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a cada dia a qualidade do ensino na região.
Isso abrange tanto as instituições particulares
quanto as públicas, pois consideramos que a
atuação em rede tem um  potencial transfor-
mador.

O mundo e o Brasil mudaram. A educa-
ção e a família, também. O ser humano tem
passado por profundas transformações nos
últimos tempos.

Com a “democratização” do ensino (“es-
cola para todos”), a educação no Brasil en-
frenta o grande problema da falta de qualida-

Estamos cientes de que as dificuldades fi-
nanceiras atingem a todos. Porém, é funda-
mental fazer uma distinção entre o chamado
“inadimplente social” e o “inadimplente opor-
tunista”. Cada um deles requer ações diferen-
ciadas. O “inadimplente social” é aquele pai
de aluno que está passando por um momento

deixam de pagar a escola de forma proposital
e premeditada. O que fazem, na verdade, é
uma prática abusiva e irresponsável, descum-
primento de obrigações assumidas com a es-
cola. Esquivando-se de seus deveres, esses
cidadãos prejudicam não só a instituição de
ensino em que seus filhos estão inseridos, mas
também enfraquecem o sistema educacional
como um todo.

Essa realidade afeta também, mesmo que
indiretamente, os outros pais que se sacrifi-
cam para honrar seus compromissos em dia
(são a grande maioria). Não é justo que pes-
soas de má-fé usufruam de benefícios arca-
dos por terceiros e ainda saiam ilesos.

Por isso, devemos nos unir, a fim de com-de. E as escolas particulares da Edu-
cação Básica, na maioria, são as que
preparam o aluno para ter um alicer-
ce e enfrentar esse novo mundo.

O diferencial da escola particular está
na parceria responsável entre a instituição
de ensino e a família - a qual precisa ter
pais que assumam, junto com a escola, o
compromisso de manter sua sustentabili-
dade.

Aqui cabe a análise da inadimplência
e suas conseqüências. Atualmente, o índi-
ce médio é de 12,85%. Que segmento tem mar-
gem líquida acima disso? Essa porcentagem
leva aos balanços das escolas o risco de pre-
juízos, com o agravante das altíssimas taxas
de juros e elevada carga tributária.

Diante desse quadro, nós, educadores
(mantenedores, diretores, coordenadores e
professores), devemos nos unir, por compre-
ender a relevância de manter a educação em
um patamar de excelência e é em sua defesa
que nos dedicamos com constante afinco,
mesmo nos momentos mais difíceis.

de dificuldade financeira ocasionada, por
exemplo, pela perda de emprego ou por al-
gum problema de saúde.

Nesses casos, os mantenedores de insti-
tuições de ensino têm que ser compreensíveis
e prudentes, dando oportunidade àquela fa-
mília para que ela se restabeleça.

Do lado oposto, encontra-se o “inadim-
plente oportunista”. Essa definição cabe uni-
camente às pessoas que, mal intencionadas,

bater esses atos de falta de responsabi-
lidade. Precisamos buscar maneiras e
ferramentas, sempre dentro da legalida-
de, que nos resguardem, através de um

cadastro de estudantes (conforme vem preco-
nizando a Confederação Nacional dos Esta-
belecimentos de Ensino – CONFENEN), ou
de outras alternativas que considerarmos jus-
tas!

A escola particular, assim como 87,15%
das famílias responsáveis e honestas, não po-
dem ser vitimadas por situações que enges-
sam os mantenedores e privilegiam os opor-
tunistas - os quais não colocam a escola como
parceiros da boa educação. Não queremos,
ainda que indignados, continuar assistindo a
indivíduos desonestos abusarem de nossa boa
vontade e de nossas escolas!

 
(* Eduardo Vianna Júnior é
Presidente do Sindicato das

Escolas Particulares da Baixada
Santista)

A MISSÃO DOS PROFESSORES
Há certas atividades profissionais que são regidas por um valor especial.

Uma delas é o magistério. Alguém que pense em fazer o magistério, alguém que
esteja a pensar em entrar em sala de aula, tem que saber que esta é uma missão
que passa ao largo dos interesses de ordem material. Salários, por exemplo.

Se um professor imaginar que vai ficar rico em sala de aula, está equi-
vocado. Quem tirar do seu trabalho apenas o ganho financeiro, ganhe o
que ganhar, será sempre mal pago, os professores precisam saber disso. E
é por isso que eu vejo o professor como magistrado no encaminhamento e
na formação de personalidades e na construção de destinos. É formidável,
é uma atividade de ordem superior.

O professor é um ator que deu certo, ele tem palco todos os dias, ele
tem platéia assegurada, ele tem roteiro a ser passado, mas um roteiro a ser
passado com intensidade, com amor, com efervescência, com paixão. “Eu
gosto de minha cadeira, da minha disciplina, eu gosto daquilo que ensino
aos meninos e meninas que me ouvem”

Se o professor  entender que é um magistrado  na formação de perso-
nalidades e no encaminhar de destinos, ele será um professor apaixonado
e o professor apaixonado estuda, se compromete, exige, aplica o rigor in-
dispensável em sala de aula, não fica apenas a pensar em greves eventuais,
em paralisações inaceitáveis para a missão de ordem superior.

O que está faltando muitas vezes em sala de aula é vocação, é a pessoa
entender que ali é uma atividade diferente e que nessa atividade o dinheiro
faz parte, porque do dinheiro todos precisamos, mas antes de tudo é uma
atividade de missão. É preciso que nos preocupemos com os alunos. Isso
exige disciplina, bons exemplos e uma apaixonada vinculação com a ca-
deira a ensinar, caso contrário não será um professor, será apenas alguém
lá na frente.

Luiz Carlos Prates – Comentarista RBSTV SC
15/10/08 – Jornal Bom Dia Santa Catarina

* Eduardo Vianna Júnior
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empre que a imprensa dá cobertura
a orientações ou pronunciamentos
da CONFENEN, aparecem os que
se aproveitam para se manifestar
contrariamente. São os caroneiros,

CARONEIROS OU
PAPAGAIOS DE PIRATA

acerto do momento e verificar o trabalho
para trazer a furo o tormento da escola
particular.

No entanto, aqui e ali, botam a cara de
fora, para aparecer à custa da CONFENEN,
os caroneiros, verdadeiros papagaios de pi-
rata. O bom senso indica que, por ética ou
para demonstração de união, melhor seria
que se calassem mesmo sendo divergentes
ou fizessem análise sem paixão da medida
que se propõe. Mas maturidade é para pou-
cos e, não tendo como aparecer bem, apare-
cem de qualquer jeito. Ou serão também can-
didatos a cargos eletivos?

A esses, podemos dizer que, se gostam
de inadimplentes e caloteiros, levem uma
meia dúzia para casa ou abarrotem suas es-
colas com eles.

Também, é bom que digam que camisa
vestem e parem de vestir uma por baixo e
outra por cima. Quem, ao mesmo tempo, tem
um pé em um barco e outro pé em outro,
acaba caindo n’água e não sendo socorrido
por ninguém, se, como caitetu desgarrado da
manada, não virar comida de onça. Ou, real-
mente se acredita na escola particular e se
engaja na sua luta ou se disputa cargo eletivo,
partidário ou concurso de simpatia. E como
há gente em que a carapuça serve!

que fazem isso para aparecer, se mostrar, se
vestirem de anjinhos para a opinião públi-
ca. Em geral, os mesmos que usam a descul-
pa de inadimplência para reajuste da anui-
dade acima do normal previsível. Enquanto
os pronunciamentos vêm de órgãos de defe-
sa do consumidor, são naturais: eles acham
que até os dez mandamentos são
inconstitucionais, ilegais e abusivos, confor-
me o Código de Defesa do Consumidor, úni-
ca bíblia que usam para, posteriormente, se
candidatarem a cargos eletivos.

Isto está ocorrendo agora com o assunto
CINEB. Nunca a imprensa deu tão grande,
bem feita, intensiva e extensiva divulgação,
não mostrando antipatia ou agressão à esco-
la particular. Tem conseguido pronunciamen-
tos favoráveis de pais, de autoridades, de
formadores de opinião, que se caracterizam
pelo equilíbrio e retidão.

E o momento foi ótimo: ocasião de ma-
trícula, em que a discussão da matéria é
propícia. É só ter o cuidado de ver as pu-
blicações de todo o Brasil para se sentir o

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

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

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

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

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

AUTOR:
ROBERTO DORNAS

FORMATO:
13,5 x 20,5 cm

NÚMERO DE PÁGINAS:
112 PÁGINAS

CONTRATO DE MATRÍCULA SEM SEGREDOS
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A LEGALIDADE DO CINEB

I - Síntese: A Legalidade do CINEB

Parece que a notificação trata de alguma coisa de que o PROCON
não conhece e apenas ouviu dizer pela imprensa.

O Check-Check, que operacionaliza o CINEB, é um serviço de
proteção ao crédito, como qualquer outro, a exemplo dos SPCs, da
SERASA e do CADIN, do governo federal, atuando em todo o Brasil.

Não há proibição legal para funcionamento de serviço de proteção
ao crédito, sendo, ao contrário, até previsto no Código de Defesa do
Consumidor, no art. 43.

A escola é uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de
serviços educacionais. O contratante dos serviços educacionais é con-
sumidor, como ensina o art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, o serviço é mercadoria e o contratante dele é consumidor, para
todos os efeitos legais. E, se assim não for, nenhum dos dois se inclui
na esfera de competência de órgãos de defesa do consumidor. A escola
não está obrigada, como ninguém está, a prestar serviço gratuitamente
ou a doar qualquer coisa, como também a deixar de receber o que lhe é
devido.

O serviço educacional é de relevância social e interesse público
como luz, água, telefone, transporte coletivo, comunicações, correios
e atuação dos PROCONS. E nenhum é gratuito. A exemplo do que faz
o Governo Federal com o CADIN, não estão impedidos de negativar
os nomes de devedores, bem como de protestar a dívida em cartório.

Conforme já decidiu o S.T.F., na ação de inconstitucionalida-

Em resposta a notificação do PROCON/RJ, que fez sucessivos pronunciamentos contra o CINEB, como outros, mesmo sem
saber do que se trata, o qual ameaça processar a CONFENEN, a entidade, em síntese, deu a resposta abaixo.

Se ensino não é mercadoria, o que dele decorrer escapa do Código
e dos órgãos de defesa do consumidor.

Ensino gratuito, acesso e permanência do aluno na escola são obri-
gações constitucionais do poder público e não de qualquer pessoa de
direito privado.

II – Fornecedor, Consumidor e SPC

O art. 2º, do CDC, define como consumidor a pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatá-
rio final. Adquirir implica uma contratação, um recebimento de pro-
duto ou serviço e um pagamento. Faltando um dos elementos, entre os
quais é essencial o pagamento, não há ou deixa de haver consumidor,
para se tornar caloteiro, explorador do esforço e do trabalho de outrem
e concorrente desleal, porque usufrui gratuitamente dos mesmos servi-
ços daquele que cumpre suas obrigações e paga em dia, possibilitando
a manutenção e prestação dos serviços para todos. O tratamento não é
isonômico; um paga: o outro não paga e usufrui dos mesmos serviços.

Ocorre que, no próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu
art. 43, estão previstos os serviços de proteção ao crédito, a normatiza-
ção de seu funcionamento, os meios e a forma de restrição aos devedo-
res, que incluem não só os chamados SPCs, como também os cartórios
de protesto. Por isso, aí estão a SERASA, os SPCs e o CADIN, cadas-
tro de devedores de tributos, que inclui nomes até dos que têm a dívida
discutida na Justiça, o qual divulga os nomes dos listados para qual-

MÉRITO

de nº 1081-61/D.F., a escola não
é obrigada a contratar com quem
não quer. Assim não tem obriga-
ção de aceitar a matrícula de
quem não paga. Pela Const. Fe-
deral, a educação é direito de to-
dos, mas dever do Estado e da
família, e não da escola particu-
lar ou de qualquer outra pessoa
física ou jurídica (art. 205).

Ainda conforme Constituição
Federal (art. 206), ensino gratuito
é o da rede estatal. No seu art. 208,
prescreve que o acesso e a perma-
nência do aluno na escola é obri-
gação do Estado, devendo garan-
ti-los na sua rede escolar.

A própria Lei nº 9870/99, no seu
art. 6º, garante ao aluno, cujo con-

Fornecedor, Consumidor e SPC

trato de matrícula for rescindido por inadimplência, em qualquer épo-
ca, a matrícula na escola pública, estando aí até a permissão para resci-
são do contrato do inadimplente. E é a mesma lei, no seu art. 6º, ao
citar o art. 1092 do Código Civil, hoje art. 476 no novo diploma legal,
que prescreve não poder o inadimplente exigir da escola contratada a
prestação dos serviços ou qualquer outra obrigação contratual.

Acrescente-se que o inadimplente explora o colega adimplente,
porque esse, com sua contribuição, possibilita a receita necessária para
a manutenção dos serviços, dos quais ambos usufruem, um pagando e
outro, não.

Conforme Lei 9870/91, o aluno deve pagar, pelos serviços corres-
pondentes a uma série, ano ou semestre letivo, segundo o regime de
matrícula, uma anuidade dividida em 12 parcelas mensais ou uma se-
mestralidade dividida em seis parcelas mensais. Assim, por parte da
escola, há concessão de crédito, para pagamento do valor total em par-
celas.

quer um, bastando que saiba o CPF
da pessoa por cujas informações se
interessa. Será que os combatentes
ao CINEB pretendem garantir o
monopólio dos serviços já existen-
tes e por isso querem impedir a atu-
ação de concorrentes? Por que a
preferência?

A escola não é obrigada a con-
tratar com quem não quer, sobretu-
do com quem tem perfil de deve-
dor proposital.

No julgamento da ADIN 1081-
61/DF, proposta contra a Medida
Provisória nº 524/99, o S.T.F. man-
dou excluir, por inconstitucionali-
dade, as expressões que impediam
à escola medidas administrativas
para cobrar do devedor ou negar-

lhe a matrícula. E a fundamentação é o velho princípio jurídico de
que NINGUÉM PODE SER OBRIGADO A CONTRATAR COM
QUEM NÃO QUER. A decisão foi unânime e, em magistral voto, o
Ministro Paulo Brossard mostrou que quem se matricula e não paga é
um explorador do aluno correto que cumpre suas obrigações em dia. E
a legalidade para não contratar com quem não quer não vale apenas
para o aluno da própria escola, mas para qualquer um que ela entender
ser inconveniente ter como contratante. Não se trata apenas de princí-
pio, mas de disposição do Código Civil e de toda a legislação atinente
às obrigações e contratos bilaterais.

Em apoio às escolas e ao CINEB, a legislação – e principalmente a
legislação hierarquicamente maior – é vasta. Vamos resumir e infor-
mar os fundamentos legais.

Continua na página 4
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III – Síntese da Legislação Aplicável

Além dos já citados artigos 2º e 43 do Código de Defesa do Consu-
midor, há inúmeros dispositivos legais, a partir da Constituição Fede-
ral, que respaldam o funcionamento do CINEB e o direito que têm as
escolas de utilizá-lo.

Const. Federal, art. 5º, inc. II – não há lei que proíba o funciona-
mento dos serviços de proteção ao crédito, a negativação do nome e
restrição ao devedor, a recusa de matrícula de quem a escola não dese-
jar. Não havendo, são legais.

Const. Federal, art. 205 – a educação é direito de todos e DE-
VER DO ESTADO E DA FAMÍLIA, e não da escola particular ou de
qualquer outra pessoa física ou jurídica. Ao Estado cabe garanti-la e
conceder a gratuidade em sua rede.

Const. Federal, art. 206, inc. IV – o ensino é gratuito na escola
pública e não na particular.

Const. Federal, art. 208 e inc. I – ao Estado, como seu dever,
cabe garantir, os estudos, o acesso e a permanência na escola, através
da obrigatoriedade e gratuidade na escola estatal.

Const. Federal, art. 209 – escola particular é opção e não direito
do aluno, não estando ela obrigada a prestar os serviços ou a prestá-los
sem remuneração, gratuitamente, sem receber o que lhe pertence.

Const. Federal, arts. 206, inc. III, art. 209; arts. 20,21, 175 e
178 – ensino privado não é concessão ou delegação do Estado; coexis-
tência de ensino público e privado é existir conjuntamente, em igual-
dade de condições, sem dependência ou subordinação; o ensino é livre
à iniciativa privada; prerrogativas, exclusividade e monopólio estatal
são apenas para as atividades arroladas nos arts. 20, 21, 175 e 178. O
Estado não pode conceder ou delegar o que não tem, o que não é prer-
rogativa sua.

Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), art. 19
– define como escola privada a que é mantida e administrada por pes-
soa física ou jurídica de direito privado, ou seja, que se mantém graças
à receita que obtém.

Ressalte-se que escola privada e nenhuma pessoa física ou jurí-
dica de direito privado está obrigada a doar, no todo ou parte, o
que é seu; não está obrigada a deixar de receber o que lhe perten-
ce, nem está impedida de usar os meios legalmente permitidos para
constrição dos devedores.

Como já se mostrou, não está obrigada a contratar com quem
não quer ou não lhe convier. Não tem o dever de garantir o acesso
e a permanência na escola.

Código Civil, art. 1092 no de 1916 e 476 no atual, referendados
e reforçados pelo art. 6º da Lei 9870/99 (anuidades escolares) – o
contratante inadimplente não pode exigir que a parte adimplente cum-
pra as obrigações contratuais que lhe cabem, ou seja, o devedor não
pode exigir que a escola continue a prestar-lhe os serviços.

O contrato pode ser rompido pelo adimplente com todos os ônus
decorrentes para a parte inadimplente.

Lei 9870 (Anuidades Escolares), art. 5º - Alunos inadimplentes
ou que incorram em outros motivos previstos no regimento ou cláusu-
la contratual, previsão que pode ser até quanto à própria inadimplên-
cia, não têm direito à renovação de matrícula. Direito a renovação se
aplica a quem já é aluno da própria escola, os quais, inadimplentes,
não têm direito à rematrícula.

Isso não assegura a matrícula de quem não é aluno, seja qual for o
motivo, desde que não seja discriminação por raça, cor, nacionalidade
ou outro explicitado na Const. Federal.

Lei 9870, art. 6º - em caso de inadimplência por mais de 90 dias,
até o contrato de matrícula pode ser rescindido, arcando o devedor
com os ônus adicionais que recaem sobre quem o descumpre.

O § 1º, introduzido pela demagógica medida provisória que ofi-
cializou e instituiu o calote proposital e programado, tão defendido
por tantos, até por quem tem a obrigação de orientar o consumidor,
não impede o rompimento do contrato, mas apenas o desligamento

Continuação da página 3

do aluno durante o semestre ou ano letivo, conforme o regime de
matrícula.

Para efeitos escolares, o aluno pode permanecer na escola até o fim
do período letivo, mas sem qualquer vínculo contratual seu ou do con-
tratante dos serviços com a escola. A figura é apenas de tolerância para
que possa concluir o período ou série letiva, não mais que isso.

Lei 9870, art. 6º, §§3º e 4º - em caso de rompimento de con-
trato ou de não aceitação de matrícula por motivo de inadim-
plência, vaga ao aluno é garantida, em qualquer época, NA
ESCOLA PÚBLICA.

CONCLUSÃO

Fácil concluir que:
a – o CINEB, como serviço de proteção ao crédito e no

exercício próprio dessas atividades, não encontra im-
pedimento legal;

b – nada impede à escola filiar-se ao sistema, e impor aos
devedores as constrições permitidas ou não proibidas
por lei, da mesma forma que o protesto de dívida, nem
de consultar as informações referentes ao candidato a
contratante dos serviços que presta;

c – a escola não é obrigada a contratar com quem não quer;
d – ao Estado cabe conceder gratuidade de ensino e ga-

rantir, na sua rede, o acesso e permanência nos es-
tudos e na escola;

e – o devedor de anuidade escolar, no todo ou em par-
te, está sujeito a tudo a que se sujeita qualquer de-
vedor ou inadimplente;

f – a tolerância máxima com inadimplência não passa de
90 dias, podendo o contrato ser rescindido, desde que
não se interrompa a freqüência do aluno até o final da
série ou período letivo que estiver cursando.

Brasília, 27 de novembro de 2008

____________________________________________
Roberto Geraldo de Paiva Dornas

Presidente
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CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO E SINDICATO
onfederação, federação e sindicato
são entidades sindicais com criação,
funcionamento e regulamentação
conforme previsto na C.L.T. e Cons-
tituição Federal.

Prof. Jorge, presidente do SEMES-GO

C

A legalidade e legitimidade de entidades
sindicais depende de seu registro pelo Minis-
tério do Trabalho.

Confederação é única  e  nacional, abran-
gendo todo o território brasileiro, sendo for-
mada de federações e, excepcionalmente, per-
mitida também a filiação de sindicatos a ela.

Federação é entidade de segundo grau, de
âmbito estadual ou regional, formada pelo
mínimo de cinco sindicatos integrantes.

Sindicato é a entidade de base, filiando
diretamente os integrantes da categoria. Pode
ser municipal ou de âmbito maior.

Quem se diz sindicato, fede-
ração ou confederação, não es-
tando legalizado, inclusive com
registro pelo Ministério do tra-
balho, comete crime de falsa
ideologia. E há gente por aí que
o está cometendo.

A CONFENEN não reconhe-
ce e não aceita como entidade
sindical aquela que não preenche
os requisitos legais ou que não é
registrada no Ministério do Tra-
balho. Contra ela terá de agir se
se apresentar como entidade sin-
dical ou praticar ato próprio de
sindicato, federação ou confede-
ração.

I – Novo Sindicato

O Diário Oficial da União de 27/11/08
publicou o registro pelo M.T.E. do
Sindicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior do
Estado de Goiás.

Ao Prof. Jorge, às escolas goianas de
ensino superior de Goiás e ao SEMES/GO,
os cumprimentos da CONFENEN.

II – Nova Diretoria

No dia 6 de dezembro,  tomou posse a
nova diretoria do SINEPE-Nordeste

Mineiro, que tem atuação marcante na defesa
dos interesses da escola particular.

Como presidente, foi reeleita Ignez Vieira
Cabral, que é também diretora-tesoureira da
CONFENEN.

III – Sindicato de Educação à
Distância

O D.O.U. de 01/12/08 publicou o registro
pelo MTE do Sindicato Nacional de Educação
à Distância, com sede em Brasília é base
territorial nacional, abrangendo qualquer tipo
de ensino à distância.

IV – Juiz dá Ganho de Causa
ao SINEPE

(Jornal das Escolas Particulares de
Santa Catarina)

A ação proposta pelo Sindicato de
Estabelecimentos de Ensino de Santa
Catarina apontou inconstitucionalidade no

Ignez,
merecidamente
reeleita.

NOTÍCIAS RÁPIDAS

sistema de cotas para ingresso na
UFSC, foi julgada parcialmente
procedente através de sentença do
Juiz Federal Rafael Selau Carmona,
da 1ª Vara Federal de Florianópolis.
No despacho a autoridade
condenou a Universidade Federal
de Santa Catarina “a criar tantas
vagas suplementares quantas forem
necessárias” para atender à política
de cotas que permite o ingresso

privilegiado dos beneficiados com o
“Programa de Ações Afirmativas” na
Instituição. O Juiz Carmona foi
categórico: “(...) que sejam matriculados
tanto aqueles que obteriam classificação
acaso não existisse o Programa de Ações
Afirmativas, quanto aqueles candidatos
cotistas já classificados pela
Universidade. Ou seja, não pode haver
subtração das vagas existentes na
Universidade para alocação aos cotistas,
pois devem ser acrescidas novas vagas
àquelas existentes”. (O grifo é nosso).
Cabe recurso por parte da UFSC.

SIEEESP NÃO
EXISTE EM SÃO

PAULO

Mais uma vez, a Justiça decidiu que

o SIEEESP não filia e não representa

as escolas do Município de São Paulo.

Como já havia decidido o S.T.F., o

juiz da 60ª Vara do Trabalho de São

Paulo determinou  que  pertence  ao

SEMEEI,  SEMEF, SEMEM e SEMET

a arrecadação da contribuição sindical

das escolas do Município de  São  Paulo,

porque o SIEEESP só pode filiar e

representar escolas do interior.
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LEGISLAÇÃO E
JURISPRUDÊNCIA

1 – RESERVA DE VAGAS SÓ COM
AUMENTO DE MATRICULA

O SINEPE/SC propôs ação ordinária contra a Universidade Federal
de Santa Catarina, por fazer reserva de vaga para ingresso em seus
cursos para alunos oriundos da escola pública. Alegou
inconstitucionalidade da medida.

No mesmo sentido, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil
pública.

As ações tiveram os números 2007.72.00.013905-2/SC e
2008.72.00.000331-6.

O juiz federal do caso julgou procedente, em parte, a ação e
condenou a Universidade Federal ao aumentar as vagas ofertadas em
número correspondente às que forem destinadas a egressos da escola
pública.

2 – MATRÍCULA SÓ PARA ADIMPLENTE

O Secretário-Executivo do PROCON CE/DECON de Fortaleza deu
parecer reconhecendo a legalidade da exigência da quitação com
anuidades anteriores para a escola receber matrícula de alunos.

Em seu parecer, prolatado no procedimento administrativo 061/
20083, em 16/05/08, ressalta o direito que tem a escola de não contratar
com quem não quer, o que lhe assegura, inclusive, a recusa de matrícula
de aluno com débito em outra escola.

3 – FILANTROPIA NO S.T.F.

Através da advogada Ana Gilda Dianin, a CONFENEN entrou,
como amicus curiae, em várias ações que correm no S.T.F., versando
sobre filantropia, para sustentar seu entendimento de que as entidades
gozam de imunidade e não de isenção tributária, delas não podendo
ser exigido o pagamento de qualquer tributo, mesmo indiretamente,
através de prestação de serviços ou bolsas de estudo.

4 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Até 31 de janeiro, cada empregador ou empresa deve recolher a
contribuição sindical patronal, prevista na Constituição Federal e na
Consolidação das Leis do Trabalho.

O recolhimento deve ser feito até 31 de janeiro, em guia própria, à
Caixa Econômica Federal, em nome do sindicato de estabelecimentos
de ensino da região em que se situa a escola.

Na guia, há um número-código que deve ser preenchido da seguinte
forma:

· 015, três primeiros algarismos correspondentes à CONFENEN;
· três algarismos seguintes correspondentes à federação, a que se

filiar o sindicato e, se ela não existir, preencher com 000;
· cinco algarismos finais, correspondentes ao sindicato.

Se a escola não receber a guia, deve procurá-la no respectivo
sindicato.

A tabela para recolhimento é a que segue.

N º DE ALUNOS MATRICULADOS VALOR A PAGAR

Até 100 alunos R$ 249,00

De 101 a 200 alunos R$ 415,00

De 201 a 400 alunos R$ 622,50

De 401 a 600 alunos R$ 830,00

De 601 a 800 alunos R$ 1.037,50

De 801 a 1000 alunos R$ 1.245,00

De 1001 a 1500 alunos R$ 2.075,00

De 1501 a 2500 alunos R$ 4.150,00

De 2501 a 4000 alunos R$ 6.225,00

De 4001 a 10.000 alunos R$ 8.300,00

Acima de 10.000 alunos R$ 10.375,00

A CONFENEN cobrará em juízo sua parte quando não constar da
guia os algarismos iniciais 015.

5 – ENSINO MÉDIO NO SIMPLES

Quando esta edição estiver circulando, já deverá ter sido
transformado em lei o projeto aprovado pelo Congresso Nacional, quer
permite também ao ensino médio a opção pelo SIMPLES.

Trata-se de uma velha aspiração da escola particular que tanto lutou
para obter seu intento. N.R.: Lei Complementar nº 128, de 19/12/08

A contribuição é obrigatória. Há instituições que são isentas de seu
recolhimento, se comprovarem as condições legais para a isenção. No
entanto, se tiverem consciência do trabalho de defesa coletiva da
categoria feito pelas entidades sindicais, cuja manutenção e
funcionamento têm custo alto, deviam eticamente e em união esquecer
a isenção e fazer o recolhimento normal.
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A COTA DO EQUÍVOCO
aprovação pela Câmara dos Deputa-
dos do projeto, que reserva a meta-
de das vagas em universidades pú-
blicas e escolas técnicas federais para
alunos que cursaram todo o ensino

A

médio em escolas públicas, repõe a polêmica
em torno de um propósito louvável mas que
pretende ser alcançado por caminhos tortuo-
sos. Praticamente tudo é discutível no proje-
to, a começar o percentual de vagas seqües-
tradas dos jovens que, embora brasileiros,
passam à condição de candidatos de segunda
classe a um serviço prestado com recursos pú-
blicos. Mas os deputados conseguiram inserir
novos complicadores, pois, dentro da cota,
haverá subcotas para beneficiar negros (pelo
menos 20%), indígenas e estudantes carentes
(renda familiar de até 1,5 salários mínimo),
definidas na proporção de cada segmento den-
tro da população do estado em que se locali-
zar a unidade de ensino superior ou técnico.
O projeto segue agora para o Senado Federal
e, se for lá aprovado, as universidades terão
quatro anos para se adaptar às exigências da
nova lei.

Como o calendário legislativo se encami-
nha para o recesso de fim de ano, o projeto
não deverá começar sua tramitação no Sena-
do antes de março de 2009. Mas desde já pro-
mete provocar muita discussão e é melhor que
o debate seja mesmo amplo e sem a correria
com que os projetos de impacto eleitoral cos-
tumam ser tocados. De fato, se a todos inte-
ressa o propósito de acelerar a redução das
desigualdades que ainda põem o Brasil em
posição desvantajosa em qualquer ranking
internacional de qualidade de vida da popula-
ção, a solução contida no projeto é por de-
mais simplista e de sucesso duvidoso.

Seja do ponto de vista da situação dos jo-
vens que ingressarão na universidade pela
porta das cotas, seja sob uma análise do nível
de educação que o país precisa oferecer aos
futuros profissionais que vão nos defender na
dura disputa por espaços no mercado global.

A verdade é que a facilitação do acesso ao
ensino público de qualidade por meio de co-
tas não resiste à acusação de ser apenas uma
saída populista e demagógica para um proble-
ma que continuará existindo. É uma maneira

esperta e que parece brilhante para  ocultar a
omissão histórica dos governantes em relação
à verdadeira demanda: a qualidade do ensino
básico ao alcance de todos. Não há como ne-
gar que, se há necessidade de reservar vagas
para os mais pobres, é porque a escola que
lhes é oferecida é de baixa qualidade. Então,
parece mais fácil garantir o progresso escolar
por lei do que dotar todos os concorrentes de
igual bagagem. O Brasil, com as cotas, vai fin-
gir estar se  perdoando por investir apenas 3%
do Produto Interno Bruto (PIB) em educação,
quando deveria gastar pelo menos o dobro
para ficar na média recomendada pela maio-
ria dos especialistas internacionais. Será pos-
sível entrar pela porta da cota, mas as condi-
ções de aproveitar o curso continuarão dese-
quilibradas, a menos que as universidades re-
baixem seus níveis de ensino, o que seria so-
lução ainda mais reprovável. Ou o país acor-
da para a realidade e empreende a verdadeira
revolução educacional que começa no ensino
básico, ou continuará sendo injusto com a
maior parte de sua população.

(Estado de Minas – 21/11/08)

E QUAL É A OPINIÃO DA ESCOLA PARTICULAR? POR QUE NÃO SE
MANIFESTA,  AJUDANDO A FORMAR A OPINIÃO PÚBLICA?

VOCE É BRANCO? CUIDE-SE!!!!!!!!.........
Hoje, tenho eu a impressão de que o ‘ci-

dadão comum e branco’ é agressivamente dis-
criminado pelas autoridades e pela legislação
infraconstitucional, a favor de outros cidadãos,

versidades e as vagas forem limitadas, o bran-
co será excluído, de imediato, a favor de um
deles. Em igualdade de condições, o branco é
um cidadão inferior e deve ser discriminado,
apesar da Lei Maior.

Os índios, que pela Constituição (art.
231) só deveriam ter direito às terras que ocu-
passem em 5 de outubro de 1988, por lei in-
fraconstitucional passaram a ter direito a ter-
ras que ocuparam no passado. Menos de meio
milhão de índios brasileiros - não contando
os argentinos, bolivianos, paraguaios, uru-
guaios que pretendem ser beneficiados tam-
bém - passaram a ser donos de 15% do terri-
tório nacional, enquanto os outros 183 mi-
lhões de habitantes dispõem apenas de 85%
dele. Nesta exegese equivocada da Lei Su-
prema, todos os brasileiros não índios foram
discriminados.

 Aos ‘quilombolas’, que deveriam ser ape-
nas os descendentes dos participantes de qui-
lombos, e não os afrodescendentes, em geral,
que vivem em torno daquelas antigas comu-
nidades, tem sido destinada parcela de terri-
tório consideravelmente maior do que a Cons-
tituição permite (art. 68 ADCT), em clara dis-
criminação ao cidadão que não se enquadra
nesse conceito.

 Os homossexuais obtiveram, do Presi-
dente Lula e da Ministra Dilma Roussef, o
direito de ter um congresso financiado por
dinheiro público, para realçar as suas tendên-
cias, algo que um cidadão comum jamais
conseguiria.

 Os invasores de terras, que violentam,
diariamente, a Constituição, vão passar a ter
aposentadoria, num reconhecimento explíci-
to de que o governo considera, mais que legí-
tima, meritória a conduta consistente em agre-
dir o direito. Trata-se de clara discriminação
em relação ao cidadão comum, desemprega-
do, que não tem este ‘privilégio’, porque cum-
pre a lei.

Desertores e assassinos, que, no passa-
do, participaram da guerrilha, garantem a
seus descendentes polpudas indenizações,
pagas pelos contribuintes brasileiros. Está,
hoje, em torno de 4 bilhões de reais o que é
retirado dos pagadores de tributos para ‘res-
sarcir’ aqueles que resolveram pegar em ar-
mas contra o governo militar ou se disse-
ram perseguidos.

 E são tantas as discriminações que é de
se perguntar: de que vale o inciso IV do art.
3º da Lei Suprema?

Como modesto advogado, cidadão comum
e branco, sinto-me discriminado e cada vez
com menos espaço, nesta terra de castas e pri-
vilégios.

(* Ives Gandra da Silva Martins
é renomado professor emérito das uni-
versidades Mackenzie e UNIFMU e da
Escola de Comando e Estado do Exér-
cito e presidente do Conselho de Es-
tudos Jurídicos da Federação do Co-
mércio do Estado de São Paulo).

Ives Gandra da Silva Martins*

desde que sejam
índios, afrodes-
cendentes, ho-
mossexuais ou
se autodeclarem
pertencentes a
minorias subme-
tidas a possíveis
preconceitos.

Assim é que,
se um branco,
um índio ou um
afrodescendente
tiverem a mesma
nota em um ves-
tibular, pouco
acima da linha
de corte para in-
gresso nas uni-
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FAÇA SUA PARTE

Prof. Clóvis (SP) em reunião da
CONFENEN em 2008

ão resta dúvida de que a inadimplência
asfixiadora da escola particular é fruto da
eterna Medida Provisória 2173-24, de 23/
08/01, sucessora de anterior editada em

N

23/11/99, a lei do calote. (Governo Fernando
Henrique)

Em novembro/99, o Congresso aprovou a Lei
9870. Na manhã seguinte, por inspiração do Mi-
nistério da Educação, a lei recebeu vetos e a intro-
missão da medida provisória. E desde 1999, ela está
aí soberana, intocável e demogógica.

No Congresso, há inúmeros deputados e sena-
dores ligados diretamente à escola particular, como
proprietários, sócios  ou vinculados a ela. Alguns
são ou já foram ministros. No entanto, a lei do ca-
lote resiste.

São cerca de 40.000 escolas particulares no
Brasil. Cada uma deve conhecer ministros, senadores, deputados e até
vereadores. Todas e cada uma precisam cobrar deles insistentemente
uma solução. Afinal, são diretamente interessados e não agem, para

“§ 3º - Poderá ser acrescido ao valor total anu-
al de que trata o § 1º  montante proporcional à
variação de custos a título de pessoal e de cus-
teio, sendo comprovado mediante apresentação
de planilha de custo, exceto se o reajuste do pre-
ço for em percentual inferior ao índice oficial de
inflação acumulada nos últimos doze meses, mes-
mo quando essa variação resulte da introdução
de aprimoramentos no processo didático-peda-
gógico.

§ 4º - A planilha de que trata o parágrafo anteri-
or será editada em ato do Poder Executivo.”

Art 2 º - O caput do art. 6 º, da Lei n º 9870, de
1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art 6 º - São proibidas a suspensão de provas
escolares, a retenção de documentos escolares ou
a aplicação de quaisquer outras penalidades pe-

dagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratan-
te, no que couber, às sanções legais e administrativas compatíveis com
o Código de Defesa do Consumidor e com os artigos 206 e 476 do

JUSTIFICAÇÃO
A Lei 9870/99, em seu art. 6º, cita dispositivo do Código Civil já revogado e correspondente aos de nº 206 e 476 do atual.
A Medida Provisória 2173-24, de 2001, iniciou-se como Medida Provisória nº 1930, de 29/11/99, e até hoje não foi votada.
Não pacificou a relação entre alunos, escolas e famílias. O que se vê são queixas de escolas contra inadimplentes propositais e

fechamento de vários e tradicionais estabelecimentos de ensino. Da outra parte, o usuário dos serviços tem o receio do rompimento do
contrato de matrícula por simples atraso ocasional e do impacto sobre o aluno que tiver de ser transferido ainda durante o semestre letivo.
Além do mais, estabelece a Medida Provisória um tratamento desigual entre os adimplentes que, com seu pagamento, possibilita a receita
necessária para a manutenção dos serviços e o inadimplente, que tem os mesmos direitos.

Não se justifica também a burocracia de uma planilha quando o reajustamento nem corresponde à inflação ocorrida durante um ano.
Urge pacificar a matéria e restabelecer o necessário e indispensável bom relacionamento entre escolas, alunos e famílias de forma justa

e equilibrada.

posar de bonzinhos e demagogos.
E a solução – para não ficar perdida entre

os milhares de projetos que tramitam eterna-
mente pelo Congresso – há de ser por medida
provisória ou projeto-de-lei em regime de ur-
gência, simples e equilibrado como o sugeri-
do a seguir.

Altera dispositivos da Lei nº 9.870, de
23 de novembro de 1999, que dispõe sobre
o valor total das anuidades escolares.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no
uso da atribulação que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Pro-
visória com força de lei.

Art.  1º  -  O art igo 1 º  da Lei  n º
9 .870,  de  23 de  novembro de  1999,
passa a vigorar acrescido dos seguin-
tes §§ 3º e 4º renumerando-se os atu-
ais §§ 3º e 4º para  §§ 5º e 6º.

Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência
perdure por mais de noventa dias.”

Art 3º - O art. 6º da Lei  n º 9.870, de 1999,
passa a vigorar acrescido do seguinte §1º,
renumerando-se os atuais §§1º,  2º e 3º para
§§2º, 3º e 4º.

§1º -  O rompimento do contrato por
inadimplência só poderá ocorrer quando o atra-
so passar de 90 (noventa) dias, notificado, an-
teriormente, por escrito, o responsável pelo
aluno e garantida ao discente a permanência
na escola até o final do respectivo semestre
letivo.

Art 4º - Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente a Medida Provisória
2173-24, de 23/08/2001.

Art 5º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Em novembro/99, o
Congresso aprovou a Lei

9870. Na manhã seguinte, por
inspiração do Ministério da

Educação, a lei recebeu vetos
e a intromissão da medida

provisória.

São cerca de 40.000 escolas
particulares no Brasil. Cada

uma deve conhecer ministros,
senadores, deputados e até

vereadores. Todas e cada uma
precisam cobrar deles

insistentemente uma solução.


