfelder Silva

Um dos antídotos mais eficazes para essa 
ameaça letal à liberdade, à democracia e à ci-
vilidade é a educação. Tanto aquela que apren-
demos dentro de casa, desde os primeiros 
anos de vida, com os pais, como também  - e 
principalmente – aquela transmitida na esco-
la por mestres na melhor acepção da palavra. 
As instituições de ensino – que todos devem 
frequentar, ao menos, pelos nove anos iniciais 
– precisam assumir o compromisso de educar 
os seus alunos dentro dos princípios da ética e 
da democracia.

Quando se incutem na criança e no jovem 
tais conceitos, quase certamente eles os se-
guirão na idade adulta – pautando desde os 
pequenos atos do dia a dia até os grandes mo-
mentos do exercício da cidadania. Não haverá 
a surpresa, por exemplo, se o cliente avisar 
ao caixa do supermercado que recebeu troco 
a mais. ou se a esmagadora maioria dos cida-
dãos decidir votar movida pelo interesse maior 
do país e não por anseios pessoais ou corpora-
tivistas. e nem se espantará se os ocupantes do 
governo elegerem prioridades que beneficiem 
efetivamente as suas comunidade e não persi-
gam apenas ganhos eleitoreiros ou atração de 
apoio espúrios.

Este quase fim de ano, às vésperas da 
posse de novos  governantes e legisladores, 
é momento mais do que propício para pôr em 
debate e cobrar um postura clara, geral e ir-
restrita em favor da ética, postura que deverá ter início com o apoio 
de todas as instâncias do poder público e da sociedade organizada 
a um projeto educacional  destinado a formar cidadãos dotados de 
capacidade crítica e de saberes que os tornem aptos a atuar, nas mais 
variadas esferas sociais, com competência, responsabilidade e cons-
ciência cívica.

Não se trata, aqui, apenas de uma questão de moral nem restrita 
à educação. A ética está acima da moralidade; é, na verdade, um valor 
inerente aos direitos e deveres dos cidadãos. Mas não um valor que 
nasce por geração espontânea; ao contrário, ele resulta de decisão in-
dividual refletida e seguida de uma prática vigilante e diuturna. Aris-
tóteles, com toda a sua sabedoria, já dizia na antiguidade clássica que 
“nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza, adquirimo-
-las por exercício”. Porém, atualmente, nas escolas, predomina a quase 
obsessão pelo sucesso nos vestibulares (a bem da verdade, isso tam-
bém ocorre na maioria das famílias) ou por modismo didático-pedagó-
gico, permeado de vieses ideológicos que desvirtuam a transmissão de 
conhecimentos e mandam para escanteio a construção dos valores éti-
cos nos alunos. Isso sem falar nos prejuízos causados ao aprendizado 
pela sucessão de tais mudanças, que acabam por constituir pseudorre-
formas do ensino, visto que resultam em crescente evasão e deficiên-
cia do desempenho dos alunos.

os pais e filhos na convivência familiar, para os moradores de um con-
domínio ou para os músicos que formam uma filarmônica. E o profes-
sor – esse profissional pouco valorizado pela sociedade, negligenciado 
pelo poder público e desrespeitado por pais de alunos, sem formação 
adequada e com remuneração quase tão baixa quanto a sua autoesti-
ma – é um pilar importante para propagar esses conceitos.

Por tudo isso, merece ter o seu papel resgatado por todos e cada 
um em particular – afinal, esse processo se enquadra nos casos em 
que, pelo valor da emulação, o total poderá ser maior do que a soma 
das partes.

a lei de diretrizes e Bases da edu-cação nacional (ldB) estabelece 
que a escola deve ser um local de formação de cidadãos e difusão de 
valores que exprimem cidadania e ética. Mas para que ela realize a 
missão de formadora das novas gerações é necessário que governo e 
sociedade também a consagrem com espaço da ética, resgatando a au-
toridade dos mestres e colaborando para o aprimoramento de suas re-
lações com a comunidade, os pais e os alunos, até porque disseminar 
os princípios éticos na escola é, antes de tudo, garantir uma sociedade 
mais justa e mais humana para as novas gerações. 

O autor é presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas)
O Estado de São Paulo – 02/11/10
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Deputada Cida Borghetti

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
I - SEM SUPRESSÃO DE HORAS IN INTINERE

O TST, no RR-120400-20.2005.5.03.0047, decidiu que convenção 
coletiva não pode suprimir o pagamento de horas in intinere (na ida 
e volta do trabalhador para o serviço, quando a empresa fornece o 
transporte).

II - SALÁRIO MENOR QUE O PISO

No RR-13800065-2009.5.03.0004, o TST decidiu que convenção 
coletiva pode fixar piso salarial menor que o previsto em lei estadual. 
No seu voto, o Relator, Min. Walmir Oliveira da Costa, lembrou que o 
STF, na ADI 2388, decidiu que lei estadual só pode fixar salário míni-
mo diferente do federal para categorias que não o tenham definido 
por lei federal.

III - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA

Em época de matrícula, muita gente aparece com bombásticas 
entrevistas, afirmando que a escola está obrigada a fazer isto ou aqui-
lo.

Entre as afirmativas desse tipo, está a de que a escola tem que 
apresentar planilha de custos ao interessado.

Planilha de custo é documento contábil, coberto pelo sigilo da 
empresa.

A obrigação de divulgação é apenas do previsto no artigo 2º da Lei 
9870/99, em que não se inclui a planilha.

Só a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça 
pode requerer, em caso de dúvida, comprovação documental refe-
rente ao contrato de matrícula. E, evidente, o Poder Judiciário pode 
determinar a apresentação a ele.

IV -MUDANÇAS NO SIMPLES

A Lei Complementar nº 139, de 10/11/11, introduziu algumas mo-
dificações na legislação que rege a opção pelo sistema tributário do 
SIMPLES. Destacam-se:

a – elevação para até R$ 3.600.000,00 de faturamento anual para 
permitir a opção pelo regime tributário simplificado;

b – possibilidade de parcelamento de débito em até 60 (sessenta) 
meses (novo §16, artigo 21, Lei Complementar 123/2008, com reda-
ção pela nova lei).

Estiveram na CONFENEN, fazendo exposição ao Conselho de Representantes, a Deputada Cida Borghetti, que apresentou projeto de alte-
ração do Estatuto da  Criança, com o objetivo de restaurar a disciplina e não violência na escola, e o Deputado Alexandre Roso, que move uma 
campanha educativa contra a obesidade infantil.

A elevação do limite para R$ 3.600.000,00 possibilitará o cresci-
mento do número de escolas com condições de aderir ao SIMPLES (às 
escolas superiores é vedada a opção).

Às empresas optantes pelo simPles são concedidos alguns outros 
pequenos privilégios: dispensa de afixação de quadro de trabalho em 
suas dependências, de anotar férias dos empregados em livros ou 
fichas de registro, de posse do livro de “Inspeção do Trabalho”, de 
comunicar ao MTE concessão de férias coletivas, de empregar e ma-
tricular aprendizes (artigo 51, Lei Complementar 123/2006); do paga-
mento de contribuição sindical.

na Justiça do trabalho, o empregador pode ser representa-do por 
terceiros (artigo 54, L.C. 123/2006).

Pode ainda a empresa propor ação perante o Juizado especial, 
que é mais rápido e previamente promove audiência de conciliação 
(artigo 74, L.C. 123/2006), não necessitando de advogado e sendo 
isenta de custas e honorários de sucumbência (salvo recurso de deci-
são), o que pode ajudar a escola no combate à inadimplência anormal 
que enfrenta.

Também, para ela, é mais fácil e de menor custo o protesto de 
títulos por débitos (artigo 75, L.C. 123/2006).

V - VALOR A RECOLHER

Para apuração do valor a recolher em guia única, aplica-se a ta-
bela do Anexo III, atualizada pela nova lei. Conforme o faturamento 
e a alíquota aplicável, em comparação com o regime de lucro real, a 
opção pode não ser vantajosa para a empresa.

VI - ARTE E MÚSICA

Conforme §2º, artigo 26, Lei 9394/96, Arte constitui componente 
curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica e não 
em todas as séries.

A Lei não define o que é nível na educação básica. No artigo 21 
prescreve que a educação básica se compõe de educação infantil, en-
sino fundamental e ensino médio. Logo, esses são os níveis da edu-
cação básica.

Quando muito se poderá entender o fundamental dividido ou 
subdividido em dois níveis: séries iniciais e séries finais.

O §6º manda incluir música como conteúdo obrigatório, mas não 
exclusivo, de arte. logo, música é conteúdo programático de arte, 
não podendo ser apenas ela.

dePutados na conFenen

Deputado Alexandre Roso
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PRELEÇÕES SOBRE AVISO 
PRÉVIO PROPORCIONAL

Sabiamente, a câmara dos deputados apro-
vou o Projeto de Lei (PL) 3.941/98, ema-

nado do Senado Federal, para atender o artigo 
7º, XXI/CR/88. A Presidente o sancionou, criando 
a Lei 12.506/11, publicada no Diário Oficial da 
União(DOU) de 13/10/2011. O Poder Legislativo, 
depois de longos 23 anos, atendeu o ditame cons-
titucional. No direito, conforme curial sabença, 
nada é certo, de modo que as dúvidas de exegese 
surgem naturalmente, cabendo à Justiça do Traba-
lho dirimi-las, a começar pelas varas do trabalho.

Ouvi, em manifestação de ignorância, que em 
todos os contratos rescindidos depois de outubro 
de 1988, em face de o aviso prévio proporcional 
ter previsão na Carta Política de 1988, os empre-
gados poderão acionar o Judiciário, postulando 
diferenças, lotando-o com ações. Ledo engano,  
porque as rescisões  anteriores  constituem ato 
jurídico perfeito tutelado pelo artigo 5º, XXXVI/CR, 
não podendo ser revistos. Ademais, pelo art. 7º, 
XXiX/cr, existe a prescrição bienal para o trabalha-
dor reclamar seus direitos desde que haja arrimo 
legal. Logo, o novo aviso prévio proporcional só se 
aplica aos contratos de trabalho em vigor, relem-
brando que o Código Civil, desde 1916, já previa 
a irretroatividade da lei, para assegurar segurança 
jurídica.

como relacionado, o aviso prévio é de mão 
dupla, constituindo, também, direito do emprega-
dor. Logo, se o empregado tem 15 anos de vínculo, 
pedindo demissão, deve avisar ao patrão com 75 
dias de antecedência, cumprindo jornada normal, 
pena de ensejar no Termo de Rescisão de Contra-
to de trabalho (trct) o direito do empregador de 
descontar 75 dias. E se o empregado, na vigência 
do contrato, cometer ato faltoso, perderá o restan-
te do aviso prévio, em sendo despedida imotivada.

na despedida em tela, se o empregado, na 
vigência do contrato, cometer ato faltoso, perde-

empregado. Esse período logicamente não será 
computado para a proporcionalidade do avi-
so prévio. Já na interrupção, o empregado não 
trabalha, mas recebe do empregador, de modo 
que o período se computa. Exemplo: férias, 15 
primeiros dias de afastamento por acidente do 
trabalho, as hipósteses do artigo 473/CLT (casa-
mento, nascimento do filho e seu registro, doa-
ção voluntária de sangue, alistamento eleitoral e 
quejando). São, pois, faltas lícitas, de modo que 
o período será computado para o cálculo da pro-
porcionalidade do aviso prévio.

A CF/88, no artigo 7º, XXXIV, parágrafo único, 
inseriu os direitos da doméstica, destacando-se 
o aviso prévio, de modo que a novel lei alcança, 
também, a doméstica, onde a fidúcia é incomen-
surável, de modo que o aviso prévio deve ser inde-
nizado. É salutar a indenização. Para o empregado, 
contando um ano e 11 meses de trabalho, sendo 
despedido sem justa causa, seu aviso prévio, em 
face da integração no tempo de serviço, será de 33 
dias. Contudo, o mesmo não ocorrerá  se tiver um 
ano e 10 meses de labor, sendo o seu aviso prévio 
só de 30 dias, logicamente em havendo despedida 
sem justa causa.

Prelecionei que o aviso prévio também consti-
tui direito do empregador. assim, se o empregado, 
contando 10 anos de labor, pedir demissão, deve 
trabalhar por 60 dias, sem redução de carga horá-
ria, sob pena de sofrer o desconto do lapso tempo-
ral no TRCT. É ressabido que morrerá inédito quem 
fizer obra perfeita. Assim, a Lei 12.506/2011, obra 
humana brasiliense, é passível de muitas discus-
sões, cabendo à Justiça do Trabalho, com sapiên-
cia, zelo e paciência, dirimi-las da melhor maneira 
possível. Dei minha boa colaboração na sua inter-
pretação dentro de sadios princípios.

 
Estado de Minas – 070/11/11

fENEN/SE
II CONGRESSO SERGIPANO DE EDUCAÇÃO

Professores, gestores escolares e demais 
profissionais da educação participaram do II 
congresso sergipano de educação, realizado no 
Hotel Parque dos Coqueiros, nos dias 18 e 19 de 
agosto. o congresso teve como tema “a escola 
do século XXI e os educadores do século XX”,  e 

foi promovido pela Federação dos Estabeleci-
mentos Particulares de Ensino  do  Estado de 
sergipe (Fenen/se).

O objetivo do congresso foi levantar temas 
sobre a educação do novo século, o papel das 
novas tecnologias no desempenho escolar, os 

DÁRCIO GUIMARÃES DE ANDRADE
Desembargador federal, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), advogado e professor.

rá o restante do aviso prévio, em sendo despedida 
imotivada.

Na despedida em tela, o empregado terá que 
trabalhar com jornada reduzida de duas horas diá-
rias ou sete dias, cabendo-lhe a escolha, para obter 
novo emprego. Se hoje, por exemplo, o emprega-
do estava cumprindo o aviso prévio de 30 dias, em 
sendo dispensado imotivadamente e contando 
cinco anos de contrato, entendo que será alcan-
çado pela novel lei, assegurando-se o aumento do 
seu aviso prévio já iniciado, porque a lei nova lhe é 
mais benéfica. 

Preleciono que os três dias de acréscimo por 
ano de serviço na empresa são devidos apenas 
para quem tem mais de um ano de serviço na em-
pregadora, obtendo o elastecimento. Conforme 
Súmula 14/TST, no caso de culpa recíproca, o avi-
so prévio é pela metade e pago pelo empregador. 
Ressalto que a nova lei vai gerar aumento aproxi-
mado de 21% para o empregador, relembrando-se 
que tem que pagar, na dispensa imotivada, mais 
40% sobre os depósitos do FGTS.

Em vários instrumentos normativos, que de-
vem ser prestigiados, conforme o artigo 7º, XXVI/
CR, à míngua de lei, já era inserido o aviso prévio 
proporcional. Então em tal caso, diante da fla-
grante tutela da legislação social, o direito de op-
ção será do hipossuficiente, optando pelo que lhe 
for mais benéfico. A matéria se torna controversa, 
cabendo à Justiça laboral dirimir a querela. Pode-
rá ocorrer a hipótese de o empregado postular a 
soma dos dias da Lei 12.506/2011 com os dias in-
sertos nos instrumentos normativos. A casuística 
é enorme.

no direito do trabalho há exemplos de sus-
pensão, interrupção e rescisão dos contratos de 
trabalho. na suspensão, o empregado não traba-
lha, não recebe do empregador e o período não 
se computa. Exemplo: suspensão disciplinar do 

Congresso em Sergipe

métodos de avaliação dos sistemas e do ensino, 
entre outros. Mais de 800 profissionais das re-
des de ensino do Estado de Sergipe participaram 
do evento, demonstrando o forte interesse dos 
sergipanos pela educação e o que nela ocorre.

A abertura oficial do evento, feita pelo pre-
sidente da FENEN/SE professor José Joaquim 
Macedo, no dia 18, às 15h, foi seguida de uma 
mesa redonda sobre o tema “Avaliação Institu-
cional”, com a participação da representante do 
INEP, Professora Maria Tereza Serrano Barbosa, 
da universidade Federal de sergipe, e dos pro-
fessores Arnaldo Favaretto e Francisca Paris, do 
Sistema Ético de Ensino da Editora Saraiva.

entre os palestrantes, içami tiba, adilson 
Garcia, José antônio Killer, José arnaldo Favaret-
to e luciene togneta.

A CONFENEN foi representada no Congres-
so por seu vice-presidente, José Ferreira de 
castro.

Mais de 800 
profissionais das 

redes de ensino do 
Estado de Sergipe 

participaram 
do evento, 

demonstrando o 
forte interesse dos 

sergipanos pela 
educação e o que 

nela ocorre.
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Com a Lei 12.506, de 11/10/2011, algu-
mas observações são necessárias rela-

tivamente ao aviso-prévio.
1 - Duração Mínima: desde a Constitui-

ção/88, 30 dias são a duração mínima, qual-
quer que seja o tempo de contratação. Agora, 
se regulamentou a proporcionalidade ao tem-
po de serviço, como prevê nossa lei maior, 
garantindo o mínimo anteriormente existente 
e acrescendo, durante 20 (vinte) anos, mais 
3(três) dias por ano. Então, mínimo – 30 (trin-
ta) dias até um ano (menos de doze meses) de 
contratação; máximo – 90(noventa) dias com 
20(vinte) anos ou mais de contratação.

2 - Aplicação imediata: a todo empregado 
que, em 11/10/11, não tinha seu contrato já 
rescindido, mesmo o que já se achava em de-
curso de prazo do aviso. o preceito legal é de 
aplicação aos já contratados na data de sua 
publicação.

3 - Término de contrato: o contrato de tra-
balho termina, para todos os efeitos, na data 
final do prazo de aviso-prévio, seja ele cum-
prido ou não, dispensado o cumprimento ou 
indenizado.

4 - Com um ano de contratação: o artigo 
1º da Lei nº 12.506 prevê que até um ano (12 
meses) são 30 dias. 

a redação do artigo é ruim. até permite 
duas interpretações: quem tem um ano só 
trinta dias (até inclusivo); ou, se até (exclusi-
vo),  um ano representa 11 meses e 29 dias.

Se, pelo parágrafo único, ao aviso-prévio 
do artigo 1º se acrescentam mais 3(três) dias, 
quando o contrato já tiver doze meses, serão 
os 30(trinta) mais 3(três), totalizando 33(trin-
ta e três), se o empregado completou os doze 
meses iniciais.
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NOVO AVISO-PRÉVIO
Roberto Dornas

Observe-se que da lei se deflui ter sido tra-
balhada a proporção de 3(três) dias por ano, 
até que, com 20, se completem 90, provavel-
mente com o sentido de que, normalmente, a 
aposentadoria se faz com 30(trinta) anos de 
trabalho (30 x 3 = 90).

A redação certa do artigo 1º seria que con-
tem “menos de um ano na mesma empresa”. 

30(trinta) dias já são o mínimo garantido 
na Constituição, qualquer que seja o tempo. 
a lei veio para acrescer a proporção de mais 
3(três) por ano de serviço.

O que o parágrafo único prevê é o acrésci-
mo de mais 3(três) dias por ano de contrata-
ção. Então, com 12 meses, já se aplica o míni-
mo de 30(trinta) mais 3(três).

Da mesma forma, ainda no artigo 1º, a 
expressão “na proporção” poderia dar a inter-
pretação de que, por mês, seria um doze avos 
de trinta ou 2,5(dois e meio) dias. No entanto, 
é bom lembrar que a Constituição já garante 
o mínimo de 30(trinta), qualquer que seja o 
tempo. Logo, o primeiro acréscimo de 3 dias já 
ocorrerá com os dozes meses de contratação e 
não há proporção para meses antes dos doze, 
sendo, em qualquer hipótese, 30(trinta) dias 
o mínimo. 

5 - Por ano: são 3(três) dias por ano após 
o primeiro e não por meses, dias ou fração de 
ano.

Então: de 1(um) a 12 meses de contrata-
ção, 30 dias; com 12 meses, 33; com 24 me-
ses, 36 dias; com 36 meses de contratação, 39 
dias e assim por diante.

6 - Integração: como o prazo de aviso-pré-
vio integra o contrato de trabalho, todas suas 
consequências, também: 13º, férias, multa de 
FGts.

7 - cumprimento e duração, não indeni-
zação: não se trata de indenização de 3(três) 
dias por ano, mas de duração e cumprimento 
do prazo total. Evidente que, se o emprega-
dor não quiser o cumprimento ou dispensá-lo, 
deverá indenizar todas as parcelas correspon-
dentes à duração.

8 - Mão dupla: a duração se aplica tanto 
para o empregador como para o empregado 
que der o aviso-prévio. A previsão legal é a 
obrigação de preavisar para quem romper o 
contrato.

Observação: quando o empregado prea-
visa e deixa de cumprir o prazo, na rescisão, 
computa-se tudo o que for previsto até a data 
de término do aviso. no entanto, desconta-se 
tudo o que for relativo ao tempo de não cum-
primento pelo empregado.

9 - 90 dias: o prazo máximo de aviso-pré-
vio será de 90 dias, ou seja para quem com-
pletar 20 ou mais anos de contratação (30 + 
60).

10 - Custo: evidente que o novo prazo de 
aviso-prévio eleva o custo dos encargos traba-
lhistas e sociais da empresa.

11 - Diminuição da jornada: a diminuição 
da jornada, quando o empregador demite, 
se aplica em todo o novo prazo do aviso para 
cada empregado.

12 - Repercussão Específica na Escola
A escola terá dificuldade para demitir o 

professor em final de ano: o aviso terá que ser 
dado com muita antecedência e o professor 
deverá cumpri-lo, pelo menos em parte, antes 
do término do ano letivo, o que não é acon-
selhável; pelo §3º do artigo 322 da CLT, ter-
minando o aviso-prévio no final do ano letivo 
ou no período de férias escolares após ele, o 
professor terá direito aos salários até a data 
anterior ao de início do ano letivo seguinte; se 
o professor deixar de trabalhar antes do tér-
mino do ano letivo, a escola terá que pagar ao 
demitido e a seu substituto.

A situação será pior nos casos em que 
convenção coletiva prevê férias do professor 
em janeiro ou no período intermediário entre 
anos letivos, porque, durante eles, não corre-
rá prazo de aviso-prévio.

Também não se justificam cláusulas de 
convenção que concedem garantia de salários 
ou estabilidade e indenização de certo núme-
ro de dias por ano de contratação.
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CINQUENTÃO JOVEM

em sessão solene, o SINEPE/SC comemorou seus cinquenta anos de existên-
cia, com o comparecimento grande de autoridades, educadores e escolas 

sindicalizadas.
Várias homenagens com entrega de condecorações foram prestadas a ex-dire-

tores, funcionários e educadores. O presidente da CONFENEN recebeu a medalha 
de Mérito Educativo.

Aos 50 anos, o SINEPE/SC é, como sempre foi, um jovem pujante, presente, 
competente e atuante, em benefício do ensino privado e de seus filiados.

Parabéns às escolas e educadores catarinenses, pois o Sindicato nada mais é 
do que o reflexo do que sempre foram.

Homenageado do SINEPE/SC

reeleição
Ignez Vieira Cabral foi reeleita, mais uma 

vez, presidente do sindicato dos estabeleci-
mentos de ensino do nordeste mineiro.

a ignez, seus colegas de diretoria e escolas 
que formam o Sindicato, os cumprimentos da 
conFenen.

taBela de contriBuição sindical 2012
(Em conformidade com ofício do MTE, de 26/10/94 esta tabela se aplica quando, na guia de recolhimento, 

constarem os dígitos 015 referentes à CONFENEN)

O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL É FUNÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NO ANO ANTERIOR.

Nº DE ALUNOS MATRICULADOS  VALOR A PAGAR

Até 60 alunos    R$ 165,00

de 61 a 100 alunos   R$ 327,00

de 101 a 200 alunos   R$ 545,00

de 201 a 400 alunos   R$ 817,50

de 401 a 600 alunos   R$ 1.090,00

de 601 a 800 alunos   R$ 1.362,50

de 801 a 1000 alunos   R$ 1.635,00

de 1001 a 1500 alunos   R$ 2.725,00

de 1501 a 2500 alunos   R$ 5.450,00

de 2501 a 4000 alunos   R$ 8.175,00

de 4001 a 10000 alunos   R$ 10.900,00

Acima de 10000 alunos   R$ 13.625,00



Se considerarmos o ranking anual 
das melhores universidades do 
mundo, em 2009, o Brasil não 
emplacou uma só entre as 100 

melhores.

Pág. 10 – Informativo CONfENEN Novembro/dezembro 2011

CONFENEN - Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
Edifício Palácio do Comércio, 13o andar - Conj. 1307/1311 - SCS
Fone: (61) 3226 4873 - Fax: (61) 3224 4326 - Brasília/DF - Cep: 70318 900

GRANDE PERDA
em setembro, o 

Prof. Dascomb Barddal, 
para tristeza de todos, nos deixou.

Barddal foi um educador de primeira 
linha, dedicando sua capacidade a 

trabalho inestimável no Paraná e em 
santa catarina.

De personalidade forte, foi um 
educador de destaque e pioneiro, homem 

de posição e idéias firmes, convicto do 
que acreditava certo, convicção de que 
não abria mão, enfrentando, se preciso, 

as últimas consequências.
Foi uma perda inestimável, ficando 

muitas saudades.

Dascomb Bardall

NOSSO ENSINO SUPERIOR
J. Roberto Whitaker Penteado

Presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing e Jornalista

se a opinião da sociedade brasileira 
sobre o nosso ensino superior (es) 
é formada através do noticiário da 

imprensa – em especial dos jornais – prova-
velmente as pessoas estão convictas de que 
1) o ES do Brasil é de péssima qualidade; 2) o 
mec deveria ser mais rigoroso na autoriza-
ção e avaliação das IES|; 3) as IES particulares 
cobram muito caro, e 4) temos um excesso 
de IES. Curiosamente, nem uma só dessas 
abrangentes afirmações é verdadeira. Se 
considerarmos o ranking anual das melhores 
universidades do mundo, em 2009, o Brasil 
não emplacou uma só entre as 100 melho-
res. Nossa USP aparecia em 122º lugar e a 
Unicamp, em 239º. As 20 melhores: 13 são 
norte-americanas, 4 britânicas; Suíça, Cana-
dá e Austrália; uma de cada país. Sem dúvi-
da, os EUA são referência mundial em maté-
ria de ensino superior de primeira qualidade. 
Entretanto (e isso é importante), quando 
examinadas as 500 melhores IES de todo o 
mundo, o Brasil ostenta um honrosíssimo 
10º lugar – entre 45 países – à frente de to-
dos os demais da A. Latina e também de Ja-
pão, itália, israel, França, china e coréia do 
Sul – com nota geral 6.2.Trata-se de evidência 
do crescimento e do acesso do es brasileiro a 
faixas de menor renda. Sobre autorizações e 
avaliações do MEC, há tempos que se reco-
nhece que se tratam de “cartas marcadas”, a 
tal ponto que nossas duas melhores, a USP e 
a unicamp, pediram para não mais ser avalia-

das pelo MEC. Mas não se trata de má-fé. Como 
outros ministérios, o mec tem especialistas 
competentes e denodados, que procuram acer-
tar. As autorizações baseiam-se em índices cole-
tados por comissões de professores, quase to-
dos ativos nas IES públicas e só servem para 
atravancar o processo de abertura de novos cur-

sos. E o Enade – que é o principal índice de 
avaliação das ies, públicas e privadas, é base-
ado em 70% nas notas obtidas pelos alunos 
da instituição, num exame voluntário, mas 
que nada acrescenta ou subtrai aos currícu-
los dos alunos. E os outros 30% advêm de fa-
tores subjetivos, como tipos de instalações 
ou números de doutores no corpo docente – 
o que, para muitas profissões, nada acres-
centa à qualidade do ensino.

As IES privadas brasileiras, hoje, são res-
ponsáveis pelo atendimento a cerca de três 
quartos do alunado universitário, ficando um 
quarto restante com as públicas. As melhores 
entre as melhores cobram caro (como as 
americanas consideradas toP). mas há ver-
dadeiras universidades “de massa”, com 
mensalidades reduzidas e o acesso a finan-
ciamentos, para as famílias de todos os alu-
nos.

Finalmente, o número de 2.314 IES no 
Brasil (2009) pode ser um pouco alto. talvez 
pudesse ser menor, se a cultura nacional ad-
mitisse que é possível – e desejável – que os 
jovens tivessem acesso ao mercado de traba-
lho através de cursos técnico-profissionali-
zantes de nível médio ou graduações mais 
curtas. mas isso não ocorre. o acesso ao en-
sino superior ainda é a segunda maior aspira-
ção das classes sociais de menor renda. Só 
perde para a casa própria.
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Sem dúvida, os EUA são referência 
mundial em matéria de ensino 

superior de primeira qualidade. 
Entretanto (e isso é importante), 

quando examinadas as 500 
melhores IES de todo o mundo, o 
Brasil ostenta um honrosíssimo 
10º lugar – entre 45 países – à 
frente de todos os demais da 
América Latina e também de 
Japão, Itália, Israel, França, 

China e Coréia do Sul.

CURIOSIDADE: CALENDÁRIO
O domingo de páscoa sempre cai no primeiro domingo de lua cheia após o equinócio de 21 de março. Logo, até 15 de março, não há 

semana santa. O domingo de ramos – início da semana santa – é o quadragésimo dia após a terça-feira de carnaval.
Não é, pois, o carnaval que determina a semana santa, mas o contrário.


