
Contribuição Sindical da Escola

Em outubro, foi realizada eleição para diretoria e conselho fiscal da 

CONFENEN, que terão mandato de quatro anos, com início em novembro.

As entidades sindicais filiadas que tinham condições de votar reuniam 28 

votos. A chapa única obteve 23 votos, quatro sindicatos deixaram de votar e um 

votou em branco.
Além dos diretores e conselheiros fiscais, também foram escolhidos os 

integrantes das câmaras de ensino superior e de educação básica.

Janeiro é o mês de recolhimento da contribuição sindical da escola (contribuição patronal). Deve 
ser feito à Caixa Econômica Federal, em guia própria, fornecida pelo sindicato de estabelecimentos de 
ensino.

C O N F E N E N
I N F O R M A T I V O

PUBLICAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - ANO XL – NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2013

 Até 60 alunos  R$ 205,00
De 61 a 100 alunos R$ 407,00
De 101 a 200 alunos R$ 678,99
De 201 a 400 alunos R$ 1.017,00
De 401 a 600 alunos R$ 1.356,00
De 601 a 800 alunos R$ 1.695,00
De 801 a 1000 alunos R$ 2.034,00
De 1001 a 1500 alunos R$ 3.390,00
De 1501 a 2500 alunos R$ 6.780,00
De 2501 a 4000 alunos R$ 10.170,00
De 4001 a 10000 alunos R$ 13.560,00
Acima de 10000 alunos R$ 16.950,00

Nº DE ALUNOS 
MATRICULADOS VALOR A PAGAR

Os valores são estabelecidos com base no salário mínimo de vigência 
anterior.

O valor recolhido assim se distribui: 60% para o sindicato; 15% para federação, quando houver; 5% para a CONFENEN; 20% para conta 
do Governo.

A tabela para recolhimento no ano 
de 2014 é a que segue.

1 – DIRETORIA
Presidente: Roberto Geraldo de Paiva Dornas (MG)
1º Vice-Presidente: Paulo Antônio Gomes Cardim (SP)
2º Vice-Presidente: José Ferreira de Castro (PE)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Cardoso Freire (GO)
Diretor-Secretário: Rosa Cecília Santos Pereira (BA)
Diretor-Tesoureiro: Ignez Vieira Cabral (FENEN/MG)
Diretor-Adjunto: Sérgio Antônio Pereira Leite Salles Arcuri (FEMESP/SP)
Diretor-Adjunto: José Joaquim Macedo (FENEN/SE)
Diretor-Adjunto: Ary Gomes dos Santos (FENEN/BF-RJ)
Diretor-Adjunto: Raimundo Soares Figueiredo (MA)
Diretor-Adjunto: Natálio Conceição Dantas (BA)
Diretor-Adjunto: João Roberto Moreira Alves (RJ)

2 – CONSELHO FISCAL
Conselheiro Titular: João Luiz Cesarino da Rosa (RS)
Conselheiro Titular: Ricardo Furtado (RJ)
Conselheiro Titular: Samuel Lara de Araújo (FENEN/MG)
Conselheiro Suplente: Bárbara Heliodora Costa e Silva (FENEN/AL)
Conselheiro Suplente: Paulino Delmar Rodrigues Pereira (MA)
Conselheiro Suplente: Roberto Pontes da Fonseca (RS)

3 – CÂMARA DE ENSINO SUPERIOR (indicação)
Arnaldo Cardoso Freire (GO) – Representante da Diretoria-Executiva
Jorge de Jesus Bernardo (GO) – Presidente
Suely Melo de Castro Menezes (PA) – Vice-Presidente
José Sebastião dos Santos Filho (SE)
Elizabeth Regina Nunes Guedes (RJ)
Marco Flávio de Alencar (RJ)
Samuel Lara de Araújo (MG)
Leonil de Aquino Pena Amanajás – AP

4 – CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (Indicação)
José Ferreira de Castro (PE) – Representante da Diretoria-Executiva
Marcelo Batista de Sousa (SC) – Presidente
Thiérs Theófilo do Bom Conselho Neto (MG) – Vice-Presidente
Dalton Luís de Moraes Leal (PI)
Flávio Roberto de Castro (GO)
João Bosco Argolo Delfino (SE)

Eleição na 
CONFENEN
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ENEM CAUSA INFREQUÊNCIA

1 –  DIRETORIA CONSULTIVA
 Presidente - Roberto Geraldo de Paiva Dornas – MG
 1 º Vice-Presidente - Paulo Antônio Gomes Cardim – SP
 2 º Vice-Presidente - José Ferreira de Castro – PE
 Diretora-Secretária - Rosa Cecília Santos Pereira – BA
 Diretora-Tesoureira - Ignez Vieira Cabral – MG
 Diretor Adjunto - Sérgio Antônio Pereira Leite Salles Arcuri – SP
  José Joaquim Macedo – SE
  Natálio Conceição Dantas – BA
  Leonil de Aquino Pena Amanajás – AP
  Raimundo Soares Figueiredo – MA

Edifício Palácio do Comércio, 13o andar - Conj. 1307/1311 - SCS - Fone: (61) 3226 4873 - Fax: (61) 3224 4326 - Brasília/DF - Cep: 70318 900
Site: www.confenen.com.br - E-mail: confenen@confenen.com.br

CONFENEN - Confederação Nacional dos Estabelecimentos de EnsinoCONFENEN
2 – DIRETORES SUBSTITUTOS
 Ronald Araújo de Andrade – PA
 Ary Gomes dos Santos – RJ
 Marcelo Batista de Sousa – SC
 Alexsandre Victor Leite Peixoto – AL
 Alexandre José Leal Umbelino de Souza – GO
 Roberto Pontes da Fonseca – MG
 Aparecido Camelo de Oliveira – TO
3 – CONSELHO FISCAL
 Titular: João  Luiz Cesarino da Rosa – RS
 Titular: João Bosco Argolo Delfino - SE
 Titular: Paulino Delmar Rodrigues Pereira - MA

 Suplente: Dascomb Barddal - SC
 Suplente: Arnaldo Cardoso Freire - GO
 Suplente: Anna Gilda Dianin – MG
4 – CÂMARA DE ENSINO SUPERIOR
 Presidente: Clóvis Eduardo Pinto Ludovice - SP
 Vice-Presidente: Jorge de Jesus Bernardo - GO
5 – CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 Presidente: Thiers Theófilo do Bom Conselho Neto - MG
 Vice-Presidente: Samuel Lara de Araújo - MG
 Secretário-Executivo: Sebastião Garcia de Souza

IMPRESSÃO E ACABAMENTO: SPEED EDITORA GRÁFICA - Rua Taperi, 108 - Vila Oeste - Belo Horizonte/MG - Fone: (31) 3388 2280 - www.speededitora.com.br - Diagramação: Jairo Siman

FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

Muita coisa tem que ser melhorada 
no ENEN, a começar pelos crité-

rios de avaliação que nivela por baixo, pre-
miando os menos capazes e menos prepa-
rados.

Agora, começa a se constatar que pro-
voca infrequência e desinteresse dos alu-
nos do ensino médio na continuação dos 
estudos.

A Lei 9394/96 exige o mínimo de 800 
horas e 200 dias letivos por ano. O aluno 
deve frequentar o mínimo de 75% das au-
las dadas. 

Por sua vez, exige também que, para o 
ingresso no ensino superior, o aluno tenha 
concluído o ensino médio.

Os organizadores do ENEN devem ter 
suas razões, inclusive de prazo e de natu-
reza administrativa para marcar a realiza-
ção dos exames em outubro. Contudo, 
estão olhando apenas seus interesses e os 
das universidades, talvez até o de profes-
sores não trabalhar em período de férias 
escolares.

No entanto, prejudicam os interesses edu-
cacionais e o de formação dos alunos, até por-
que a preparação para ingresso na faculdade é 
apenas um, mas não os objetivos do ensino 
médio.

Em outubro, na melhor das hipóteses, fo-
ram realizados, no máximo, cento e cinqüenta 
dias letivos. Com a realização dos exames,  os 
alunos do terceiro ano do ensino médio, até 
mesmo para aliviarem a pressão, angústia e 

tensão que sofrem da sociedade e da famí-
lia, exigindo-lhes ingresso no ensino supe-
rior, se relaxam totalmente, tornando-se 
desinteressados, dispersivos e apáticos em 
relação ao ensino médio, que ainda não 
concluíram.

Em consequência, a realização dos exa-
mes em outubro prejudica o interesse 
maior que á educação e a formação com-
pleta dos jovens.

Os organizadores do ENEN devem ter suas razões, 
inclusive de prazo e de natureza administrativa 

para marcar a realização dos exames em outubro. 
Contudo, estão olhando apenas seus interesses e os 
das universidades, talvez até o de professores não 

trabalhar em período de férias escolares.
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LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

O 
empregador 

escolhe 
o ponto 
manual, 

mecânico ou 
eletrônico. 
Ninguém 

pode obrigar 
que seja um 

deles.

I – INCONSTITUCIONALIDADE 
DA SÚMULA 10

A C.L.T. determina que, se o professor for dispensado sem justa causa 
no período de férias escolares de final de ano, deverá receber normalmen-
te os salários até o início do ano letivo seguinte.

O TST, através da Súmula 10, determina que, além dos salários, o pro-
fessor tem direito ao aviso-prévio. Pergunta-se: aviso-prévio sem traba-
lhar; receber duas vezes pelo mesmo período?

Contra a Súmula 10, a CONFENEN ajuizou ação de argüição de descum-
primento de preceito constitucional perante o STF. A ação foi distribuída 
ao Min. Luiz Fux.

Professor 
Joaquim 
Macedo, 

presidente 
da 

FENEN-SE

Foi realizado nos dias 19, 20 e 21 de se-
tembro o IV CONGRESSO SERGIPANO DE 

EDUCAÇÃO, promovido pela FEDERAÇÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DE 
SERGIPE (FENEN-SE). É fato digno de registro 
que o sonho de outrora, fomentar debates afe-
tos à educação num grande evento realizado 
na nossa casa, torna-se cada ano uma realida-
de muito mais consistente e sustentável. 

Este ano, quando da realização da sua 
quarta edição, a FENEN-SE firmou parcerias 
com uma empresa de renome nacional, a Fu-
turo Eventos, do Paraná, dando ares mais pro-
fissionais ao congresso. É uma nova etapa que 

FENEN/SE REALIZA IV CONGRESSO SERGIPANO DE EDUCAÇÃO

A importância da matéria é tanta para a escola que, em menos de 48 
horas após o ajuizamento, trinta entidades mantenedoras ou associativas 
de estabelecimentos de ensino pediram seu ingresso na ação como “ami-
cus curiae”.

O Ministro-Relator mandou intimar o TST, a Procuradoria da República 
e a Advocacia Geral da União.

II – PONTO ELETRÔNICO
Foi disciplinado pelo Portaria nº 1510, de 21/8/2009.
A Portaria disciplina o modo de fazer para quem adotá-lo. 
Não o obriga a ninguém. 
Não é vantajoso, mas complexo para a empresa.
OBRIGATORIEDADE – O que obriga o registro de ponto é o artigo 74 

da CLT. Ele diz assim (no §2º):
“Artigo 74 – O horário de trabalho constará de quadro organizado, 

conforme modelo expedido pelo Ministério do Trabalho, e afixado em 
lugar bem visível. Esse quadro será discriminado no caso de não ser 
o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou 
turma.

§ 1º .....................................................................................
§ 2º - Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será 

obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro ma-
nual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas 
pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do perío-
do de repouso.”

CONCLUSÃO: O empregador escolhe o ponto manual, mecânico ou 
eletrônico. Ninguém pode obrigar que seja um deles.

Se o empregador escolher o eletrônico, deverá observar a Portaria 
1510, de 21/06/2009.

se abre em relação a este 
evento que já marca o calen-
dário de encontros educa-
cionais de Sergipe e mesmo 
do Nordeste. Cabe ressaltar 
que as escolas particulares 
decidiram, em Assembléia 
Geral e unanimamente, sus-
pender as aulas do dia 20, 
sexta-feira, para oportunizar 
essa capacitação aos seus 
profissionais.



Pág. 4 – Informativo CONFENEN NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013

Inicialmente, a CONFENEN – 
Confederação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino 
cumprimenta a Dep. Cida 

Borghetti pela feliz iniciativa do PL nº 
267/2011, que busca efetivamente 
uma solução adequada para o indese-
jável problema da violência na escola. 
A mesma preocupação já demonstra-
ram ter publicamente a Dep. Andréia 
Zito, o Dep. Jesus Rodrigues e outros 
parlamentares. Sem alteração da le-
gislação atual, não se conseguirá uma 
solução. O projeto de lei e esta audi-
ência pública, como outras já ocor-
ridas, demonstram que o problema 
preocupa o Congresso Nacional.

Acrescente-se que violência na es-
cola, maior nos estabelecimentos pú-
blicos e menor nas instituições priva-
das, que ainda conseguem manter um 
pouco do princípio da autoridade pe-
dagógica, é alarmante e assustadora.

É patente e intolerável a indiscipli-
na e a violência nas escolas, que vêm 
crescendo a cada dia, a ponto de tor-
nar extremamente perigoso o exercí-

Câmara dos Deputados
Comissão de Educação e Cultura
Audiência Pública em 29/10/13
Pronunciamento da CONFENEN

Violência nas 
ESCOLAS

qualquer coletividade e conduzem à violên-
cia e ao crime, porque quebrado o princípio 
da autoridade e do binômio direito e dever.

É preciso restaurar a autoridade peda-
gógica da escola, definindo seu exercício em 
norma interna corporis, sem interferências 
externas, bem como seu dever de comuni-
car às autoridades competentes atos e prá-
ticas que ultrapassam a simples indisciplina 
escolar ou desatenção ao procedimento di-
dático necessário e de bom proveito.

As sucessivas intervenções, nem sempre 
felizes ou bem informadas, do mundo e ór-
gãos externos no regime didático-disciplinar 
que deve presidir as relações e convivência 
coletivas na comunidade escolar, inclusive 
pais e responsáveis, vêm amedrontando a 

O poder público, por 
mais que faça, não 

consegue estar presente 
o tempo todo em cada 

estabelecimento de ensino 
para coibir a violência no 

ambiente escolar.

ambiente escolar.
Infelizmente, o mau 

entendimento e má apli-
cação de certas leis, a 
exagerada intervenção 
de órgãos e pessoas ex-
ternos, o receio de so-
frer má interpretação, 
processos e punições 
deixaram a escola iner-
me e inerte. Retiraram-
-lhe a necessária e 
inerente autoridade pe-
dagógica, para dirigir o 
ambiente escolar e, por 
normas interna corpo-
ris, didaticamente, con-
trolar os atos de indisci-
plina, que constituem a 
germinação do desres-
peito mútuo e coletivo 
entre os integrantes de 

de costumes, com sua 
prática, constituem ob-
jeto também do ensino, 
que não pode se cons-
tituir só de uma plêiade 
de direitos, mas também 
dos correspondentes de-
veres, cuja infração impli-
que restrição com caráter 
didático – pedagógico.

O projeto da Dep. 
Cida Borghetti, como 
todos do mesmo jaez, 
acendem uma esperança 
no desalento atual de es-
colas, diretores, professo-
res, seus técnicos, funcio-
nários, bons alunos e pais.

A todos os parlamen-
tares, obrigado.

..............................
Roberto Dornas 

João Luiz Cesarino representou a CONFENEN na audiência pública tratando de tema “violência 
nas escolas”, debatendo o PL 267/2011 de autoria da Deputada Cida Borghetti.

cio das atividades educacionais e docentes. Atinge diretores, professores, 
técnicos em educação, funcionários e alunos. A imprensa noticia apenas 
os casos mais graves.

A indisciplina, o desrespeito e a violência na escola constituem a semente 
da criação da sociedade indesejável de amanhã e são a consequência da 
enganosa afirmação de que não se deve dizer “não” na atividade educacional. 
A crise de indisciplina, desrespeito e violência que grassam na sociedade se 
refletem na escola, é o início da violência social do futuro.

O poder público, por mais que faça, não consegue estar presente o 
tempo todo em cada estabelecimento de ensino para coibir a violência no 

escola, que fica insegura, diante de tantas ameaças, já na boca até das 
crianças, de processos e pesadas punições, como também de execração 
pública.

Educar é também impor limites e respeito às normas de conduta 
e procedimento em benefício de todos que integram a coletividade de 
qualquer natureza, respeitando-se os princípios de qualquer instituição, 
como acontece, por exemplo, nas câmaras legislativas, tribunais, órgãos 
ou entidades públicas e privados (exemplo: dentro do Congresso Nacio-
nal, seus integrantes podem trajar-se de qualquer jeito ou se tratarem 
como entenderem?). O respeito aos princípios legais, morais, éticos e 
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O economista Sérgio Lazzarini, PHD em 
Administração e diretor de pesquisas 

do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em 
entrevista publicada na revista VEJA (Edição nº 
2.343, Ano 46, nº), enfoca o intervencionismo es-
tatal na área da economia brasileira, ao abordar 
a atuação da presidente Dilma Rousseff: “Há um 
retorno ao que eu chamo de leviatã majoritário”.

Recorda Lazzrini que foi esse o modelo que 
preponderou durante a ditadura militar nos anos 
60/70, do século passado. “Quando se olha para 
os princípios técnicos, diz, fica evidente que há 
muitas semelhanças entre o atual governo e os 
da ditadura, principalmente, no período Ernesto 
Geisel”.

Para Sérgio Lazzrini a equipe técnica do go-
verno obedece a um modelo mental rígido, es-
tatizante: “Para todos eles, as soluções dos pro-
blemas passam necessariamente pelo governo. 
Quando surge uma nova crise, a reação é sempre 
aumentar a presença do Estado na economia, 
quando a reação deveria ser em sentido contrá-
rio”.

Na área da livre iniciativa na educação supe-
rior vem acontecendo praticamente o mesmo. 
Há uma década o Ministério da Educação vem 
entendendo que pode supervisionar a educação 
superior mantida pela livre iniciativa median-
te atos administrativos (resoluções, portarias, 
notas técnicas, despachos) que, cada vez mais, 
transferem para o Estado o poder absoluto sobre 
o processo educacional, além dos atos de regu-
lação.

Estatismo na Educação
em direito em demasia. Agora, importam-se mé-
dicos “por eito”, além de engenheiros. O Estado 
pode – e deve – ter políticas prioritárias para o 
desenvolvimento da educação superior pública, 
aplicando os seus recursos em áreas estratégi-
cas, objetivando o desenvolvimento nacional. 
Não pode, contudo, o Estado Democrático de 
Direito ditar regras de como, onde e quando a 
livre iniciativa pode e deve instalar instituições e 
cursos superiores. Deve supervisionar e avaliar 
a qualidade dessas instituições e cursos, como 
determina a Lei nº 10.861, de 2004, que institui 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Su-
perior, o Sinaes. Não deve, porém aviltar esses  
processo assumindo o poder absoluto sobre o 
ingresso e a permanência da livre iniciativa nessa 
área da educação.

Mas, o que mais revela o “estado leviatã” na 
área da educação superior privada é a  postura 
da maioria dos dirigentes do MEC. Têm, às vezes, 
a capacidade de receber, com urbanidade, os 
dirigentes das entidades representativas desse 
segmento. Mas, creio que “não ouvem”, ou me-
lhor, tudo será ouvido, nada será atendido. Têm 
consciência de seu poder discricionário, aceito 
por seus superiores, nessa visão do estado como 
o senhor absoluto do bem e do mal.

Aos poucos o “Estado leviatã” vai estenden-
do os seus tentáculos sobre todos os setores da 
economia, lembrando-nos as ações estatizantes 
da ditadura militar de 64, com a complacência 
ou a omissão da sociedade e do Congresso Na-
cional.

Toda pessoa já teve, pelo menos, um pro-
fessor, alguém que lhe tenha ensinado 

a arte de viver ou a de fazer algo. Figura muito 
respeitada em outros tempos, perdeu seu valor 
com o passar dos anos. Os pretendentes a exercer 
a docência ficaram desmotivados com a desvalo-
rização generalizada que acometeu essa função. 
Vestibulandos só fazem opção por alguma licen-
ciatura quando o nível da concorrência para ou-
tros cursos indica a quase impossibilidade de sua 
aprovação.

A presença da curiosidade em nossa vida é 
inevitável. Queremos conhecer o mundo que nos 
rodeia desde tenra idade. Ato contínuo, participa-
mos do ensino sistematizado pela escola. Piaget 
já dizia: “A inteligência é um produto do potencial 
inato em interação com o ambiente.’ Assim cres-
cemos, desvendando o desconhecido e ampliando 
nossa capacidade intelectual, tendo o professor 
como figura-chave desse processo.

Quem foi professor, há uns 30 anos, sabe o 
quanto era respeitado esse profissional. Os va-
lores eram outros. Todos sabiam cantar o nosso 
Hino Nacional, além de se comportar adequa-
damente ao ouvi-lo. Arrepiava-se. Ainda não 
haviam estragado tanto nossa pátria e os nossos 
jovens. Mas o grande respeito ao professor vinha 
das famílias, hoje desmanteladas. Inúmeros fa-
tores deram sua contribuição nesse item: eman-
cipação feminina; ausência dos pais na vida dos 
filhos; separação constante dos casais; nenhuma 
referência para os filhos; aprovação automática 
em escolas públicas (grande pecado do sistema),  
gerando falta de estímulo para dar sequência aos 
estudos.

A 
Importância 
do Professor

Desmoralizados pelo sistema e desmotivados com 
os baixíssimos salários, alguns se aposentaram, 
outros mudaram de profissão. Como a cobrança 
de conhecimentos é irrisória tanto no ensino fun-
damental como no médio, caiu o interesse pelos 
estudos e, lamentavelmente, pelo ensino. 

O aluno quer apenas o documento de sua 
conclusão para lançar medíocres voos na área do 
trabalho ou ingressar na universidade com ba-
gagem mínima para encarar estudos superiores, 
sem qualquer base cognitiva, nem hábito de es-
tudo.

Com o avanço da tecnologia e a era do conhe-
cimento ganhando força, cresceu também a cria-
ção e a valorização de cursos voltados para essa 
realidade tecnológica. Em contrapartida, cada vez 
mais, as licenciaturas foram se esvaziando, até ser 
eliminadas da oferta de várias faculdades por fal-
ta de alunos para compor uma turma.

Conscientes da importância do mundo tec-
nológico, a visão holística necessária a todos os 
profissionais exige a base que não vem sendo tra-
balhada pelo ensino fundamental e médio, o que 
compromete a qualidade do trabalho realizado 
em várias áreas. Além disso, a formação dos va-
lores humanos não faz parte da prática da escola, 
somente aparece no projeto pedagógico e em tí-
midas  atividades durante o período letivo.

Assim, aos professores que encaram a tem-
pestade da sobrevivência, atuando no ensino 
público, os cumprimentos de uma educadora de 
meio centenário na função, que vê a arte de edu-
car tão sublime e bela quanto a vida.

ESTADO DE MINAS – 13/10/13 

Programas governamentais, como o Prou-
ni (Programa Universidade para Todos), o Fies 
(Programa de Financiamento Estudantil) e o Pro-
natec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego), aos poucos, vão permitindo 
que o Estado interfira nas ações das instituições 
de educação superior (IES) privadas. As altera-
ções no Enem (Exame Nacional do Ensino Mé-
dio), transformando-o em vestibular de acesso 
ao ensino superior, inicialmente, para as institui-
ções federais, é, na realidade, uma volta ao “ves-
tibular unificado”, adotado pelo regime militar 
de 64, quando o Estado determinava discriciona-
riamente os atos de regulação e supervisão.

A Lei nº 12.871, de 2013, que institui o Pro-
grama Mais Médicos, revive, também, outra “jóia 
rara” da ditadura militar: a “necessidade social” 
como pré-requisito para a autorização de novos 
cursos de medicina, sinalizando a adoção do 
mesmo critério para os demais cursos. Por causa 
desse pré-requisito, introduzido por decreto-lei 
do regime militar de 64, a educação superior bra-
sileira passou mais de duas décadas refém de de-
cisões meramente administrativas da burocracia 
do MEC. O atraso na formação de médicos e en-
genheiros é uma das conseqüências dessa políti-
ca estatizante, com reflexos negativos, nesse iní-
cio do século 20, no desenvolvimento nacional. 
O “Estado leviatã” dizia não a qualquer projeto 
de autorização de novos cursos de medicina, en-
genharia e direito, sob o argumento de que não 
preenchiam o requisito de “necessidade social”, 
por existirem médicos, engenheiros e bacharéis 

..............................
Por Prof. Paulo Cardim

Dalva Soares 
Gomes de Souza

Graduada em  
Letras e Pedagogia, 

mestre em Língua 
Portuguesa.

E o professor, que nesse meio tempo foi até 
cognominado de trabalhador do ensino, via esva-
ziar, a cada dia, sua mais significativa função, a de 
educador. Essa trajetória ultrapassou uma década. 
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INSAES:
INTERVENCIONISMO ESTATIZANTE

O projeto do INSAES continua em 
andamento no Congresso Nacional sem 

qualquer alteração.
...........................

O Governo não se conforma com o art. 
209 da Constituição Federal. Constantemen-
te, procura iniciativas e medidas para sub-
meter a escola particular a seus desígnios 
e diretrizes. Se não consegue implantar o 
monopólio estatal na educação, pelo menos 
busca quebrar a opção no ensino, que é ca-
racterística e pilar do regime democrático. A 
liberdade de imprensa e a liberdade de en-
sinar, o pluralismo de idéias e de educação 
são fundamentais ao regime democrático, 
por impedirem a ditadura e o dirigismo do 
estado, do governo e do partido único. 

O INSAES é mais uma tentativa. O objeti-
vo mesmo, se não consegue o ensino único, 

mente, obrigação do Estado e inerente a ele? O 
que poderá ocorrer quando o fiscalizado for o 
responsável por oferecer recursos que manterão 
a autarquia e a fiscalização?

Lembre-se que taxa é pagamento por um 
serviço realmente prestado, específico e indi-
vidualizado, quando o interessado dele usa ou 
tira proveito, não uma imposição generalizada 
a todos pela simples existência da possibilidade 
de prestação ou uso. O que se impõe indistinta-
mente a todos, mesmo que não usem o serviço, 
é imposto.

A fiscalização do cumprimento das normas 
gerais da educação nacional é serviço obrigató-
rio do poder público e não um serviço tomado 
por quem o desejar.

No mínimo, as multas e taxas aumentarão o 
custo e o preço dos serviços educacionais pres-
tados pelas instituições privadas de ensino.

A escola particular 
tem a regê-la o artigo 
209 da Constituição 

Federal, que lhe impõe 
a obrigação apenas de 

cumprir dois requisitos, 
entre os quais não se 
inclui a supervisão.

estatal, é interferir no ensino privado, transformando-o em mero 
caudatário e apêndice da escola pública.

I – SUPERVISÃO - Nos artigos 1.º e 2.º, bem como em outros 
dispositivos, o projeto atribui ao INSAES o poder de supervisionar 
instituições de ensino superior.

Supervisionar significa dirigir, orientar, fiscalizar em nível supe-
rior (definição mais simples dos dicionários).

Admissível que a União possa supervisionar o sistema ou rede 
de ensino superior ou os estabelecimentos mantidos por ela. No 
entanto, o mesmo não se pode dizer quanto à instituição de ensino 
em si, principalmente a mantida pela iniciativa privada.

Nas vezes em que e Constituição Federal inclui a palavra su-
pervisionar (exemplo: artigo 87), ela o faz para atribuir a órgãos 
públicos federais o exercício de tal poder para os que integram a 
administração federal. 

A escola particular tem a regê-la o artigo 209 da Constituição 
Federal, que lhe impõe a obrigação apenas de cumprir dois requisi-
tos, entre os quais não se inclui a supervisão. 

Frise-se, também, que o inciso III, do artigo 206, da C.F., men-
ciona “coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”. 
Coexistir é existir igual e paralelamente, ao lado de, não com subor-
dinação ou comando de um ao de outro.

Releve-se que ensino privado não é concessão ou delegação do 
poder público. Elas existem quando as atividades são prerrogativas 
e monopólio exclusivos do poder público. Estão arroladas no artigo 
21 de C.F., entre as quais não se encontra o ensino. Não pode o con-
ceito de concessão ou delegação ser elastecido, sobremaneira para 
o ensino, porque o choque será direto com disposição expressa do 
artigo 209.

A supervisão da escola particular pelo poder público há de se 
restringir apenas ao cumprimento das normas gerais da educação 
nacional (LDBDEN) e condições para autorização de funcionamento.

II - AUTARQUIA, MULTA E TAXA - Liminar e basicamente, define-
-se autarquia como entidade ou instituição fiscalizada pelo poder 
público e mantida com seus próprios recursos e rendas, prestadora 
de um serviço público, não obrigatoriamente estatal.

Com que recursos e rendas contará a autarquia INSAES? Com a 
proveniente de instituições de ensino mantidas pela União, Estados 
e Municípios?

Ou com o produto de multas e taxas que impuser a instituições 
privadas pelo exercício do poder de polícia que é, constitucional-

III - COBRANÇA DE TAXAS - Autorizar, credenciar, recredenciar 
instituições de ensino e zelar pelo cumprimento das normas gerais 
da educação nacional constitui obrigação constitucional do Poder 
Público, sendo atividade inerente ao Estado, que detém, em decor-
rência, o poder de polícia. Para cumprimento de sua obrigação, já 
recebe impostos. A taxa há de ser específica e individualizada para 
quem e quando utilizar livremente um serviço.

Em se tratando de instituição pública, a União já dispõe de qua-
dro funcional, mantido por recursos oriundos dos tributos; a aplica-
ção em escola privada se caracteriza como discriminação e apenas 
como fonte de renda para manter uma autarquia, de vez que das 
instituições públicas nada receberá.

Admitir a cobrança equivale à permissão para estabelecer taxa 
para manutenção de Forças Armadas, polícia e instituições gover-
namentais. 
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Admitir a cobrança equivale 
à permissão para estabelecer 

taxa para manutenção de Forças 
Armadas, polícia e instituições 

governamentais.
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cuja competência para legislar é do Poder 
Legislativo.

VIII - CERTIDÕES DE REGULARIDADE 
FISCAL - (ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNI-
CO) - O Judiciário tem decidido reitera-
damente como incabível para autoriza-
ção, credenciamento e recredenciamento 
de instituições de ensino, a exigência de 
apresentação de certidões de regularida-
de fiscal, da Seguridade Social, FGTS e Jus-
tiça do Trabalho.

A determinação leva ao absurdo de, se 
contra uma instituição pender uma recla-
matória trabalhista, com fundamento ou 
não, ficar ela impedida de pleitear recre-
denciamento.

IX - APROVAÇÃO PRÉVIA PARA AQUI-
SIÇÃO, FUSÃO, ETC. - (ARTIGO 3º, INCISO 
XII) - Frise-se, mais uma vez, que ensino 
não é concessão ou delegação, sendo livre 
à iniciativa privada (artigo 209 C.F.).

A matéria pertence à área do direito 
comercial, regulamentada no Código Civil.

Aquisição, fusão, cisões, transferên-
cias, etc. são atos empresariais.

A exigência de aprovação prévia para 
que ocorram, pela quebra de sigilo dos 
negócios, pode simplesmente inviabilizá-
-las.

X - REPRESENTAÇÃO NA CONAES (O 
ARTIGO MODIFICATIVO DO ARTIGO 7º 
DA LEI 10861, DE 14/4/2004) - Conforme 
artigos 8º e 10 da Constituição Federal, 
às entidades sindicais legalmente consti-
tuídas cabe a representação da categoria 
profissional ou econômica, sendo-lhes as-
segurada a participação nos colegiados de 
órgãos públicos.

No entanto, na composição da CONAES, 
não estão previstos a representação e parti-
cipação constitucionalmente determinadas.

A habilitação para direção acadêmica 
depende apenas da titulação e formação de 
quem a pretende exercer. Para a parte eco-
nômico-financeira, o exercício da direção de-
pende da escolha do mantenedor.

O INSAES não habilita, não lhe sendo, 
pois, possível inabilitar. E não é órgão de fis-
calização do exercício profissional.

VI - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENE-
FICENTES. EDUCAÇÃO BÁSICA - (ARTIGO 2º 
E ARTIGO 3º, X) - Inicialmente, se o INSAES 
se constitui como autarquia regulatória das 
atividades de instituições de ensino superior, 
incompatível que tenha poderes para cuidar 
da educação básica, normalmente filiada aos 
sistemas estaduais e municipais de ensino.

O artigo 150, inciso VI, alínea c, da Cons-
tituição Federal impede a tributação de enti-
dades filantrópicas, entre as quais se incluem 
várias escolas.

A matéria envolve tributos, taxas e contri-
buições, pertencendo a áreas e órgãos espe-
cializados, sendo inclusive de seu único inte-
resse, entre os quais não se encontra o MEC.

Como, então, deixar a uma autarquia, 
que tem autonomia administrativa, incumbi-
da apenas do funcionamento de ensino su-
perior, que deverá ser sua especialidade, a 
competência para conceder, renovar conces-
são e supervisionar a regularidade do certifi-
cado de entidade beneficente de assistência 
social (CEBAS)?

VII - DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO - A expressão, contida no inciso II 
do artigo 3º, “de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Educação”, subordina o INSAES 
apenas ao MEC. Tal possibilidade poderá le-
var à indireta concessão ao MEC para legislar 
através de decretos, portarias, instruções e 
orientações.

Parece que o correto será “de acordo 
com as normas gerais da educação nacional”, 
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IV – INTERVENÇÃO - O inciso VIII do 
artigo 3º do projeto de lei dá ao INSAES o 
poder de intervenção nas instituições de 
ensino e designar interventor para elas. 
Pior: nas empresas, as mantenedoras. 

Intervenção na parte acadêmica ape-
nas ou também no comando e na admi-
nistração econômico-financeira? Quem 
responderá pelas consequências da in-
tervenção e atos do interventor que, por 
acaso, levarem a instituição à insolvência 
e inviabilidade: o INSAES? A União?

A intervenção em instituição particu-
lar afronta diretamente o previsto no ar-
tigo 209 da Constituição Federal e todos 
seus dispositivos que garantem a livre 
existência da iniciativa privada.

V - SUSPENSÃO DE AUTONOMIA E 
IMPEDIMENTO DE EXERCÍCIO PROFISSIO-
NAL - O artigo 207 da Constituição dá às 
universidades autonomia didático-cientí-
fica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial.

É um direito constitucional concedido 
a elas, que não pode ser retirado por le-
gislação infraconstitucional.

Além da intervenção e interventor, 
com ingerência na gestão administrativa, 
financeira e patrimonial, o projeto, no 
inciso III, artigo 37, pretende dar a uma 
autarquia o poder de suspender as prerro-
gativas de autonomia da instituição.

Como se não bastasse, pretende, nos 
incisos VII e VIII, do mesmo artigo, como 
se fosse instância suprema do Poder Ju-
diciário, em decisão irrecorrível, permitir 
a uma autarquia impedir o exercício pro-
fissional, que tem natureza alimentar, até 
dos representantes legais de uma institui-
ção, ainda que pessoa física ou jurídica de 
direito privado.

Convênio com Ministério da Defesa
   A CONFENEN renovou convênio com o Ministério da Defesa, pelo qual as escolas que a 
ele aderirem (termo de adesão individual) concederão um desconto mínimo de 10% nas 

anuidades escolares aos servidores militares e civis das Forças Armadas.

Questões de Direito Educacional
Com esse título Ricardo Furtado (sociolivreexpressão.com.br), lança 

excelente livro de muita utilidade para qualquer escola, versando 
sobre as mais diversas leis e direitos que podem envolver os 

estabelecimentos de ensino.


