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O Dep. Sílvio Costa (PE) promoveu, no dia 30 de junho, no MEC, um encontro de representantes da escola particular com o 
Ministro Fernando Haddad.

Além do deputado promotor da audiência, compareceram mais três parlamentares, estando presentes cerca de quarenta pessoas, 
que trataram de assuntos de interesse da educação básica.

Dentre as reivindicações apresentadas ao Ministro, destacam-se a necessidade de um plano para concessão de bolsas a alunos da 
educação básica e de uma solução legal do problema da inadimplência por força de medida provisória do Governo anterior, até hoje 
não votada pelo Congresso Nacional.

Encontro no MEC

Representantes de escolas na audiência do MEC. O presidente da CONFENEN manifestando a posição da entidade.

A ESCOLA PARTICULAR E O RANKING DO ENEM
Antônio Barbosa Lima*

Até 2005 os alunos das boas escolas privadas do país não tinham in-
teresse ou pouco participavam do ENEM que, até então, destinava-se pre-
ponderantemente a estudantes de escolas públicas e para aqueles que 
buscavam vagas em instituições menos concorridas ou pretendiam algum 
financiamento oficial.

O MEC precisava “trazer ao jogo” a nata das escolas particulares de 
forma a dar peso e credibilidade ao exame.

O catalisador dessa estratégia foi a adoção, sem autorização de quem 
ali é exposto ou de embasamento pedagógico ou estatístico que possa cre-
denciá-lo para tal, de um “ranking” que, inicialmente atraindo a vaiade e os 
interesses comerciais das escolas, acabou por mobilizar a mídia e trazer para 
o cenário daquele exame sem atrativos para quem postulava as vagas dos 
vestibulares mais concorridos, instituições de ensino que vis-lumbraram a 
possibilidade de aproveitar-se da visibilidade e do retorno fácil proporcio-
nado pelos holofotes da imprensa.

Assim, a escola particular “engoliu a isca”, abrindo um novo es-
paço para o ENEM, ajudando-o a impor-se e omitindo-se diante dessa 
distorção que é aceitar um ranking que não tem qualquer validação 
acadêmica.

Desprovido de dados confiáveis e abrangentes, pois não leva em conta 
elementos mais profundos, só superficiais, para avaliar o nível, a origem e 
a condição escolar dos alunos participantes; derivado apenas de uma pro-
va única e de características muito peculiares; não considerando sequer 
o perfil e a quantidade de alunos que “representam” a realidade de cada 
escola, que é compulsoriamente envolvida para servir de base a essa clas-
sificação, o ranking oferecido pelo INEP à sociedade não possui elementos 
para atestar a qualidade do trabalho pedagógico proporcionado pelos es-
tabelecimentos de ensino.

O INEP, ao contrário do que insinua no seu regulamento, não fornece 
às escolas os resultados individuais dos seus alunos participantes, sob a 
alegação de que o resultado é confidencial e pertence ao participante, 
pois foi ele que realizou a inscrição.

A “classificação pública” das escolas sequer associa a veracidade da 
origem escolar declarada pelo aluno participante.

As escolas não têm acesso às informações sobre as notas de seus alu-
nos, não recebem dados para, pelo menos, identificar quais os estudantes 
que integraram a base levada em conta para o ranking, impossibilitando 
uma análise técnico-pedagógica para buscar aperfeiçoamentos no tra-
balho acadêmico.

Enfim, pela forma como esse ranking vem sendo veiculado, urge que 
seja tomada uma providência imediata pelos representantes da escola 
particular, no sentido de coibir a divulgação do ranking e impedir novas 
injustiças e ações arrivistas, tanto do próprio INEP como de grupos opor-
tunistas.

Necessário que se revele a classificação individual dos estudantes 
participantes, como é de praxe acontecer em todos os demais exames e 
concursos, eximindo-se o MEC de atribuições para as quais não possui au-
toridade nem elementos para fazê-lo.

Necessária também uma auditoria nos mecanismos sistêmi-cos e na 
formulação dos resultados do Enem, haja vista tratar-se de matéria de 
relevante interesse público, envolvendo os resultados acadêmicos que 
podem interferir na distribuição das vagas universitárias e, conseqüente-
mente, nas aspirações e no destino de centenas de milhares de estudantes 
participantes.

 
       * Diretor do Colégio Facto, Niterói – R.J.
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A Escola na Novela
A novela das oito da Globo, como é chama-

da, vem abordando um dos grandes pro-
blemas da atualidade.

Cada vez mais, a indisciplina, o 
desrespeito ao professor, a falta de limites, 
a não ob-servância de regras e normas, 
a conduta antissocial, a incapacidade de 
convivência na coletividade, a incontinência 
verbal, a agressão, a violência e a pretensão 
de aprovação de qualquer jeito e sem esforço 
caracterizam boa parte dos alunos e seu 
procedimento na escola e perante a escola. 
E, muitas vezes, estimulados e acobertados 
pelos pais.

A raiz do problema está fora e antes da es-
cola: falta a educação doméstica, a imposição 
de limites, o exemplo dos bons hábitos e cos-
tumes pelos que, legalmente e de fato, são os 
responsáveis pelas crianças, jovens e adoles-
centes.

A escola não é lugar de educar, mas de 
instruir e de possibilitar a vivência e a convi-
vência coletivas, a boa sociabilidade.

No entanto, não são poucos os pais que – 
por incompetência, desleixo e até mesmo de-
formação – querem transferir à escola o ônus, 
prerrogativa e dever que unicamente lhes 
cabe, abdicando de uma obrigação primária 
de quem procria e cria.

São os mesmos pais que, como também 
mostra a novela, por comodidade ou aliena-
ção, não aceitam a doença, a deficiência, a di-
ficuldade e a deseducação dos filhos. Em vez 
de providenciar-lhes o tratamento adequado, 
procuram buscar a culpa na escola e nos pro-
fessores.

Para tal atitude de leniência e permissivi-
dade, contribui um excesso de democracia ou 
de compreensão do que realmente seja, con-
fundindo-a com irresponsabilidade e permis-
sividade, em que tudo é normal e tolerável, 
em nome do exercício da liberdade e do 
direito individual. Rousseau já lembrava que 
a democracia sem normas, sem regras, sem 
princípios para sua própria defesa, se destrói, 
criando a anarquia.

Há uma onda ideológica e de postura, 
decantada e multiplicada por certa parte 
da mí-dia, incentivada por ações de órgãos 
públicos, de autoridades e de certa legisla-
ção que propagam direitos dos mais varia-
dos matizes, sem mostrar a correspondência 
recíproca do dever e da responsabilidade. 
Vivemos uma democracia só de direitos, 
sem obrigações, para gáudio de muitos que 

assim agem apenas em busca de notoriedade, 
audiência ou votos.

Por isso, não são poucos os pais, como 
mostra a novela, que enfeitam o filho, desau-
to-rizam a escola e dela querem tirar vanta-
gens, com pretensões de dano moral, de cons-
trangimento ilegal, de ofensa ao menor, de 
cerceamento de defesa, de infração a código 
de consumidor e a outros códigos.

Não se faz ensino, não se consegue edu-
car, sem a cumplicidade harmoniosa de ent-
en-dimento e confiança entre pais – alunos – 
professores e escola, dentro de um clima de 
respeito e seriedade.

Se a escola perder a condição de discipli-
nar, de impor limites e estabelecer normas, 
não mais haverá educação e ensino e, se o 
mundo está ruim; se imperam a droga, a vio-
lência, a impunidade, o deboche, a corrupção, 
a falta de respeito e a exploração do pró-ximo 
como objeto de uso e satisfação pessoal, ele 
ficará muito pior com a escola que está aí e 
com o que vem sofrendo, principalmente pela 
alienação de grande parte das famílias.

A escola também tem grande culpa, por 
tudo aceitar passivamente, sem reação, sem 
se impor ou se antepor, muitas vezes por co-
modismo, outras por medo e outras, ainda, 
simplesmente para não perder aluno.

Acrescente-se que projetos, órgãos e auto-
ridades de ensino, práticas e pregação de cer-
tos segmentos quebram o sistema do mérito, 
substituindo-o pela benevolência, tolerância e 
privilégios, a ponto de aprovar os que não se 
dedicam e não estudam.

Criança, adolescente e jovem precisam 
ser educados, conduzidos e preparados para 
se tornarem gente de bem, competente, 
responsável, solidária e séria. Estão destruindo 
a escola, estão destruindo o futuro e, daqui a 
uns anos, restará o choro tardio e inútil, pois 
arrependimento não cura ninguém, nem a 
sociedade.

A Globo e a novelista expõem um prob-
lema real; não lhes cabe a incumbência de 
corrigi-lo e de encaminhar soluções. Mas, ao 
trazê-lo a furo, em horário nobre, com grande 
audiência, está dando sua colaboração, reti-
rando o tapete que acoberta um lixo deletério 
e de efeito retardado. Expõe publicamente e 
com clareza uma chaga, para que todos a sin-
tam, examinem a moldura atacada por carun-
chos e, sem omissão, tomem conhecimento 
da praga, agindo para que seja extirpada en-
quanto é tempo.

A escola não é lugar de educar, mas de instruir e de possibilitar 
a vivência e a convivência coletivas, a boa sociabilidade.
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COTAS DE DEMAGOGIA
Políticos despreparados e sem o menor compromisso com o futuro do 

país têm se valido da idéia genérica e imprecisa da inclusão social para de-
senvolver a velha prática da demagogia. Condenável em qualquer campo, 
essa praga é ainda mais daninha quando estende seus efeitos sobre setor 
tão fundamental como a educação. Nada mais é mais fácil do que arrancar 
aplausos de certos setores menos informados da sociedade do que a política 
do coitadinho. Mas é comum ideais que pare-
cem generosas e bem intencionadas esconder 
equívocos que trarão graves conseqüências  
e, ao contrário de corrigir, vão agravar dis-
torções ou produzir novos e mais difíceis 
problemas. É nessa linha que se encaixa a 
surpreendente e inoportuna aprovação pela 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputados da criação de uma 
cota de 10% das vagas nas universidades e 
nas escolas públicas de ensino médio para as 
pessoas com deficiência física.

Para justificar o injustificável não faltaram 
malabarismos verbais, como o do deputado 
Flávio Dino (PCdoB-MA), para quem “a 
cota garante a igualdade ao enfrentar uma 
desigualdade inequívoca”. Houve também 
argumentos do tipo levanta-plateia, como o 
do relator da matéria, deputado Efraim Filho 
(DEM-GO). Para ele, “essa cota é muito mais 
justa do que as raciais, porque não se trata 
de uma desigualdade subjetiva, mas real, 
de pessoas com dificuldades de acesso”. O 
autor dessa pérola – faltou apenas esclarecer 
se ele trata da falta de rampas ou de material em braille – referia-se ao 
projeto que a CCJ do Senado está em vias de votar e que, aprovado sem 
maiores preocupa-ções pelos deputados, reserva 50% das vagas para os 
estudantes de baixa renda (social), com subcotas (raciais) para os que se 

autodeclara-rem negros ou índios, em proporção a ser definida conforme 
a presença dessas etnias em cada região. Se aceita mais essa reserva, sobe 
pra 60% o número de vagas na universidade pública excluídas do universal 
e civilizado critério do mérito.

A propósito de facilitar o acesso do deficiente físico, o texto se ba-
seia na precipitada conclusão de que todos os 24.6 milhões de brasil-

eiros, inclusive os ricos, que declararam ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) serem portadores de alguma de-
ficiência, precisam dessa vantagem sobre os 
demais concorrentes. Além de diminuir ain-
da mais a oportunidade do estudante branco 
e pobre, essa nova demagogia dos deputados 
reforça o equívoco da institucionalização 
do racismo na sociedade brasileira. É como 
plantar a semente de um conflito que a sa-
bedoria da miscigenação conseguiu evitar, 
mas que, de repente, deixou de interessar a 
grupos organizados que, manipulando a boa-
fé dos ingênuos, desejam apenas o alojamen-
to no poder a qualquer custo. Sabe-se que 
dos 25 senadores que compõem a CCJ do 
Senado, 19 se dispõem a aprovar cotas para 
os estudantes pobres, mas já perceberam a 
gravidade do equívoco das cotas raciais. 
Espera-se que também rejeitem mais essa 
descabida novidade aprovada pela Câmara. 
E que dêem às cotas sociais um caráter tran-
sitório. Afinal, pior do que a baixa qualidade 
das escolas públicas revelada no Exame Na-

cional do Ensino Médio (ENEM), é pretender resolvê-la com as cotas de 
ingresso na universidade.

Estado de Minas – 01/05/09

O Governo brasileiro, no sétimo ano de seu mandato, acordou para 
a má formação dos professores do ensino básico, certamente 

diante dos dados da pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo o levantamento, do total de 
1,8 milhão de professores que lecionam no ensino fundamental e médio, 
0,8% não estudou até a 8ª série. Eles atendem cerca de 600 mil alunos, 
isto é, para muitos alunos ensinam o que não aprenderam. Temos 103 
mil professores leigos, isto é, sem licenciatura, lecionando para cerca de 
6,6 milhões de alunos em 52 mil escolas. Creio que bastam esses dados, 
colhidos a esmo na pesquisa, para que tenhamos uma idéia do drama que 
é a nossa escola básica. Diante da calamidade, o governo federal promete 
criar 330 mil vagas nos cursos de licenciatura nas universidades públicas 
e destinar R$ 600 milhões para que alguns estados e municípios paguem 
o piso salarial dos professores. Pen-sa-se ainda em instituir uma prova 
nacional, selecionar professores e fixar nota mínima no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para quem vai entrar em um curso de licenciatura.

Tem sido assim nesse governo. Ao apagar das luzes do mandato, ele se 
lembra de algo esquecido ao longo de sete anos e tenta uma solução relâm-
pago. O que importa é anunciar e não realizar uma tarefa quase impossível. 
Está sendo assim com a fábula de 1 milhão de casas, um número mágico 
e redondo. O próprio presidente Lula reconhece que não tem tempo para 
construí-las e, agora, com a súbita alta do preço dos terrenos, vê-se que não 
ficaram ao alcance de cidadãos que ganham até três salários. Mas a festa 
da cumeeira já foi feita.

Desconheço como o governo chegou ao número de 330 mil profes-
sores, mas convenhamos que esteja correto. Passemos a outras questões. 
É perigoso exigir nota mínima no Enem dos candidatos a cursos de licen-

ciatura, pois corremos o risco de não termos candida-tos para as vagas, 
porque essa nota mínima certamente levará o candidato  para as outras 
carreiras, com piso salarial mais atrativo. Um professor do ensino médio 
está ganhando em torno de R$ 1,3 mil, enquanto o enfermeiro tem o piso 
de R$ 2 mil, o bancário, R$ 2,5 mil, o jornalista, R$ 2,7 mil, os médicos, de 
R$ 4,8 mil e não devemos esquecer que o piso vai depender da capacidade 
dos estados e municípios de pagá-los. Faz-se necessária uma revisão das 
diretrizes curriculares dos cursos de pedagogia para evitar que seus profes-
sores se percam em análises de teorias educacionais e deixem de ensinar o 
principal: como alfabetizar, como ensinar, o que ensinar. É preciso avaliar 
assim a atuação das faculdades de educação que não ensinam a ensinar, 
nem qualificam de fato o futuro professor para o exercício do magistério, 
denúncia já realizada aqui.

Quanto à prova nacional para selecionar professores, não resta dúvi-
da que atende apenas o desejo do governo federal de intervir em tudo, 
destruindo o que resta de federação. Os concursos devem continuar es-
taduais e municipais. Objeto de concurso deveria ser também o cargo de 
diretor de escolas para selecionar aqueles que têm condições de disputar 
o cargo, por meio do voto da comunidade escolar. Talvez, um dos males 
da escola brasileira, como em geral do provimento de cargos públicos, 
esteja em quase todos serem de confiança. Deveríamos começar pela es-
cola com o fim do patrimonialismo. De modo especial nos grotões, das 
primeiras medidas de um prefeito eleito ainda é nomear a primeira-dama 
ou a filha ou a sobrinha como diretora da escola. Resumindo: com a pro-
posta do governo de intervenção na formação e na seleção dos docentes 
não sei se vamos ganhar a guerra pela sua dignidade e pela qualidade de 
seus serviços.

COMO PODEM ENSINAR?
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

(transcrição)
Geraldo Magela Teixeira 

 Reitor do Centro Universitário - UNA
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I – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1%

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou uma súmula de 
jurisprudência que limita a 1% ao mês os juros de mora de contratos 
bancários. O voto, apresentado pelo ministro Fernando Gonçalves, 
foi aprovado pela Segunda Seção do STJ dia 22, mas a decisão 
foi divulgada somente ontem. A limitação dos juros a 1% incide 
somente sobre dívidas vencidas, ou seja, em contratos em que o 
pagamento está atrasado. O STJ já havia tomado diversas decisões 
no sentido de limitar a 1% a cobrança de juros de mora, – aqueles 
em que a pessoa atrasa o pagamento estabelecido no contrato. Com 
a aprovação da súmula, os ministros do Tribunal passarão a usar o 
entendimento para julgar as inúmeras ações em que consumidores 
reclamam da cobrança de juros abusivos – acima de 12% ao ano. 
(notícia de jornal)

II – CONTRIBUIÇÃO OU TAXA ASSISTENCIAL

O Ministério do Trabalho expediu a Ordem de Serviço nº 1, de 
24/03/09, orientando as S.R.Ts. no procedimento para aceitar con-
venções coletivas que prevêem cobrança de contribuição social.

Por ela, tem que ser garantido ao empregado não sindicalizado 
o direito prévio de oposição ao desconto, por escrito, no prazo de 
10 dias.

Bom relembrar que o T.S.T. e o S.T.F. consideram inconstitucio-
nal a cláusula que estabelece o desconto, se o empregado não tiver 
previsto nela o direito de se opor previamente à contribuição.

III – QUOTAS E RESERVA DE VAGAS NO RIO

A CONFENEN já entrou com ação de inconstitucionalidade 
no S.T.F. contra duas leis do Estado do Rio de Janeiro que estabe-
leciam quotas e reserva de vagas em universidades mantidas por 
aquele Estado.

As leis perderam a validade, mas uma nova surgiu.
Atendendo pedido do presidente do Sindicato dos Estabeleci-

mentos de Ensino do Município do Rio 
de Janeiro, Prof. Flexa Ribeiro, 

a CONFENEN está ajuizando 
outra ADIN contra a nova lei.

IV – PREPARAÇÃO DE 
PESSOAL ADMINISTRATIVO 

DE ESCOLA

Relembramos que a prepara-
ção de pessoal administrativo da 

escola, em atividades de apoio, 
deverá observar a Resolução nº 
5, de 22/11/05, da Câmara de 
Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, baseada 
em seu Parecer de nº 16/2006, de 

03/08/05.

V – FILOSOFIA E SOCIO-
LOGIA NO ENSINO MÉDIO

Pelo Parecer nº 22/2008, 

da Câmara de Educação Básica, o Conselho Nacional de Educação 
indica o tratamento a ser dado à Filosofia e à Sociologia, que devem 
ser disciplinas em todas as séries ou duração do ensino médio.

VI – ALUNO SUSPENSO NÃO FAZ PROVA

No Mandado de Segurança nº 033.08.014064-6, o juiz de direito 
da Vara dos Feitos de Fazenda de Itajaí-SC decidiu que aluno sus-
penso por indisciplina ou agressão  não tem direito a fazer provas 
ou submeter-se a avaliação que ocorrerem no período de suspensão 
das aulas.

VII – IRREGULARIDADE DA UVA

No Parecer nº 194/2009, a Consultoria Jurídica do Ministério 
da Educação conclui que a UVA – Universidade Estadual do Vale 
do Aracaú (Ceará) não pode estender suas atividades para locais ou 
estados fora de sua sede.

VIII – EXIGÊNCIA DE BIBLIOTECÁRIO

No parecer nº 33.244, o Conselho Estadual de Educação de 
Minas Gerais concluiu não poder ser exigida a presença de biblio-
tecário habilitado em curso próprio em escolas de educação básica 
situadas naquele Estado.

Na fundamentação, afirma que, inclusive, as normas do sistema 
de ensino não exigem da escola biblioteca, mas salas para bibliote-
cas e laboratórios.

IX – PARCELAMENTO DE DÉBITOS

A Lei nº 11.941, de 27/05/09, permite o parcelamento de dé-
bitos com o fisco e órgãos federais em até 180 parcelas.

O parcelamento é possível, inclusive, para dívidas já ajuiza-
das e que já tenham sido objeto de outros parcelamentos des-
cumpridos.

X – JUROS SUPERIORES A 1%

O STJ, através da Súmula 382, definiu não haver proibições 
para que as partes contratem juros superiores a 12% ao ano. O fato 
em si não constitui abusividade, cuja existência deve ser verificada 
no caso concreto.

XI – MÁXIMO DIÁRIO DE AULAS

No  Proc. RR-662/2006-015-10-40, com publicação em 
06/03/09, decidiu o T.S.T., julgando agravo, que, se a convenção 
coletiva prevê intervalo com efeito de quebrar a consecutividade, 
as aulas que ultrapassarem a quatro no mesmo turno não geram o 
direito de recebimento de extraordinário pelo professor.

XII – CONCILIAÇÃO NÃO IMPEDE JUSTIÇA

Há decisão no S.T.F. de que, havendo comissão paritária ou de 
conciliação de conflitos, o empregado não está impedido de ir ao 
Judiciário, antes de submeter o caso a ela.

O fundamento é o de que a Constituição garante a qualquer um 
o direito de ingressar em juízo, reclamando direito seu.
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Parcelamento de Débitos Fiscais e Parafiscais    
 (Lei nº 11941, de 27/5/09)

A Lei 11941 é grande. Vamos destacar algu-
mas determinações para orientação dos interes-
sados.

1 – Poderá ser parcelado em até 180 meses 
qualquer débito com a Fazenda ou órgãos 
federais, mesmo que tenha sido objeto de REFIS, 
PAES E PAEX não cumpridos (art. 1º).

2 – Incluem-se os débitos inscritos ou não 
em dívida ativa e até os de execução fiscal já 
ajuizada (§1º).

3 – O parcelamento se aplica a pessoas físi-
cas ou jurídicas.

4 – Aplica-se o parcelamento para débito 
constituído até 30/11/2008 (§2º), esteja ele em 
que fase estiver.

5 – São remidos os débitos de até R$ 
10.000,00, constituídos até 31/12/2007 
(art. 14).

LIMITAÇÃO DO 
NÚMERO DE AULAS

O art. 318 da C.L.T. está em vigor. 
Por ele, o professor não pode lecionar 
mais de quatro aulas consecutivas no 
mesmo turno e mais de seis por dia.

A CONFENEN tem aconselhado 
disciplinar a matéria em convenção 
coletiva conforme ela faz no instru-
mento celebrado com a FETEENE.

Em decisão recente de agravo, o 
T.S.T. decidiu que, se a convenção 
prevê o intervalo entre aulas como que-
bra de consecutividade, não há obriga-
ção de pagamento de extraordinário 
quando o professor ministrar mais de 
quatro aulas no mesmo turno.

A primeira diretoria do SEMESG – Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino de Goiás, em bonita e 

concorrida solenidade, tomou posse no dia 30 de junho.
Ao presidente, Prof. Jorge de Jesus Bernardo, e a seus colegas de 

diretoria, as homenagens da CONFENEN.

CINEB VAI A CADA ESCOLA

O CINEB – Cadastro de Inadimplentes, mantido pelo Check-Check, 
em convênio com a CONFENEN para concessão de condições especi-
ais às escolas – vem desenvolvendo um bom trabalho, deixando satis-
feitas as instituições já filiadas a ele.
Agora, para facilitar os interessados, seus representantes regionais 
vão procurar cada escola. É conveniente recebê-los e ouvi-los bem, os 
serviços têm sido muito interessantes e de bom proveito para os esta-
belecimentos de ensino.

6 – Prazo para requerer até 6º dia útil de 
dezembro/09 (art. 7º).

7 – Suspende-se a punibilidade por crime 
referente a dívida relativa a débitos que forem 
objeto do parcelamento (art. 68). É o caso de 
processo criminal em andamento.

8 – O parcelamento não exige garantia ou 
arrolamento de bens (art. 11).

9 – Admite-se a complementação de con-
tribuição previdenciária para obtenção de apos-
entadoria por tempo de serviço ou contagem 
recíproca de tempo (art. 26).

10 – Ainda serão baixadas instruções sobre 
parcelamento (art. 12).

DÉBITO POSTERIOR – a Lei 11941 
menciona parcelamento de débito constituído 
após 30/11/2008. À primeira vista, parece não 
estar impedido o parcelamento normal de débito 

relativo a período posterior. Como também não 
condiciona estar em dia com a obrigação para 
obtenção do parcelamento, é de se supor que 
possa ser concedido, ficando a dívida posterior 
para outra solução. 

PRESCRIÇÃO – É decisão tranqüila 
do Judiciário que a prescrição, inclusive de 
contribuição previdenciária é de cinco anos. 
Provavelmente, os órgãos federais não vão apli-
car a prescrição, ficando o devedor obrigado a 
aceitar, para parcelamento, débito anterior.

No caso, talvez o melhor é o requerente de-
clarar para parcelamento o débito dos cinco anos 
anteriores a 30/11/08 e, quanto aos antecedentes, 
discutir a prescrição.

INSTRUÇÕES – recomendável aguardar 
as instruções que ainda serão publicadas.

Posse no SEMESG/GO

POSSE DE 1ª DIRETORIA



Pág. 6 – Informativo CONfENEN Julho / Agosto 2009



Julho / Agosto 2009 Informativo CONfENEN - Pág. 7 

REPRESENTAÇÃO DE ESCOLAS: CONFENEN
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622-1
PROCED.: RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
RECTE: SOCIEDADE BENEFICENTE DO PAROBÉ
ADV.: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INTDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – CONFENEN
ADV.: ANNA GILDA DIANIN E OUTRO (A/S)

Petição/STF nº 36.951/2009 – DJ 08/05/2009 (divulgação) 11/05/2009 (publicação)

DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADMISSÃO DE TERCEIRO – SOBREPOSIÇÃO – INDEFIMENTO.

1. Eis as informações prestadas pelo Gabinete:
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior – ABMES, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, re-

quer a admissão no processo como amicus curiae, ante a pertinência temática entre as respectivas finalidades institucionais e a matéria 
objeto do extraordinário.

Sustenta contar atualmente com 309 mantenedoras e 448 instituições de ensino superior em seu quadro de associados. Discorre 
sobre o mérito do recurso e apresenta procuração, comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal bem como 
cópia do respectivo Estatuto.

O Extraordinário versa sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social quanto às contribuições para a se-
guridade social, prevista no artigo 195, §7º, da Constituição Federal.

O Tribunal, em 19 de setembro de 2008, decidiu pela existência de repercussão geral na questão constitucional suscitada - cópia 
do ato anexa.

O processo está no Gabinete.
2. O processo é subjetivo. A par desse aspecto, considerada a repercussão geral do tema, admiti como terceira a Confederação 

Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN. Descabe a participação de outras entidades que representem o mesmo seg-
mento envolvido na espécie. A admissibilidade sem balizas acaba por implicar a projeção no tempo do desfecho no recurso.

3. Indefiro o pedido, mas recebo a peça apresentada como memorial.
4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2009.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator

PNGE 2010 - PRÊMIO NACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL & 
GESTOR EDUCACIONAL DO ANO

1 - OBJETIVOS

Reconhecer e valorizar o profissional de notória competência em gestão educacional que tenha:
• destacada performance em sua área de atuação;
• conquistado resultados expressivos para a sua instituição de ensino;
• contribuído, significativamente, para o avanço de sua organização na sociedade.

2 – REGULAMENTO

• Todos os profissionais ligados à educação poderão indicar um nome, justificando a sugestão e apresentando o currículo resumido do candidato.
• Terão duas possibilidades de premiações:

- Gestor Educacional do Ano – Ensino Superior
- Gestor Educacional do Ano – Ensino Básico

As indicações deverão ser encaminhadas, via site da Secretaria do PNGE: www.humus.com.br, no período de 03/08/09 a 12/02/10.
• A divulgação do vencedor ocorrerá no dia 24/03/10, no primeiro dia do GEduc 2010 – VIII Congresso Brasileiro de Gestão Educacional.

3 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria do Prêmio.
Sede da Húmus Consultoria Educacional
Al. Dos Pamaris, 308 – Moema
04086-020 – São Paulo-SP
(11) 5535.1397
www.humus.com.br
comunicação@humus.com

REGULAMENTO DO GESTOR EDUCACIONAL DO ANO
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INFORMAÇÕES

INADMISSÃO PELO S.T.F

A CONFENEN já havia pedido e  foi concedida sua admissão  
em ação que corre perante  o  S.T.F.  como amicus curiae, por ver-
sar ela sobre matéria relativa a filantropia, de interesse de muitas 
escolas. 

A ABMES resolveu fazer o mesmo. Foi indeferida sua admissão 
por não enfeixar representatividade para tal.

REUNIÃO SOBRE FILANTROPIA

A questão do reconhecimento de entidades 
filantrópicas e o procedimento que devem 
adotar virou um cipoal de medida provisória, 
sua rejeição, projetos de lei, liminares 
judiciais.

Para examinar a questão e buscar 
um posicionamento comum e único, a 
CONFENEN convocou uma reunião 
das associações que representam tais 
entidades.

Pelo comparecimento, parece que 
o problema não está trazendo grandes 
preocupações às entidades e suas 
associações, no momento.

Ficou decidido manter a vigilância para 
a CONFENEN agir no momento próprio com 
a medida adequada, sentindo também uma definição 
de posicionamento de maior consenso das instituições 
filantrópicas.

AVALIAÇÃO DE IES

Atendendo pedido do Prof. Panisset, presidente do SINEP/MG, 
a CONFENEN convocou uma reunião de associações e sindicatos 
de instituições de ensino superior para examinar a questão de 
avaliação das IES e possíveis medidas a adotar.

Tendo em vista que associações vêm tomando medidas 
isoladamente e há divergências no entendimento jurídico 
da matéria, os presentes decidiram que a CONFENEN deve 
prosseguir os estudos, colhendo pareceres jurídicos que 
cada entidade representativa tiver e, proximamente, reunir 
seus advogados, para mais aprofundado estudo de medidas 
possíveis a ser tomadas, além de se obter um pensamento 
mais convergente das instituições de ensino e das várias 
associações civis que as congregam.

ATUAL NOVELA DA GLOBO

A atual novela da Globo, ao tratar de relacionamento confli-
tuoso entre escola-pai-aluno-professor, tem despertado alguma 
polêmica no meio educacional.

O fato tem gerado envio ou divulgação de correspondência con-
troversa e até inadequada.

Na última reunião do Conselho de Representantes foi apro-
vada a remessa e divulgação do texto “A Escola na Novela”,  como 

posição da CONFENEN.

ENEN COMO VESTIBULAR

A CONFENEN enviou ofício ao Ministério 
da Educação e ao Presidente do INEP 
solicitando maior esclarecimento e ampla 
divulgação das orientações e medidas 
sobre adoção do ENEN como substituto 
dos exames vestibulares, bem como mais 
tempo para a mudança, a fim de que 
candidatos e escolas consigam se adequar, 
uma vez que, há anos, todos trabalhavam 

com expectativas e perspectivas direcionadas 
para o sistema anterior.

REPRESENTANTE NO CONAE

Está em pleno andamento, na sua fase preliminar, o 
CONAE – Congresso Nacional de Educação, com finalização mar-
cada para 2010, visando à formulação de sugestões e projetos para 
um plano nacional de educação.

Evidente que sua temática é toda voltada para o ensino público, 
com nítida coloração político-ideológico-social.

No entanto, a CONFENEN integra como entidade o Congresso. 
Em nível nacional, seu representante é o Prof. Arnaldo Cardoso 
Freire.

Há solicitação para indicação de representantes regionais, nos 
estados. A participação, mesmo sem condição de ver vitoriosas suas 
teses, é importante.

A CONFENEN tem recebido solicitações, reforçadas pelo Prof. 
Arnaldo Cardoso Freire, para indicar seus representantes nos esta-
dos.

No entanto, prefere que tais representantes sejam indicados pe-
los sindicatos das escolas particulares em suas respectivas bases.

Através deste Informativo reitera o pedido para que os sindica-
tos indiquem seus representantes.

Restabelecimento de Registro Sindical.

 O Ministro do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento na Portaria 186, publicada em 14 de abril 
de 2008, e Nota Técnica Nº. 90/2009/SRT/MTE, resolve restabe-
lecer o Registro Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior - ANDES - SINDICATO NACIO-
NAL, nº. 24000.001266 /90-77, CNPJ nº. 00.676.296/0001-65, para 
que represente em todo o território nacional, os docentes em ensino 

ANDES - SINDICATO DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO
superior do setor público, vedada a representação da categoria dos 
docentes em ensino superior do setor privado até que haja resolução 
do conflito com as entidades impugnantes, para que não ocorra pre-
juízo ao princípio da Unicidade Sindical, ou até que haja decisão 
judicial que ponha termo ao conflito de representação. 

CARLOS LUPI

(DO-1 de 5 de junho de 2009, p.165)


