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TABELA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2013

PROJETO DO INSAES CAUSA APREENSÃO
As associações que congregam os 

vários segmentos do ensino supe-
rior privado e diversas instituições 

a ele pertencentes, reunidas em audiência 
promovida pela CONFENEN e entidades sin-
dicais a ela filiadas,  manifestaram profunda 
apreensão com o  Projeto de Lei nº 4372, que 
cria o INSAES. Entendem elas ser necessária 
e importante a avaliação do ensino universi-
tário, lembrando ainda que as escolas supe-
riores particulares detêm o maior número de 
matrículas no Brasil, sendo as responsáveis 
pela viabilização do PROUNI e do FIES. No 
entanto consideram injustificável e inaceitá-
vel o Projeto de Lei nº 4372, porque: fere a 
Constituição Federal; compromete o princí-
pio democrático da liberdade e pluralidade 
de ensino; permite a intervenção estatal no 
comando, administração, economia e funcio-
namento das instituições privadas de ensino; 
delega ao MEC o poder de legislar sobre di-
retrizes e normas gerais da educação; trans-
forma o Conselho Nacional de Educação em 
mero órgão consultivo do MEC; aumenta o 
custo de ensino e, em consequência, o valor 
das anuidades escolares.

Esperam que o MEC, o Governo Federal 
e o Congresso Nacional corrijam o Projeto de 
Lei ou o substituam por outro mais adequa-
do, após ouvir as entidades representativas 
dos estabelecimentos de ensino, a sociedade 
civil e todos os interessados.

Brasília, 4 de outubro de 2012.

CONFENEN – Confederação Nacional 
dos Estabelecimentos de Ensino

NOTA DA CONFENEN AMPLAMENTE DIVULGADA E COMUNICADA 
ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E SUAS REPRESENTAÇÕES 

EM 4 DE OUTUBRO (ver ainda pág. 3)

Reunião na CONFENEN.

PRAZO E MODO DE RECOLHER
O prazo para recolhimento, sem multa e juros, se estende até 

31 de janeiro de 2013.
O sindicato dos estabelecimentos de ensino que abrange a re-

gião envia a guia. Se não enviar, pedir a ele.
O Código constante na guia deve ser preenchido assim:
015, como os três primeiros algarismos, correspondentes à 

CONFENEN; a seguir, 000 ou os três algarismos correspondentes 
à federação a que estiver filiado o sindicato, se essa filiação real-
mente existir; finalmente, os algarismos correspondentes ao sin-
dicato, que deverão estar na guia (em caso de falta, consultá-lo).

............................................................................................

A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL É CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE 
OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, 

SINDICALIZADOS OU NÃO. 

(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)

N.º DE ALUNOS MATRICULDOS VALOR A PAGAR
Até 60 alunos   R$ 190,00
de 61 a 100 alunos   R$ 373,20
de 101 a 200 alunos  R$ 622,00
de 201 a 400 alunos  R$ 933,00
de 401 a 600 alunos  R$ 1.244,00
de 601 a 800 alunos  R$ 1.555,00
de 801 a 1000 alunos  R$ 1.866,00
de 1001 a 1500 alunos  R$ 3.110,00
de 1501 a 2500 alunos  R$ 6.220,00
de 2501 a 4000 alunos  R$ 9.330,00
De  4001 a 10000 alunos  R$ 12.440,00
Acima de 10000 alunos  R$ 15.550,00

O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL É FUNÇÃO DO 
SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NO ANO ANTERIOR.
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COTAS, HOSPITAIS, CADEIAS E 
DEMAGOGIA

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
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FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

Os figurões da política brasileira, 
inclusive presidentes e ex-presi-
dentes, mesmo quando se di-

zem pobres até a medula e atacam as “eli-
tes”, se adoecem, não procuram hospitais 
do SUS. Vão para os EE.UU. ou para os hos-
pitais de ponta de São Paulo. Pelo menos 
por coerência e exemplo, deveriam procurar 
o SUS.

Se precisam de advogados, contratam 
os de nível e preço de Márcio Thomaz Bas-
tos. Agora, até as cadeias, que sempre servi-
ram para os manés e marias, são masmorras 
imprestáveis, sucursais do inferno. Nelas, os 
que para lá forem podem morrer ou virar 
bandidos. Coitadinhos! 

Já que as cadeias não servem, melhor 
adotar a pena de morte.

Parece que a escolha e repulsão que fa-
zem são guiadas pela qualidade, pela com-
petência, pelo mérito, pela excelência e não 
pela raça ou cor dos que atendem e prestam 
os serviços nos hospitais (e cadeias?) de sua 
preferência.

Agora, a Presidente da República, Minis-
tros Lewandovsky e Rosa Wéber, um grande 
empresário de nome Friz ou Giovanni com 
os sobrenomes que têm e a sua reconhecida 
ancestralidade imediata, se se declararem 
pretos, índios ou pardos, desfrutarão de va-
gas garantidas nas universidades públicas. 
Já o Pelé, Seedorf, Gilberto Gil e Martinho 

da Vila, não se dizendo não brancos, não goza-
rão do privilégio.

É possível que já esteja transitando algum 
projeto de lei reservando cinquenta por cento 
das vagas nos ministérios governamentais, no 
Congresso nacional, nos tribunais, nas acade-
mias de letras e ciências, na literatura e nas ar-
tes, a pretos, índios e pardos. No Prêmio Nobel 
e no quadro de ganhadores da loteria, também. 
Não só: as vagas de piloto de suas excelências 
também serão preenchidas pelo mesmo crité-
rio, que ainda se aplicará para casamentos. Até 

uma escola pública de educação básica de 
péssima qualidade, que não funciona, que 
não cumpre nem a carga horária mínima 
exigida, sempre paralisada por grevismo 
político. Mais adequado não seria melhorá-
-las, colocando-as na condição de ponta 
que tiveram há algumas décadas? Experi-
mentem mudá-los pra escolas particulares, 
concedendo-lhes bolsas de estudo e, no 
máximo em cinco anos, os resultados serão 
outros.  Não precisarão de cotas.

Nunca se viu universidade pública re-

Já que as cadeias 
não servem, 

melhor adotar a 
pena de morte.

as vagas para corruptos e 
nos cemitérios serão pre-
enchidas por reserva de 
cotas. Afinal, a integração 
social e a igualdade de ra-
ças devem ser totais e 
não pela metade ou par-
te.

A Lei de Reserva de 
Vagas é demagógica e 
fruto do recalque e com-
plexo de alguns.

Pretos, índios e par-
dos não são incapazes, 
menos dotados ou idio-
tas, que precisam de mu-
letas e atalhos para in-
gressar na universidade 
pública. São pobres. 
Como tais, frequentam 

provar alguém em 
vestibular por ser pre-
to, índio, pardo, albi-
no, nórdico, azul ou 
cor de rosa. Aprova-
ção e reprovação 
ocorrem pelo prepa-
ro, conhecimento, ca-
pacidade, mérito dos 
candidatos. Mas re-
solveram criar duas 
escolas: uma para 
brancos; outra, para 
os demais. Daqui uns 
anos, veremos se a so-
ciedade escolherá 
seus técnicos, profis-
sionais e representan-
tes pelos mesmos cri-
térios.
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INSAES LEVA CONFENEN AO 
CONGRESSO E AO MEC

Preocupada com o previsto no Projeto de Lei do INSAES, a CONFENEN 
sugeriu sete emendas abrangendo os pontos principais, as quais foram 
apresentadas pelo Dep. Izalci Lucas.

Chamada ao MEC para se manifestar sobre o assunto, apresentou ao 
Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior o documento 
transcrito a seguir.

Brasília, 31 de outubro de 2012

CONFENEN no MEC

PROJETO DE LEI N.º 4372/12 - (INSAES)
PONTOS DE APREENSÃO DA CONFENEN

I – SUPERVISÃO

Nos artigos 1º e 2º, bem como em outros dispositivos, o projeto atri-
bui ao INSAES o poder de supervisionar instituições de ensino superior.

Supervisionar significa dirigir, orientar, fiscalizar em nível superior 
(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, principal-
mente a mantida pela iniciativa privada.

Nas vezes em que a Constituição Federal inclui a palavra supervi-
sionar (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 Fede-
ral, que lhe impõe a obrigação apenas de cumprir dois requisitos, entre 

os quais não se inclui a supervisão. A palavra se achava no projeto ini-
cial da Carta Magna. Contudo, foi retirada exatamente para impedir a 
interferência e intervenção no comando, organização e administração da 
instituição privada de ensino.

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

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

(Continua na página seguinte)

Ofício n.º 29/2012  
ASSUNTO: Projeto de Lei do INSAES

Senhor Secretário,
CONFENEN  -  Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 

Ensino agradece-lhe o convite e a oportunidade para apresentar  suas 
apreensões quanto ao Projeto de Lei nº 4372/2012 (INSAES).

Espera, através do diálogo e debate da matéria, colaborar para a 
busca de solução conciliatória dos interesses e problemas de todas as 
partes.

AVALIAÇÃO - Ressalte-se que a CONFENEN entende ser, não apenas 
obrigação legal, mas importante e necessária a avaliação do ensino, 
seguindo parâmetros preestabelecidos e de amplo conhecimento.

O UNIVERSO DAS ESCOLAS PARTICULARES - É muito amplo o 
leque das escolas particulares de ensino superior,  abrangendo desde 
as grandes universidades às pequenas instituições, de importância 
comunitária e local, muitas de natureza confessional, comunitária ou 
filantrópica.

PRESENÇA NO ENSINO SUPERIOR - O ensino no Brasil, em qualquer 
nível, só se expandiu quando deixou de ser apenas público e com a 
presença pequena de algumas escolas confessionais.

Hoje, as instituições privadas de ensino superior representam: 
5.021.763 da matrícula total de 6.953.000 e 2081 instituições das 2365 
existentes, segundo dados do INEP.

PROUNI E FIES - Se o PROUNI e o FIES se constituem programas 
sociais de grande alcance, a razão está na presença  e atuação das 
instituições privadas de ensino.

APREENSÕES - Como única representante constitucional e legal 
do ensino privado, a CONFENEN lhe pede licença para apresentar, 
conforme explicitações anexas, as apreensões das instituições privadas 
de ensino relativamente ao Projeto de Lei que cria o INSAES e lhe fixa a 
competência e atribuições.

Com protestos de consideração,
Roberto Geraldo de Paiva Dornas

Presidente
Ao Exmo. Sr.
JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
M. D. Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior
Ministério da Educação 
Brasília - D.F.
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Continuação...

II - AUTARQUIA, MULTA E TAXA

Liminar e basicamente, define-se autarquia como entidade ou ins-
tituição fiscalizada pelo poder público e mantida com seus próprios 
recursos e rendas, prestadora de um serviço público, não obrigatoria-
mente 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, constitucionalmente, 
obrigação do Estado e inerente a ele? O que poderá ocorrer quando 
o fiscalizado for o responsável por oferecer recursos que manterão a 
autarquia?

Lembre-se que taxa é pagamento por um serviço realmente pres-
tado, específico e individualizado, 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 indis-
tintamente a todos, mesmo que não usem o serviço, é imposto.

Já há decisão judicial, referente à instituição responsável pela or-
ganização e fiscalização do trânsito em Belo Horizonte. Provocado pelo 
Ministério Público, o Judiciário decidiu que não pode multar, porque 
tem interesse direto em obter receita para si.

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

escola privada se caracteriza como discriminação e apenas como fonte 
de renda para manter uma autarquia, de vez que das instituições pú-
blicas nada receberá.

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

VI - CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES. 
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 te-
nha poderes para cuidar da educação básica, normalmente pertencen-
te aos sistemas estaduais e municipais de ensino.

O artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal impede a 
tributação de entidades filantrópicas, entre as quais se incluem várias 
escolas.

A matéria envolve tributos, taxas e contribuições, pertencendo a 
áreas e órgãos especializados, sendo inclusive de seu único interesse, 
entre os quais não se encontra o MEC.

Como, então, deixar a uma autarquia, que tem autonomia adminis-
trativa, incumbida apenas do funcionamento de ensino superior, que 
deverá ser sua especialidade, a competência para conceder, renovar 
concessão e supervisionar a regularidade do certificado de entidade 
beneficente de assistência social (CEBAS)?

III - INTERVENÇÃO

O inciso VIII do artigo 3º do projeto 
de lei dá ao INSAES o poder de interven-
ção nas instituições de ensino e de de-
signar interventor para elas.

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 insolvên-
cia e inviabilidade: o INSAES? A União?

A intervenção em instituição privada 
afronta diretamente o previsto no arti-
go 209 da Constituição Federal e todos 
seus dispositivos que garantem a livre 
existência da iniciativa privada, um dos 
pontos basilares do regime democrático.

IV - SUSPENSÃO DE AUTONOMIA E 
IMPEDIMENTO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

O artigo 207 da Constituição dá às universidades autonomia didáti-
co-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

É um direito constitucional concedido a elas, que não pode ser reti-
rado por legislação infraconstitucional.

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

Como se não bastasse, pretende, nos incisos VII e VIII, do mesmo 
artigo, como se fosse instância suprema do Poder Judiciário, em deci-
são irrecorrível, permitir a uma autarquia impedir o exercício profissio-
nal, que tem natureza alimentar, até dos representantes legais de uma 
instituição, ainda que pessoa física ou jurídica de direito privado.

A habilitação para direção acadêmica depende apenas da titulação 
e formação de quem a pretende exercer. Para a parte econômico-finan-
ceira, o exercício da direção depende da escolha do mantenedor.

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

V - 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 decorrência, o poder de polícia. Para cumpri-
mento de sua obrigação, já recebe impostos. A taxa há de ser específica 
e individualizada para quem e quando utilizar o serviço.

Em se tratando de instituição pública, a União já dispõe de quadro 
funcional, mantido por recursos oriundos dos tributos; a aplicação em 

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 possibili-
dade poderá levar 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 na-
cional”, cuja competência para legislar é 
do Poder Legislativo.

VIII - CERTIDÕES DE REGULARIDADE 
FISCAL 

(ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNICO)

O Judiciário tem decidido reiteradamente como incabível, para au-
torização, credenciamento e recredenciamento de instituições de ensi-
no, a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal, de 
seguridade social, FGTS e Justiça do Trabalho.

A determinação leva ao absurdo de, se contra uma instituição pen-
der uma reclamatória trabalhista, com fundamento ou não, ficar ela 
impedida de pleitear recredenciamento.

IX - APROVAÇÃO PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO, 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, transferências, 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 
(ARTIGO 39, MODIFICATIVO DO ARTIGO 7º DA LEI 10861, 

DE 14/4/2004)

Conforme artigos 8º e 10 da Constituição Federal, às entidades 
sindicais legalmente constituídas cabe a representação da categoria 
profissional ou econômica, sendo-lhes assegurada a participação nos 
colegiados de órgãos públicos.

No entanto, na composição da CONAES, não estão previstos a re-
presentação e participação constitucionalmente determinadas.

Brasília, 31 de outubro de 2012.

Roberto Geraldo de Paiva Dornas
Presidente da CONFENEN



A CONFENEN foi criada em 1944, como Federação dos Estabe-
lecimentos de Ensino (FENEN). Por questões burocráticas para 
regularização, sua carta sindical (registro) foi expedida pelo Mi-

nistério do Trabalho em 1948.
Em 14 de março de 1990 (data do novo registro sindical) se transfor-

mou em CONFENEN (Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino), como entidade de âmbito nacional, única, representativa da ca-
tegoria econômica de escolas particulares.
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68 ANOS
DE PRESENÇA ATIVA

dentemente de estar filiados ou não a federações, integrem o quadro de 
associados da entidade. São sindicatos filiados do Amapá, Bahia, Ceará,  
de ensino superior de Goiás, de escolas particulares de Goiânia, de esta-
belecimentos de ensino (exceto de Goiânia e ensino superior)  de Goi-
ás, do Maranhão, do Nordeste Mineiro, do Sudeste Mineiro, do Pará, de 
Campina Grande/PB, de Pernambuco, do Piauí, do Paraná, do Nordeste 
do Paraná, de Santa Catarina, de ensino superior do Rio de Janeiro e de 
ensino superior de São Paulo.

A Presença – São 68 anos de serviços prestados ao ensino privado 
como um todo e instituição, garantia da liberdade e pluralidade da edu-

Confederação, no Brasil, só pode 

ser única, nacional e se constitui 

de federações. No regime sindical 

confederativo, a confederação 

se constitui de federações e as 

federações, de sindicatos.

É nacional, única e insubstituível porque, pelo art. 8º, inc II, da Consti-
tuição Federal, “é vedada a criação de mais de uma entidade sindical, em 
qualquer grau, representativa da categoria econômica ou profissional, na 
mesma base territorial”.

Confederação, no Brasil, só pode ser única, nacional e se constitui de 
federações. No regime sindical confederativo, a confederação se constitui 
de federações e as federações, de sindicatos.

Prerrogativas e Deveres – Conforme art. 8º, inc. III, da Constituição 
Federal, e art. 513, alínes a e c, da C.L.T., nacionalmente, como confede-
ração, cabe a ela a defesa e representação de todos os estabelecimentos 
de ensino, perante qualquer autoridade, bem como eleger e designar os 
representantes da categoria. Ainda por determinação do art. 103, inciso 
IX, da Constituição Federal, apenas a CONFENEN pode propor ação de in-
constitucionalidade em matéria de interesse dos estabelecimentos parti-
culares de ensino.

Ainda por determinação 

do art. 103, inciso IX, da 

Constituição Federal, apenas 

a CONFENEN pode propor 

ação de inconstitucionalidade 

em matéria de interesse dos 

estabelecimentos particulares 

de ensino.

Integrantes – Integram a CONFENEN as federações de estabelecimen-
tos de ensino: de Alagoas (FENEN/AL), de Sergipe (FENEN/SE), de Minas 
Gerais (FENEN/MG), da Baixada Fluminense (FENEN/BF), do Município de 
São Paulo (FEMESP/SP) e, em caráter provisório e temporário , a FEPE/Sul/
PR, que reúne sindicatos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O estatuto da CONFENEN permite – para seu enriquecimento, parti-
cipação, colaboração e usufruição de serviços – que sindicatos, indepen-

O estatuto da CONFENEN 

permite – para seu 

enriquecimento, participação, 

colaboração e usufruição de 

serviços – que sindicatos, 

independentemente de estar 

filiados ou não a federações, 

integrem o quadro de 

associados da entidade.

68 anos de serviços prestados ao 

ensino privado como um todo e 

instituição, garantia da liberdade e 

pluralidade da educação, sem se ater 

a grupos, segmentos ou interesses 

particulares.

cação, sem se ater a grupos, segmentos ou interesses particulares. Enti-
dade que cuida dos princípios que regem a existência do ensino privado 
de qualquer nível ou natureza, a CONFENEN tem larga e longa folha de 
serviços prestados aos estabelecimentos particulares de ensino e não in-
teresses particulares de estabelecimentos de ensino, não sendo o último 
de sua missão, salvo quanto à orientação e informações.

CONFENEN tem larga e longa 

folha de serviços prestados aos 

estabelecimentos particulares de 

ensino e não interesses particulares 

de estabelecimentos de ensino, não 

sendo o último de sua missão, salvo 

quanto à orientação e informações.

CONFENEM
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I – PROFESSOR SEM EQUIPARAÇÃO SALARIAL

No RR-33600-09.2007.5.04.0332, a 2ª Turma 
do TST decidiu que “apesar de os cargos serem 
idênticos, não há como admitir identidade fun-
cional se as disciplinas por eles ministradas forem 
diferentes”, negando equiparação salarial de um 
professor de Engenharia e Arquitetura com colega 
do curso de Geologia.

II– INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO 
PROPORCIONAL – CONVENÇÃO COLETIVA

O TRT-3ª Região, no RO-01.410-2011-062-03-
00-9, decidiu não caber cumulativamente indeni-
zação de aviso prévio proporcional previsto em lei 
com o estabelecido em convenção coletiva. Segun-
do o Tribunal, o da convenção era aplicável quando 
não havia o da lei.

III – AVISO PRÉVIO EM PEDIDO DE DEMISSÃO

O TRT-10ª Região, no RO 00137-2012-011-
10.00-5, decidiu que, quando o empregado pede 
demissão, só tem obrigação de cumprir trinta dias 
de aviso prévio, seja qual for seu tempo de con-
tratação.

V – CONSELHO DE BIBLIOTECONOMIA NÃO 
PODE MULTAR

O juiz federal da 2ª Vara da Justiça Federal 
de Governador Valadares-MG, no Processo nº 
4582.02.2011.4.01-3813, decidiu que Conselho de 
Biblioteconomia não pode multar escola por falta 
de bibliotecônamo ou bibliotecário.

VI – ANUIDADE LIVRE EM CRECHE

A Constituição Federal e a Lei 9394/96 divi-
dem a educação infantil em duas etapas: creche, 
até 3 anos de idade, inclusive: pré-escolar, aos 4 e 
5 anos de idade.

A Lei 9870/99 (Anuidades Escolares) é aplicá-
vel a Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

Logo, a fixação de preço das anuidades esco-
lares, bem como normas decorrentes, é livre para 
creches, disciplinando-se por contrato entre as 
partes.

VII – ULTRATIVIDADE DE CONVENÇÃO 
COLETIVA

Ver matéria própria em outro local deste nú-
mero.

ULTRATIVIDADE DE CONVENÇÃO COLETIVA

Entende o Tribunal Superior do Tra-
balho que as normas constantes 

de convenção coletiva têm ultratividade, 
ou seja, não têm a aplicação limitada ao 
tempo de vigência do instrumento nor-
mativo. Não podem ser retiradas ou al-
teradas, a não ser por outra convenção 
coletiva posterior.

Trata-se de entendimento extensivo 
ao previsto na Emenda Constitucional nº 
45. No entanto, o mesmo não se aplica 
a vantagens deferidas por sentença nor-
mativa.

Grande número de matéria traba-
lhista tem constituído tormento para as 
escolas. Entre elas: aviso prévio quando 
dado pelo empregado, adicional noturno 

IV – INDENIZAÇÃO DE PROFESSOR OFENDIDO

O Tribunal de Justiça de  Minas Gerais conde-
nou mãe  de aluno que ofendeu, por excesso, pro-
fessora em reunião de pais, a pagar indenização por 
danos morais (apelação Cível 1.0452.10.001363-
5/001).

para professores, intervalo inter e intrajor-
nada para professores, limitação do núme-
ro de aulas por turno e por dia. Ressalte-se 
ainda períodos certos para férias trabalhis-
tas e recessos escolares, que restringem a 
escola a apenas duzentos dias letivos, sem 
tempo até para reunião preparatória com 
professores.

Os sindicatos não têm sido suficien-
temente competentes e dedicados para 
resolver esses problemas e outros em con-
venções coletivas, deixando escolas e seus 
empregados em desnecessários conflitos.

A CONFENEN os tem resolvidos conci-
liadamente nas convenções coletivas   que   
celebra   com  a  FETEENE. São paradigmas. 
Sempre é bom consultá-las.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

Não podem ser retiradas ou 
alteradas, a não ser por outra 
convenção coletiva posterior.

NOVA SÚMULA 10
O T.S.T. ressuscitou a Súmula 10 para 

afirmar que, se o professor for dispensado 
sem justa causa no término do ano letivo 
ou durante as férias escolares, tem direito 
a receber os salários dessas e os do aviso 
prévio.

Interessante que férias escolares são 
dos alunos e, conforme C.L.T., durante 
elas, o professor está à disposição da es-
cola.

Em defesa contra o aumento de custos 
e da anuidade escolar como consequên-
cia, as escolas podem elaborar calendá-
rios, eliminando o referido período, o que 
será melhor para alunos e para o ensino.
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O Ministério da Educação  programou a 
realização da II Conferência Nacional 

de Educação – II CONAE/2014, entre os dias 
17 e 21 de fevereiro de 2014, em Brasília - DF.

A II CONAE será precedida de etapas pre-
paratórias, conferências livres, municipais, ou 
intermunicipais, estaduais e do Distrito Fede-
ral, sendo que todas estas atividades serão 
realizadas nos anos de 2012 e 2013.

A organização da Conferência está a cargo 
do Fórum Nacional de Educação, que é com-
posto por 35 entidades representativas do po-
der público e da sociedade civil, entre elas a 
CONFENEN.  

A Conferência possui caráter deliberativo 
e apresentará um conjunto de propostas que 
subsidiará a efetivação e a implementação do 
Plano Nacional de Educação pelos municípios, 
estados e Distrito Federal, no contexto da 
construção do Sistema Nacional de Educação, 
abrangendo especialmente a participação po-
pular, a cooperação federativa e o regime de 
colaboração. Pretende indicar as condições 
para a definição de políticas educacionais que 
promovam a inclusão social e valorizem a di-
versidade.

Pág. 8 – Informativo CONfENEN NOVEMBRO/DEZEMBRO 2012

CONAE 2014: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A 

ESCOLA PARTICULAR
O que pode fazer a escola par-

ticular?
Na CONAE 2014,  são esperados  

4500 delegados na plenária final, 
com direito a voto, vagas essas dis-
tribuídas na sua maioria para pro-
fessores, alunos, gestores e traba-
lhadores  das escolas públicas. Para 
a escola particular restaram 249,  77 
para gestores de educação básica 
privada, 89 vagas para gestores de 
educação profissional privada, 83 
para gestores de educação superior 
privada. 

Embora essas vagas se destinem 
a escolas particulares, é necessário 
que o candidato a  delegado tenha 
participado de pelo menos duas 
etapas,  uma de Conferência Muni-
cipal e outra de Conferência Estadu-
al. Todos os sindicatos devem ficar 
atentos às datas das conferências  
porque o grande desafio é mobili-
zar todos os estados da federação 
e o Distrito Federal para ocupar as 
vagas que lhes são destinadas, a fim 
de, em forma coesa, minimizar  os 
males que certamente virão para a 
iniciativa privada no ensino.

Prof. Arnaldo Cardoso Freire

Arnaldo Cardoso Freire

MARKETING E BRANDING NAS ESCOLAS

A sua escola pensa o ma-
rketing além da divulga-

ção de ações e campanhas pro-
mocionais? A sua IE sabe o que 
é uma marca e como ela deve 
ser construída e reforçada todos 
os dias? Seu público de interes-
se sabe qual é a essência da sua 
escola? Seus funcionários estão 
alinhados com o pensamento 
organizacional? Os alunos amam 
e defendem a marca com a qual 
se relacionam?

Pensando em melhorar todo 
esses aspectos, o Prof. Flávio 
Tófani, especialista na matéria, 
pode oferecer palestras para 
alunos, funcionários, membros 
da gestão e comunidade escolar, 
reforçando a marca, promoven-
do a escola e despertando entu-

siasmo nas pessoas.

Contatos: falecom@flaviotofani.

com.br

(31) 8757-3202 

WWW.FLAVIOTOFANI.COM.BR Prof. Flávio Tofani

A organização da 
Conferência está a cargo 

do Fórum Nacional 
de Educação, que 

é composto por 35 
entidades representativas 

do poder público e da 
sociedade civil, entre elas 

a CONFENEN. 

Na verdade esses objetivos seriam louvá-
veis se fossem destinados exclusivamente à 
Educação Pública e não extensivos à escola 
particular. O que se nota nas políticas públi-
cas atuais, principalmente, nas educacionais, 
é a  predominância do pensamento   do filó-
sofo italiano Gramsci  que via na educação  a 
possibilidade do início das transformações 
por intermédio do surgimento de uma nova 
mentalidade ligada às “classes dominadas”. A 
educação como elemento de controle social.

Isso fica comprovado quando se observa 
a distribuição dos eixos temáticos de  discus-
sões e deliberações.

O eixo V é que mais interfere na organiza-
ção da livre iniciativa, característica da escola 
particular, por pretender gestão democrática, 
participação popular e controle social.

Embora essas vagas se destinem a 
escolas particulares, é necessário 

que o candidato a  delegado 
tenha participado de pelo menos 
duas etapas,  uma de Conferência 
Municipal e outra de Conferência 

Estadual.



Para ele – “Simão Silber – a meta da universalização do ensino foi 
alcançada, porém a qualidade piorou com o surgimento de analfabe-
tos funcionais que saem da escola sem compreender um texto”.

Outros países têm produzido resultados bons com a mesma apli-
cação percentual do PIB, em educação, e nós, por enquanto, não con-
seguimos.

Antagonismos sempre existirão Ana Lúcia Guedes, coordenadora 
do curso de Pedagogia da UNICAMP, informa que desde 1966 os pro-
fissionais da educação lutam para que todos os professores, indepen-
dentemente do nível educacional no qual trabalham, tenham ensino 
superior para formação de professores do ensino infantil.

Quem deve gerir os aplicativos de verbas destinadas à educação 
bem como todos os projetos atinentes, são os pedagogos e especia-
listas em educação, com conhecimentos sólidos nessa área – cargos e 
funções  estritamente técnicos – jamais políticos. Enquanto isso não 
for entendido e obedecido pelas nossas autoridades, o andar dessa 
procissão continuará a carregar o santo errado, e não veremos bons 
progressos na educação fundamental e básica.

No ensino superior é público e notório que quase ou mais de um 
terço dos alunos não sabem ler e escrever plenamente e a caligrafia 
de muitos deles é ininteligível.

A qualquer aluno sem uma boa educação básica será penoso sa-
borear progressos nas seguintes fases de sua escolarização, indispen-
sável para seu progresso como pessoa humana e como integrante do 
futuro mercado produtivo do trabalho para poder alavancar seu sus-
tento e os dos seus dependentes futuros.

A seletividade do mercado de trabalho é quem dirá a esses e ou-
tros egressos da educação básica, técnica ou superior se o que apren-
deram nos bancos escolares lhe garantirá salários dignos para sua 
sobrevivência social.

Prof. Francisco de Paula
Diretor Mantenedor dos 

Colégios Metalux e Júlio Verne
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Desde 1973 ou 74, o Brasil e a Coreia do Sul têm investido, prati-
camente, o mesmo índice do seu PIB em educação. Entretanto, atual-
mente, os sul-coreanos estão em 2º lugar na avaliação de alunos no 
PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos e nós, Brasil, 
ocupamos o 53º lugar, nesse pódio.

Ao investir, o Brasil demonstra ser rico, mas pobre ao educar.
Alguma coisa está errada. O que faz o PISA? Avalia alunos de 15 

anos, em mais de 60 países, nas disciplinas de Leitura, Matemática e 
Ciências.

Os dados de 2008 do Brasil Mundial informam que nosso País 
aplicou 5,4% do seu PIB, percentual esse até maior que o da Suíça, 
que foi de 5,36%. Entretanto a qualidade do gasto é ruim e o retorno 
do investimento baixo, segundo especialistas.

Recursos mal aplicados, programas de eficiências duvidosas e 
desvios de verbas são alguns dos motivos para a qualidade da educa-
ção estar aquém do desejável do seu potencial.

A quantidade de recursos pode duplicar ou até mesmo triplicar, 
mas o desafio será conseguir criar um mecanismo de controle por 
parte da sociedade para fazer uma avaliação sistemática da educa-
ção, para corrigir, gradualmente, defeitos que vão desde o absenteís-
mo do lente à melhoria em didática e informática.

No mundo ideal, qualquer pessoa com uma razoável a boa 8ª sé-
rie deveria ser capaz de ler e entender um texto ou fazer proble-
mas (resolver) com porcentagem, mas no nosso Brasil, de hoje, ainda 
estamos longe disso. Na alfabetização das nossas crianças e jovens 
podemos entender e constatar que se formos classificá-la teríamos: 
plena, básica, rudimentar e analfabetismo.

Aqueles que não atingem o nível pleno são considerados anal-
fabetos funcionais, ou seja, são capazes de ler e escrever, mas não 
conseguem interpretar e associar informações.

Para o professor de macroeconomia da Faculdade de Administra-
ção, Economia e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Simão 
David Silber, uma das explicações para os recursos não chegarem às 
salas de aula é a corrupção.

MATRÍCULA ANTES DOS 6 ANOS

BRASIL / INVESTIMENTO / EDUCAÇÃO

SERÁ QUE ESTÁ CERTO?

Mais uma liminar foi concedi-
da pela Justiça Federal para ma-
trícula de aluno no Fundamental, 
antes dos 6 anos. Agora, em Belo 
Horizonte.

Quando se trata de liminar 
da Justiça Federal, em ação civil 
pública, ela se aplica a todas as 
escolas situadas no estado, salvo 
se a própria decisão ressalvar al-
guma.

A matéria é de muito interes-
se para a escola pública, por uma 
questão de vaga e gasto. E está 
muito longe de ser decidida defi-
nitivamente, porque são apenas 
liminares.

Na escola particular, o inte-
resse é menor porque a matrícula 
é um contrato e ela não está obri-
gada a contratar com quem não 
quer. Um exemplo: ninguém vai 
aceitar a matrícula na 1ª série do 
fundamental de um aluno com 18 
anos.

Preocupante nesta história é 
que está prevalecendo a vaidade 
e comodidade dos pais, cortando 

da criança o direito e o tempo de ser 
criança e, a real educação e o verda-
deiro compromisso com ela ficam de 
lado.

Como quem criou o problema foi 
a União, a ela cabe resolvê-lo.

À escola,  quando houver uma 
liminar da Justiça Federal em ação 
civil pública,  aconselhável  informar 
aos pais sobre o que ocorre e, se eles 
quiserem a matrícula, apesar das 
resoluções do CNE, assinarem o ter-
mo declaratório de que pretendem 
matricular a criança, responsabili-
zando-se por qualquer prejuízo que 
eventualmente possa advir ao aluno, 
tendo sido cientificado das normas 
do Conselho Nacional da Educação e 
de existência de liminares em alguns 
estado.

OBSERVAÇÃO: A liminar concedi-
da em Belo Horizonte:

I – se refere a matrícula até de-
zembro de 2012;

II – condiciona a matrícula a exa-
me psicopedagógico pela escola;

III – impõe multa por descumpri-
mento à União (ré no processo).

Na escola particular, 
o interesse é menor 
porque a matrícula 
é um contrato e ela 
não está obrigada a 
contratar com quem 

não quer.
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CONFENEN - Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
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O CENÁRIO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL:

AVANÇOS E DESAFIOS
* Paulo A Gomes Cardim

ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES

Quando eu estava na esco-
la, os professores passavam o 
que na época era chamado de 
“dever de casa”. Até hoje, a 
prática permanece: alunos de-
vem complementar as horas 
passadas na escola com lições, 
trabalhos e pesquisas feitas 
em casa. Isso nunca ameaçou 
a figura do professor, sempre 
essencial para a sala de aula. 
Por que, então, achar que as 
atividades extracurriculares 
podem prejudicar o ensino? 
São elas que fazem com que os 
discentes ampliem a visão do 
conteúdo da sala de aula.

A sala de aula não é um li-
mitador: ela deve ser vista 
como o ponto de partida e o 
professor deve cumprir o pa-
pel de desafiador! O que o alu-
no pode buscar que não está 

um discurso que vai além da sala! Ao invés de 
lutar contra essa realidade, por que não fazer 
dela uma ferramenta? Por que não se aproveitar 
dessas possibilidades oferecidas pela tecnologia 
para enriquecer o conteúdo e a troca de conhe-
cimento? Ao acessar um site no Brasil, podemos 
ver em tempo real o que se passa em um evento 
na Europa. A discussão de ontem em um Semi-
nário no Japão pode estar na nossa sala de aula 
hoje. A velocidade da informação só atropelará 
aqueles que insistirem no passo de tartaruga. 

É surpreendente ainda termos, entre docen-
tes, pessoas que veem a tecnologia como uma 
usurpadora de cargos e redução do mercado de 
trabalho. Ela é, essencialmente, uma colabora-
dora. Quantos novos empregos – que sequer 
existiam há dois anos, por exemplo – surgiram 
por causa das novas tecnologias? Quantos não 
surgirão? O que precisamos é nos atualizar, por-
que as tecnologias mudam as regras. Recomen-
do a todos os professores que enfrentem esse 
“bicho de sete cabeças”: acessem o YouTube, 
criem suas contas no Facebook, utilizem as pla-
taformas para Educação a Distância, etc. Seus 
alunos certamente olharão você como uma re-
ferência e não mais como uma pessoa ultrapas-
sada. É preciso combatermos o pensamento 
sindicalista de que a Educação a Distância e edu-
cação semipresencial comprometem o ensino: 
bem elaboradas e com projetos sérios, são im-
portantes ferramentas para ampliarmos o alcan-
ce da educação!

ali? Onde aplicará os conhecimentos e onde 
adquirirá mais repertório:? Fora da sala de 
aula!

Ou seja: as atividades extracurriculares 
não vão resultar na redução das cargas horá-
rias dos professores, mas na ampliação da 
carga horária dos alunos! É um benefício para 
ambos: o aluno mais preparado responde 
mais rápido e se torna um profissional mais 
completo!

Neste momento em que celebramos o 
dia do Professor (que faço questão, aqui, de 
escrever com letra maiúscula), deixo a refle-
xão para todos sobre o mundo que estamos 
vivendo e aquele que queremos construir. 
Professor, agradecemos pela sua colabora-
ção. Até hoje contamos com você para nos 
ajudar a construir o Brasil do futuro!”.

........................................................

*É reitor do Centro Universitário Belas 
Artes de São Paulo, presidente da ANACEU 
– Associação Nacional dos Centros Univer-
sitários, Vice-Presidente da CONFENEN – 
Confederação Nacional dos Estabelecimen-
tos de Ensino, e membro nato do Conselho 
da Presidência do SEMESP – Sindicato das 
Entidades Mantenedoras dos Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no Estado de 
São Paulo.

........................................................

Prof. Paulo Cardim

“Falar sobre a educação hoje no Bra-
sil é um grande desafio. Se, por um 
lado, podemos reconhecer avanços 

significativos, por outro lado ainda temos 
problemas que precisam ser enfrentados 
com urgência para que o país consiga atingir 
o crescimento a que se propõe  - inclusive no 
cenário internacional. Ao falarmos de avan-
ços, portanto, não podemos esquecer que 
eles trazem consigo a obrigação de reade-
quação de visão sobre o assunto, atualiza-
ções profissionais e, principalmente, um 
novo comportamento dos principais players 
envolvidos: governo, instituições de ensino, 
professores, alunos e mercado de trabalho.

O Ensino Superior, dentro desse novo ce-
nário, é aquele com mais desafios. É nele que 
vemos uma inversão de valores mais acentu-
ada que resulta na ascensão do populismo 
em detrimento da meritocracia e, tão grave 
quanto isso, na banalização da educação pe-
los chamados “massificadores”. Ou seja: dei-
xa-se de lado a importância da qualidade do 
ensino e do reconhecimento dos esforços in-
dividuais dos alunos para ampliar o número 
de diplomados. O resultado é um mercado 
de trabalho insatisfeito com os jovens profis-
sionais e, consequentemente, uma produção 
(intelectual, de produtos ou de serviços) com 
qualidade aquém do esperado e do necessá-
rio. Não é preciso discorrer sobre a cadeia de 
outros efeitos provocados por essa irrespon-
sável percepção de que a educação deve ser 
padronizada e massificada: eles estão em 
nosso dia a dia.

O mercado, aliás, precisa de inovações 
concretas. Ele quer profissionais totalmente 
integrados à contemporaneidade e às possi-
bilidades que ela anuncia para todas as áre-
as. Para o Ensino Superior, isso se traduz em 
uma fórmula muito simples: quebra de anti-
gos preconceitos e busca de novos formatos. 
Os alunos em nossas salas de aula já exigem 
isso. Não mudar é um risco para a carreira do 
professor e uma estagnação da instituição 
que apoiar essa postura retrógrada. Ou seja 
– não mudar é comprometer o ensino. Dois 
exemplos muito reais nos mostram isso: a 
tecnologia e as atividades extracurriculares.

TECNOLOGIA

O conteúdo dado por um professor na 
sala de aula pode ser acessado em meros se-
gundos por uma pessoa em outro ponto do 
globo terrestre. Para isso, basta que um alu-
no na sala faça um post em seu facebook! Ou 
seja: o discurso do educador não é mais para 
os 30 ou 50 jovens sentados diante dele. É 


