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Sem Limite 
de Número 
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Básica
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CONFED NAC DOS 

ESTABELECIMENT DE ENSINO

Há anos a CONFENEN luta 

contra o obsoleto art. 318 da 

CLT, que limita o número 

diário de aulas do professor 

em seis e, a quatro, no turno.
O professor é o maior 

prejudicado, porque se 

desloca de uma escola para 

outra a fim de trabalhar e 

ganhar mais.
Através de CCT em que 

par�cipa, a CONFENEN tem 

contornado a situação. Mas, 

sugeriu um projeto ao Dep. 

Otávio  Leite – PSDB/RJ. Ele o 

assumiu e aproveitou na 

Câmara dos Deputados, que 

o aprovou.
Reme�do ao Senado, o 

relator, Sen. Paulo Paim, deu 

parecer favorável à aprova-

ção. Também, no projeto de 

conversão da M.P. sobre 

reforma de currículo do 

ensino médio, o texto foi 

contemplado.
Assim, muito breve deve se 

tornar lei.

N.º DE ALUNOS MATRICULADOS VALOR A PAGAR

Até 60 alunos R$ 270,00

de 61 a 100 alunos R$ 528,00

de 101 a 200 alunos R$ 880,00

de 201 a 400 alunos R$ 1.320,00

de 401 a 600 alunos R$ 1.760,00

de 601 a 800 alunos R$ 2.200,00

de 801 a 1000 alunos R$ 2.640,00

de 1001 a 1500 alunos R$ 4.400,00

de 1501 a 2500 alunos R$ 8.800,00

de 2501 a 4000 alunos R$ 13.200,00

de  4001 a 10000 alunos R$ 17.600,00

Acima de 10000 alunos R$ 22.000,00
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AVISO IMPORTANTE

Foi anunciado pela Federação Brasileira 
dos Bancos (FEBRABAN) o fim do boleto 
sem registro, que tem o obje�vo de trazer 

mais transparência para o mercado de paga-
mento. A aplicação da nova regra será realizada 
a par�r de janeiro de 2017. Para que o boleto 
seja registrado, será obrigatório constar no 
documento de cobrança e no registro bancário 
pela internet o CPF, CNPJ ou a matrícula CEI do 
INSS do pagador (sacado), juntamente com o 
valor. A En�dade Sindical deverá enviar, para 

cada escola da sua base territorial, o boleto 
devidamente preenchido com o valor corres-
pondente ao número de alunos matriculados 
no ano anterior. Para a cobrança com registro, o 
banco pode cobrar tarifas sobre as operações 
de registro, alteração ou cancelamento do 
boleto. Ou seja, você pode pagar mais de uma 
tarifa para o mesmo boleto. A vantagem do 
boleto com registro bancário é que, em caso de 
não pagamento, ele pode ser protestado em 
cartório.
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FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

CEGOS, SURDOS E FALANTES

Alguém já dis�nguiu o burro do 
ignorante. Registre-se, inicialmente, 
que chamar o animal de burro se 

assemelha a preconceito ou discriminação e 
uma injus�ça. O animal, ao contrário, 
demonstra um grau de inteligência ((???) maior 
que a dos outros equinos ou muares.

Burro é aquele que não sabe, mas acha que 
sabe, é o único certo e não quer aprender; e 
ignorante é o que desconhece, disso desconfia, 
tem curiosidade e quer aprender.

Entretanto, há cegos, surdos e mudos 
funcionais: aqueles que são premiados pela 
ausência de deficiência, mas não querem ver 
ou ouvir. Desperdiçam o cérebro e a capacida-
de de que são dotados, por preguiça de esforço 
mental, de bom senso ou por mesquinhos 
interesses pessoais, corpora�vos ou de 
vantagem econômica. Até mesmo o bom senso 
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5 – SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Sebas�ão Garcia de Sousa

recusam. “Pensar dói”, segundo Fernando 
Pessoa.

Em outro local, a matéria “Socialização, 
Educação e Deficiente”. Nela se aponta o �po 
de procedimento a que nos referimos.

Enquanto isto ocorre, o Brasil con�nua 
sendo o que é, talvez regredindo. Houve um 
jornalista que já o chamou de “um país grande 
e bobo”.

Parece que, milênios depois, ainda se pode, 
angus�adamente, perguntar: “Usque tandem, 
Ca�lina, abutere pa�en�a nostra”?

Porém, abundam, entre nós, nos mais 
vários escalões, uma infinidade de Ca�linas, 
cegos, surdos, mas boquirrotos, se acham 
eminências e donos únicos da verdade. Ou 
será puro autoritarismo para esconder 
ignorância? Ou por querer evidência na mídia 
e em redes sociais.

Burro é aquele que 
não sabe, mas acha 
que sabe, é o único 

certo e não quer 
aprender; e ignorante 
é o que desconhece, 
disso desconfia, tem 
curiosidade e quer 

aprender.
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I – ADI 5357 – Lei 13146/18

Publicado o acórdão em 11 de novembro, na semana seguinte foram 
apresentados embargos declaratórios. Em consequência, a ação ainda não 
acabou e a decisão não transitou em julgado.

II – ADPF Nº 323 – Ultra�vidade de CCT

Liminar concedida.Grande repercussão nos meios jurídicos e sindicais (CCT 
não é repe�r ou conceder o que já existe ou como existe) convenção e 
acordo cole�vo têm prazo de vigência certo e, após seu vencimento, suas 
cláusulas e condições não mais vigoram, salvo manutenção pelas partes 
em novo instrumento norma�vo.

III – ADI Nº 2036

Filantrópica não tem que conceder bolsas e aba�mentos por causa de 
imunidade ou isenção tributária dela. Liminar concedida há anos.

Há ainda, sem julgamento, outras ADIs sobre a mesma matéria.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

No colegiado de 10 ministros, 8 já votaram favoravelmente à CONFENEN.

IV – ADI Nº 2545

Ainda a questão de bolsa e aba�mento de filantrópicas. Julgamento 
ocorrido, liminar cancelada e negada procedência. A lei objeto da ação já 
foi alterada. Outras ADIns sobre a matéria ainda estão sem julgamento 
marcado ou com julgamento iniciado. Numa delas, a tese da CONFENEN 
está com 8 (oito) votos favoráveis.

V – PARA JULGAMENTO, SEM DATA: ADPF 304

Contra o que o TST quer: pagamento de férias escolares e ainda aviso 
prévio (an�quíssimo, hoje lei, Súmula 10)

VI – Voto Vencido (Min. Marco Aurélio) na ADIN 5357

Transcrito a seguir.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, em que pese o voto 
que vou proferir, chegada a minha hora, espero ir para o céu e não para o 
inferno. Todos temos uma hora marcada.

A preocupação é geral; a preocupação – diria – dos humanos quanto aos 
portadores de necessidades especiais, para não falarmos muito, embora conste 
da convenção internacional o vocábulo “deficiente”. Concordamos com os 
dados metajurídicos, os calcados na intolerância, no preconceito, em óbices à 
indispensável integração, mas as esferas são diversas: do direito, da moral e da 
religião.

A Lei que está  sendo apreciada pela derradeira trincheira da cidadania, o 
Supremo, é a de nº 13.146, de 2015, com um período, para  que venha a ter 
eficácia, dilatado. O que previu essa Lei? Providência de profundidade maior. 
Tem-se no ar�go 28 atacado, especialmente no §1º, a encerrarem normas 
cogentes quanto à adoção de providências, que incumbe, ao setor privado, 
providenciar sistema educacional incluso, (inciso I); o aprimoramento dos 
sistemas educacionais – todos esses itens voltados à integração dos portadores 
de necessidades, como disse, especiais -; ter projeto específico pedagógico; 
adotar medidas individualizadas e cole�vas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos estudos com necessidades especiais, 
alude-se a com deficiência; planejamento de estudo de caso, de elaboração de 
plano de atendimento educacional especializado; par�cipação dos estudantes 
nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar; adoção de medidas 
de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguís�cos, culturais, 
vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a cria�vidade, as 
habilidades e os interesses do estudante com deficiência; implemento de 
prá�cas pedagógicas inclusive; formação e disponibilização de professores;  
oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia 
assis�va; acesso ao ensino superior e à educação profissional; inclusão, em 
conteúdos curriculares, em curso de nível superior e de educação profissional 
técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos 
respec�vos campos de conhecimento; par�cipação da pessoa com deficiência, 
em igualdade de condições, em jogos e a�vidades recrea�vas; acessibilidade 
para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da 
comunidade escolar; oferta de profissionais de apoio escolar; ar�culação 
intersetorial na implementação de polí�cas públicas.

Presidente, não é pouco. É muito!
O ar�go 30, com força impera�va – como disse -, cogente, impõe adoção 

dessas providências, múl�plas providências, pelo setor privado. E fica este – 
tem-se mecanismos previstos a par�r de formulários – impossibilitado, como 
se a vida econômica não fosse impiedosa – não se dá um passo sem se colocar a 
mão no bolso -, de proceder a qualquer cobrança.

Será que essa Lei se coaduna com os ares cons�tucionais libertários que 
passamos a viver, após o regime de exceção, após 1988? Devemos, pelo menos 
ter dúvidas. Mas, como disse o Ministro Gilmar Mendes, há leis que são 
editadas – talvez para dar esperança vã à sociedade, impossível de fru�ficar – 
no campo do faz de conta. Daí ter me referido ao passado, quando o Brasil era 
pressionado para abolir a escravatura, veio à baila a denominada, à época, “lei 
para inglês ver”, porque as pressões maiores vinham da Inglaterra, credora, em 
diapasão maior do Brasil.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
PLENÁRIO 09/06/2016

Referendo na Media Cautelar na Ação Direta de Incons�tucionalidade 5.357 - Distrito Federal

Não se faz milagre no campo econômico-financeiro, e não pode o Estado 
cumprimentar com o chapéu alheio; não pode o Estado, se é que vivemos sob a 
proteção de uma Cons�tuição democrá�ca, compelir a inicia�va privada a fazer 
o que ele não faz, porque, quanto à educação, a obrigação principal é dele. Em 
se tratando de mercado, Presidente, a intervenção estatal há de ser minimalis-
ta. A educação é dever de todos, mas é dever precípuo do Estado. Existe a 
abertura, no ar�go 209 da Cons�tuição Federal, à inicia�va privada, que deve 
ser subsidiária. E, nesse mesmo ar�go, existem aspectos a serem considerados 
– desde que o par�cular queira adentrar o campo educacional: cumprimento 
de normas gerais de educação nacional, autorização estatal para funcionamen-
to do estabelecimento e avaliação de qualidade.

A Convenção Internacional citada, não há a menor dúvida, é a única que 
ganhou envergadura de emenda cons�tucional, porque passou pelo critério 
alusivo às emendas cons�tucionais, com dupla votação em cada uma das Casas 
do Congresso Nacional e observância do quórum de 3/5. Tem, realmente, 
envergadura de emenda cons�tucional. Mas será que a Convenção 
Internacional chegou ao ponto de interferir, com grandeza maior, na inicia�va 
privada? Chegou ao ponto de colocar, em segundo plano, a Lei das leis, a 
Cons�tuição Federal? Não, Presidente. Conforme consta do ar�go 24 da 
Convenção, tem-se direcionamento: a adoção de providências, não pela 
inicia�va privada, mas pelos Estados-partes que viessem a subscrever a 
Convenção.

Se formos ao primeiro ar�go do Diploma Maior, veremos, como dizia e 
ressaltava a saudosa Lúcia de Figueiredo, que houve a opção pelo privado. E o 
Ministro Carlos Ayres Bri�o costumava frisar que, pela vez primeira, a Carta de 
1988 tratou dos direitos sociais antes de cuidar da própria estrutura do Estado. 
Mais do que isso, pinço do ar�go 1º da Cons�tuição que é fundamento da 
República a homenagem aos valores sociais do trabalho, à livre inicia�va, que, 
por sua vez, também, está no ar�go 170, como fundamento da ordem 
econômica.

Há mais. Olvida-se, por vezes, ar�go muito pedagógico a revelar os 
contornos democrá�cos da Carta de 1988, o 174, no que dispõe que o Estado, 
como agente norma�vo e regulador da a�vidade econômica exerce, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incen�vo e planejamento. Há, no caso, lei que 
versa, sob a minha óp�ca e com a devida vênia dos demais integrantes do 
Supremo, planejamento. Vem a cláusula final do ar�go: sendo este, o 
planejamento, determinante para o setor público e cogente para o privado. 
Impera�vo para o privado? Não. Indica�vo, está em bom Português, em bom 
vernáculo, para o setor privado.

Presidente, creio que está a merecer não o acolhimento total o pedido 
formulado na inicial desta ação direta de incons�tucionalidade, mas parcial, 
para estabelecer-se que é cons�tucional a interpretação dos ar�gos atacados 
no que encerram planejamento quanto à inicia�va privada, sendo incons�tuci-
onal – daí a interpretação conforme à Carta da República sem redução do texto 
– a que leve a ter-se como obrigatórias as múl�plas providências, numa 
reviravolta incrível, previstas nos ar�gos 28 e 30 da Lei em comento, da Lei nº 
13.146, de 2015.

É como voto, esperando, quando chegar a minha hora, ir para o céu, porque 
atuo, Presidente, com pureza d'alma.
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Reforma de Currículo do Ensino Médio
A CONFENEM sugeriu dez emendas à Medida Provisória (nº 746). Oito 

delas foram aceitas e subscritas por deputados.
A seguir, com as respec�vas jus�ficações, as emendas apresentadas.

O art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, alterada pelo 
art. 1º da Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24..................................................
....................................................................
II – a classificação em qualquer série ou etapa, exceto o primeiro ano 

do pré-escolar, pode ser feita:

JUSTIFICAÇÃO
A educação básica era obrigatória a par� da 1ª série do fundamental, 

que era de seu início. Pela Cons�tuição Federal e pela Lei nº 9.394/96, a 
obrigatoriedade se deslocou para o primeiro ano do pré-escolar (4 de 
idade). Nesse sen�do, faz-se necessário adequar a redação para o primeiro 
ano do pré-escolar.

Dep. Sóstenes Cavalcante
DEM/RJ

Dê-se ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, alterada 
pelo art. 1º da medida Provisória nº 746, de 22 de sembro de 2016, a 
seguinte redação:

“Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base 
Nacional Comum Curricular, com ênfase nas seguintes áreas de conheci-
mento ou de atuação profissional:

I.  linguagem, em que se incluem Educação Física, Artes ou Literatura 
como sua forma específica;

II.  Matemá�ca;
III. Ciências da Natureza, em que se incluem Física, Química e Biologia; 
IV. Ciências Humanas, em que se incluem História, Geografia e É�ca; e
V.  formação técnica e profissional, conforme a profissionalização 

desejada.

JUSTIFICAÇÃO
Deixar a composição a critério dos sistemas de ensino será quebrar a 

unidade nacional e a qualidade e nível de ensino que se pretendem..

Dep. Sóstenes Cavalcante
DEM/RJ

Dê-se ao § 7º do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
alterada pelo art. 1º da Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 
2016, a seguinte redação:

“Art. 36. ...............................................
....................................................................
§7º - A Base Nacional Comum curricular disporá sobre os temas 

transversais, que poderão ser incluídos nos currículos como parte diversifi-
cada, conforme necessidades regionais, por opção da ins�tuição de ensino.

JUSTIFICAÇÃO
É preciso frear a fúria de inclusão de disciplinas e conteúdos, 

conforme o momento e suas pressões, atulhando o currículo de estudos 
obrigatórios e de aulas. No entanto, não se pode inibir o atendimento de 
necessidades regionais e opções das ins�tuições de ensino, conforme suas 
condições e obje�vos.

Dep. Sóstenes Cavalcante
DEM/RJ

O art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, alterada pelo 
art. 1º da medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24................................................
....................................................................
“VIII – Excetuando Língua Portuguesa, Matemá�ca e Educação Física, 

no pré-escolar e no ensino fundamental, até a 5ª série, não poderão ser 
subdivididas em disciplinas ou conteúdos específicos, as seguintes áreas de 
conhecimento:

a) Ciências da Natureza e todos seus componentes correlatos ou 
forma�vos;

b) Ciências Humanas e todos seus componentes correlatos ou 
forma�vos.”

 Parágrafo único. A carga horária mínima anual de que trata o 
inciso I do caput deverá ser progressivamente ampliada, no ensino 
médio, para mil e quatrocentas horas, observadas as normas do 
respec�vo sistema de ensino e de acordo com as diretrizes, os obje�vos, 
as metas e as estratégias de implementação estabelecidos no Plano 
Nacional de Educação .” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
É impossível, inconveniente e não salutar exigir da criança de até 11 

(onze) anos de idade o estudo fracionado, setorizado e subdividido em 
disciplinas e conteúdos específicos, salvo para sa�sfazer vaidades pessoais, 
ideologia e “marke�ng” de ins�tuições de ensino..

Dep. Sóstenes Cavalcante
DEM/RJ

EMENDA SUPRESSIVA
No art. 1º da Medida Provisória, dê-se a seguinte redação para o §6º 

do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§6º - A carga horária des�nada ao cumprimento da Base Nacional 

Comum Curricular não poderá ser inferior a mil e oitocentas horas ou 
sessenta por cento da duração do ensino médio.

JUSTIFICAÇÃO
Em qualquer época ou lugar do mundo, seja qual for o desenvolvi-

mento econômico, o núcleo comum já apontado é basilar e essencial para o 
aprendizado e desenvolvimento de qualquer opção, inclusive profissional.

Se corretamente e bem feita, naturalmente, diminui o tempo 
necessário para qualquer outra opção que se pretenda.

Sala da Comissão em de 2016.
Dep. ALFREDO KAEFER

§ 1º - A carga horária mínima anual no ensino médio deverá ser de mil 
horas ou, no ensino noturno regular, de mil aulas com duração, pelo menos 
de quarenta minutos cada uma.

§ 2º - A carga horária de que trata o parágrafo anterior deverá ser 
progressivamente ampliada para mil e quatrocentas horas aulas, respec�-
vamente, nas ins�tuições de ensino que �verem condições de a�ngi-la, 
como parâmetro a ser alcançado sempre que possível.

JUSTIFICAÇÃO
Elevar a carga horária mínima, dar tratamento especial e adequado ao 

ensino regular noturno, sem prejudicar a modalidade especial de educação 
de Jovens e Adultos e traçar parâmetros almejados para o futuro, sem 
determinação inarredável de prazo certo tendo em vista as condições 
socioeconômicas reais de cada momento. Parâmetros e não obrigações 
inexoráveis e inviáveis.

Darcísio Perondi

§ 2º - O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
cons�tuirá componente curricular obrigatório da educação básica, desde o 
pré-escolar, podendo ser, no ensino médio, sob a forma específica de 
Literatura.

JUSTIFICAÇÃO
A Literatura é arte específica, porém correlata diretamente a todas 

outras a�vidades ar�s�cas, sendo mais própria e adequada ao ensino 
médio, em que auxiliará e complementará o ensino e aprendizado da Língua 
Portuguesa.

Darcísio Perondi

Emenda 495
Inclui § 1º, para prever que a carga horária mínima do ensino médio 

deverá ser de 1.000 horas ou, no ensino noturno regular, de mil aulas, com 
duração mínima de 40 minutos. Inclui ainda § 2º, estabelecendo que a 
ampliação da carga para 1.400 horas deve se restringir às ins�tuições que 
�veram condições.

Darcísio Perondi

APESAR DA BOA VONTADE E DESCORTINO DOS DEPUTADOS, A 
CÂMARA (13/12/16) NÃO ACEITOU ALTERAÇÃO MAIOR NO TEXTO DA M.P. 
Nº 746/18.
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Embargos Declaratórios na Adin-5352 
(Lei 13/46/15 – Deficientes)

Publicado o acórdão do julgamento em junho, a CONFENEN opôs embargos declaratórios.
Então, a ação ainda não terminou, a decisão não transitou em julgado e a matéria con�nua sub judice.
Como a pe�ção do recurso é longa (10 folhas), para conhecimento de todos reproduzimos o que é principal. Texto completo no site da CONFENEN.

Excelen�ssimo Senhor Ministro-Relator

ADI 5357-DF
Relator: Ministro Edson Fachin
(Embargos Declaratórios)

CONFENEN – Confederação Nacional 
dos Estabelecimentos de Ensino, autora, 
n o s  a u t o s  d a  A ç ã o  D i r e t a  d e 
Incons�tucionalidade 5357/DF, por seus 
advogados infra-assinados, vem opor 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ao v. acórdão 
publicado em 11/11/16, sexta-feira, em 
conformidade com as razões anexas.

A autora, por dever de consciência e de 
civilidade, por acreditar no verdadeiro 
regime democrá�co, não pretende passar 
na História como omissa e muda quanto a 
qualquer a�tude, medida ou norma que 
possam �snar ou invalidar ditames 
cons�tucionais ou mandamento que rege a 
bússola da democracia. Assim, o fez e faz 
durante 73 anos, enfrentando borrascas e 
intempéries momentâneas. Portanto, 
merece o afastamento de dúvidas para que 
possa orientar os 42000 estabelecimentos 
de ensino que representa sobre o que 
ensinar às gerações futuras. Seu papel não 
pode ser de Pilatos.

Dada a relevância, repercussão e 
consequências da decisão, principalmente 
como norte para tribunais e juízes de 
instâncias inferiores, como ainda de todos 
os envolvidos e interessados na matéria, 
requer seja o presente recurso subme�do 
ao Pleno da Colenda Corte.

MAIS DO QUE ONDAS PASSAGEIRAS, DE 
O U V I R  E S P O C A R  H O L O F OT E S ,  D E 
SIMPATIAS E APLAUSOS PÚBLICOS, DE 
D I S C U R S O S  B O N I T O S ,  À S  V E Z E S 
PROPOSITADAMENTE OFENSIVOS À PARTE 
E A EDUCADORES, a ação submete a debate 
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA DEMOCRACIA. 
(isonomia de tratamento, discriminação, 
dever do Estado e seu cumprimento, 
inicia�va privada, liberdade de ensinar e de 
aprender).

I - Lacunas, Imprecisão e Omissão

A requerente, na ação, não ques�onou 
inclusão social; convenção da ONU; direitos 
individuais, humanos e fundamentais; 
teorias, entendimentos e recomendações 
acadêmicas ou educacionais; Cons�tuição 
da República do Brasil; Lei 13146/2015; a 
integralidade de qualquer de seus ar�gos. 
São a utopia, o dever, o discurso bonito

acadêmico, próprios do mundo da fantasia, 
das leis do faz de conta. A realidade fá�ca e 
viável é bem outra. Que o digam os pais que 
têm em família um deficiente, os educado-
res que enfrentam o dia a dia, as escolas 
sem a mínima estrutura �sica e humana, a 
falta e o alto custo de especialistas.

Acaso, se obtém inclusão social apenas 
na inserção dos que têm dificuldades 
múl�plas entre os comuns? E isto não tem 
um custo? Segundo ONU, Cons�tuição da 
República e bom senso são obrigações de 
polí�ca do Estado, a não ser em linguagem 
eleitoreira – demagógica de eventuais 
passantes? Assinale-se que, contra tais 
engodos, o mundo vem reagindo.

O que se viu e ouviu à exaustão foi 
meramente “de acordo com o relator”.

Estas foram as águas leves de mar largo 
navegadas prodigamente por ambos os 
relatórios, pronunciamentos e votos no 
julgamento e acórdão, até para – não tão 
veladamente – epitetar a autora, seus 
representados e integrantes deles de 
preconceituosos e deficientes mentais. Isto 
é público e registrado, para não ser 
olvidado.

A própria Ementa do Acórdão só trata 
de VALIDADE DA LEI 13146/2015, de 
ENSINO INCLUSIVO, de CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Tudo muito 
sucinto para a magnitude do problema.

Pergunta-se: para quantos e quais 
deficientes (entre distúrbios, transtornos e 
síndromes, são cerca de 2000 - ou 5000? - 
graus e diferenças) a escola deve se 
preparar? Quantos e quais profissionais ela 
precisa contratar e manter? Onde e qual o 
tempo (são meses apenas?) necessário 
para sua preparação? A que custo? 

SÃO INDAGAÇÕES QUE FERVILHAM 
NAS PREOCUPAÇÕES DE TODOS OS QUE 
LABUTAM NA EDUCAÇÃO MINISTRADA 
PELO ESTADO E PELA INICIATIVA PRIVADA. 

Será que alguém duvida de que a 
palavra “PRIVADAS” – destacada e acentua-
da, desde a inicial, em todas as suas 
manifestações, não representa discrimina-
ção à escola par�cular, à livre inicia�va, ao 
próprio deficiente e aos alunos não 
matriculados nos estabelecimentos estatais 
de ensino?

Ela representa a ponta do “iceberg” de 
um vasto mundo (“que não é apenas a rima 
de Raimundo”) que restou intocado, apesar 
de profusamente ques�onado. 

Será que tais indagações e tantas outras 
pairarão sepultadas cobertas por pesado 
manto negro do silêncio, da falta de 
aclaramento? Se assim ocorrer, não será por 
falta de ques�onamento na ADI 5357/DF, 
apenas, porém, por ausência de doutas 
respostas iluminadoras. “Fiat lux”, já bem 
lecionavam os romanos.     

No entanto, a travessia estreita, escura 
e incógnita de canal para transitar entre 
oceanos desconhecidos foi relegada ao 
esquecimento ou desconhecimento.

Logo na primeira folha da pe�ção inicial, 
a requerente impugnou o §1º, do ar�go 28, 
e o ar�go 30, da Lei 13146/2015, ESPECIAL, 
CLARA E DESTACADAMENTE, a presença 
neles da palavra (adje�vo) “PRIVADAS”. 
Ainda escreveu em maiúsculas, negrito e 
entre aspas.

Este o ponto fulcral, básico, fundamen-
tal, substancial, a pedra de toque da 
incons�tucional idade arguída,  por 
representar intervenção direta na econo-
mia de pessoas jurídicas e �sicas, pilar do 
regime democrá�co e precedente perigoso, 
como mais claramente se demonstrará nas 
razões do presente apelo. Apenas um, mas 
será que a matéria não merece tratamento 
mais adequado na Lei 9394/96, esta, sim, 
fruto do trabalho da genialidade (excepcio-
nalidade) de inegável e profundo educador: 
Darci Ribeiro?

No entanto, sobre ele, apenas o silêncio 
das palavras, o vazio nas linhas escritas, a 
não menção no acórdão, a dúvida a se 
cravar na História. Evidente que esta julga os 
antecessores de cada época, suas ações e 
omissões.

Apenas o Ministro Marco Aurélio, no 
seu pronunciamento e voto vencido, 
mencionou, ligeiramente, o ponto nevrálgi-
co da ação, porque, na sua convicção bem 
respaldada e fruto de estudo meditado, o 
adje�vo “pr ivadas”  se  engloba na 
improcedência  parc ia l  dos  ar�gos 
apontados sobejamente na inicial.

Con�nua na pág 7
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Vantagens do Ensino Híbrido

A autora não quer pecar por palavras, 
atos, omissões, silêncio e desvio de foco.

Requer-se a procedência, provimento e 
reexame, através dos embargos, sem a 
omissão, lacuna, imprecisão e incompletu-
de quanto à análise dos efeitos e conse-
quências da palavra “PRIVADAS”, nos 
disposi�vos inquinados, bem como os 
outros assim perquiridos.

A História, a bibliografia e o mundo 
jurídico, a mais alta Corte Brasileira 
merecem o reexame ora requerido, 
explicitamente, vez que não o foi até agora, 
no processo, até para a grandeza póstera do 
S.T.F., orgulho nacional.

DO PEDIDO FINAL DOS EMBARGOS
A História – quer do Brasil, da Educação 

e do Judiciário Nacional, bem como os 
outros tribunais, os juízes de 1ª instância, os 
interessados e diretamente envolvidos na 
matéria e suas consequências – merecem 
um julgamento mais acurado, com mais 
calma e aprofundamento, da mais alta e 
nobre Corte do Brasil, que tem um presente 
e passado de grandes e acertadíssimas 
decisões, na decisão desta ADIN-5357, sem 
passionalismo, influências ou pressões 
momentâneas, sem lacunas, omissões, 
exame completo, aprofundamento, indene 
a dúvidas, na sua plenitude, sem exame de 
matéria ou aspecto algum alegado e 
fundamentado na inicial, manifestações e 

memoriais da ora embargante. A educação, 
a sociedade brasileira e o futuro merecem 
maior esclarecimento. A sua parte a 
requerente cumpre, não apressada e 
perfunctoriamente. É a sua colaboração à 
sociedade, mas a ela não cabe decidir.

E, no esclarecimento, não pode faltar o 
pronunciamento sobre o “desvencilhamen-
to do dever precípuo do Estado, a interven-
ção no domínio econômico–financeiro– 
administra�vo de en�dade de livre 
inicia�va, das discriminações e privilégios 
apontados e, acima de tudo, da presença do 
adje�vo “privadas” no §1º do ar�go 28 e 

caput do ar�go 30 da Lei 13146/2015, bem 
como a prevalência, em matéria eminente-
mente educacional, da Lei 9394/96. Fora 
disso, imperarão o caos e os conflitos 
cole�vos e individuais.

Por tal importância, profundidade, 
repercussão e consequências do acórdão, 
requer ainda a procedência e mérito dos 
embargos não só pelo nobre e ilustre 
Ministro-Relator, mas sua submissão à 
decisão do Pleno do S.T.F.

Pede deferimento.
Brasília, 18 de novembro de 2016.

Pp
Roberto Geraldo de Paiva Dornas

OAB/MG 7802

Pp
Ricardo Adolpho Borges de Albuquerque

OAB/DF 11.110

PP
Ricardo Furtado
OAB/RJ 44.127

Pp
Cláudio Vinícius Dornas

OAB/MG 56.567

Pp
Carlos Jean Araújo Silva

OAB/DF  41.811

Asala de aula somente com professor falando está 
mudando. Tradicionalmente, a pedagogia de projetos 
estabelece que o estudante desenvolva habilidades 

sobre os temas diários. A matéria era ensinada na escola e estudada 
em casa para fixação e complementação. Hoje o jovem é protagonis-
ta no processo educacional. A pedagogia de pesquisa é uma 
tendência e propõe o ensino híbrido, ou seja estudantes e professo-
res constroem conceito sobre o assunto.

Não se pode ignorar que a nova geração estudan�l já chega à 
sala de aula com informações diversas. Os livros deixaram de ser a 
única fonte de pesquisa para cederem espaço aos books, portais e 
redes sociais. Cabe ao professor auxiliar o aluno a organizar 
conceitos e ideias, propiciando correlações entre as disciplinas. O 
mundo cresce ao redor do conhecimento e não se pode ignorar que 
todos aprendem e ensinam ao mesmo tempo. 

Ao contrário do que acontece na pedagogia de projetos, a 
pedagogia de pesquisa propõe um educador em sala de aula com 
temas abertos para discussão. Em um trabalho em grupo, por 
exemplo, cada par�cipante tem a incumbência de estudar 
diferentes formas para apresentação do projeto visando a uma 
complementação. Cada aluno prioriza um dos aspectos sobre o 
tema e o grupo elabora junto a conclusão.

Colocamos esses projetos em prá�ca nas aulas do 2º ano do 
ensino médio, com os jovens estudando o livro “Dom Casmurro”, de 
Machado de Assis, propondo um novo desafio: levar a história para a 
vida real. O desafio foi aceito com a promoção de um júri simulado 

para avaliar se Ben�nho deveria ser punido por calúnia e difamação. 
O projeto começou com a disciplina de Literatura e envolveu outras 
matérias, como Português, Filosofia, Sociologia e Matemá�ca. A 
mul�disciplinaridade é uma das novas habilidades exigidas pelo 
ENEM.

Os estudantes se dividiram em três grupos: defesa de Ben�nho, 
defesa de Capitu e jurados, além da personificação dos próprios 
personagens centrais. A turma analisou a obra para definir 
estratégias argumenta�vas de defesa e acusação. Desde o princípio, 
ficou claro que o propósito não era fazer juízo de valor sobre o 
comportamento de Capitu e, sim, desenvolver habilidades escrita e 
oralidade com a redação de argumentos contextualizados. A 
a�vidade es�mulou o estudante a pra�car as habilidades de 
negociação e cria�vidade, pois, enquanto o júri ocorre, é preciso 
rever as estratégias e argumentações.

As novas abordagens em sala de aula devem reunir as habilida-
des exigidas, pela úl�ma reformulação do ENEM. O estudante 
precisa desenvolver um pensamento crí�co, correlacionando 
disciplinas e aprimorando o poder de argumentação. A a�vidade do 
júri simulado foi apenas uma demonstração sobre como é possível 
engajar jovens num processo mais prá�co, extrapolando a sala de 
aula para o co�diano. Com certeza, também é possível reinventar a 
aprendizagem para sair do ensino médio com maior capacidade 
analí�ca e contextual.

E.M. 28/10/16

Chris�na Fabel
Diretora de Ensino do Colégio ICJ
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Federação Nacional da Cultura, 
Escolas e Confederação

I – Federação Nacional da Cultura, Confederação Nacional de 
Educação e Cultura e Confederação Nacional de 

Estabelecimentos de Ensino.

Se existe regularizada uma federação nacional da cultura, ela 
representa todos os estabelecimentos de cultura do país. 
Nenhuma outra en�dade pode ser criada na base territorial (pelo 
nome, nacional) que ela abrange (Cons�tuição da República, 
Ar�go 8º, inciso II). Qualquer tenta�va seria duplicação na mesma 
base territorial.

Então, a criação de confederação (3º grau) depende de 
desmembramento da federação já existente. Ou então, da criação 
de mais duas, em áreas acaso não abrangidas por ela, para 
juntamente com a FENAC formarem a en�dade de grau maior.

II – Estabelecimento de Ensino e de Cultura 

Não são a mesma coisa. São duas categorias econômicas, uma 
de estabelecimento de ensino e outra de estabelecimento de 
cultura. Empregam trabalhadores diferentes.

Juntas as duas categorias só es�veram, por força do ar�go 577 
da CLT, até 5/10/88.

Até essa data, cabia ao Ministério do Trabalho definir o plano 
básico do enquadramento sindical, o que fazia por anexo da C.L.T., 
através da Comissão de Enquadramento Sindical.

Criou um plano de a�vidades sindicais, agrupando-as em seis 
confederações: indústria, comércio, transportes, educação e 
cultura, de profissionais liberais, comunicações e publicidade, 
empresas de crédito.

Cada confederação se dividia em grupos, contemplando 
a�vidades de categorias econômicas (empregadores) específicas; 
dicotomicamente, a cada confederação e a cada categoria 
patronal (empregadores) a correspondente categoria profissional 
(empregados).

Quanto à de empregados, ainda estabeleceu categorias 
diferenciadas: aeroviários, aeronautas, professores, condutores 
de veículos rodoviários, músicos profissionais, publicitários, etc. 
São empregados que, na mesma a�vidade econômica, exercem 
trabalhos (condições) diferentes dos demais.

Educação e Cultura

Sempre foram a�vidades e categorias diferentes: de 
estabelecimentos de ensino – 1º grupo; difusão cultural e ar�s�ca 
– 2º grupo; cultura �sica – 3º grupo; estabelecimentos hípicos – 4º 
grupo. Todos os grupos e categorias englobados para efeitos de 
representação nacional na Confederação Nacional de Educação e 
Cultura.

Por ele, a Confederação seria a Nacional de Educação e 
Cultura, contendo quatro grupos (quatro categorias):

1º - estabelecimentos de ensino;
2º - empresas de difusão cultural e ar�s�ca;
3º - estabelecimentos de cultura �sica;
4º - estabelecimentos hípicos.
Eram muitos e diferentes gatos num balaio só, dificultando a 

criação de uma confederação, pela heterogeneidade das 

categorias econômicas (a�vidades ou empregadores) nela 
envolvidos.

O ar�go 577 da C.L.T. não foi recepcionado, ao contrário 
expressamente revogado, pela Cons�tuição de 1988. O ar�go 570 
não foi revogado e, por isso, recepcionado (não se choca com a 
C.F.). A Cons�tuição Federal, no ar�go 8º, prevê:

Inciso I – a lei não poderá exigir autorização do Estado 
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
público competente, vedadas ao poder público a interferên-
cia e a intervenção na organização sindical;

Inciso II – é vedada a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, representa�va da categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será 
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, 
não podendo ser inferior à área de um município.

Assim, não pode haver mais de um sindicato, mais de uma 
federação, mais de uma confederação de determinada categoria, 
econômica ou profissional, “na mesma base territorial”.

“Ressalvado o registro no órgão público competente (inciso 
I)”. O órgão competente é o Ministério do Trabalho, exatamente 
para evitar, na mesma base territorial, mais de uma organização 
sindical (sindicato – 1º grau; federação – 2º grau; confederação – 
3º grau).

A definição da base territorial cabe à categoria profissional ou 
econômica (inciso II). A uma categoria e não a mais de uma juntas.

À CATEGORIA cabe definir a base territorial. Uma, cada uma e 
não a mistura de categorias.

Em 1990, cumprindo o disposto na nova Cons�tuição, a 
Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – FENEN se 
transformou em CONFENEN – Confederação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino, ou seja, a categoria econômica de 
estabelecimentos de ensino, usando da prerroga�va decorrente 
do inciso II, ar�go 8º, da C.F., criou sua organização de 3º grau 
(confederação, com base territorial nacional – como não podia 
deixar de ser, livre da heterogeneidade com as categorias de 
empresas de difusão cultural e ar�s�ca, estabelecimentos de 
cultura �sica, estabelecimentos hípicos, isto é, não mais 
abrangendo a en�dade nacional os estabelecimentos de cultura, 
que não se confundem com estabelecimentos de ensino (estes, 
de escolas, uma categoria com a mesma a�vidade econômica 
empregando os mesmos �pos de trabalhadores, professores e 
auxiliares de administração escolar, as duas categorias profissio-
nais dis�ntas, já antes de 1988, consideradas por legislação 
aplicável DIFERENCIADAS).

Posteriormente, foi criada a Federação Nacional de Cultura, 
para abranger, como só podia, estabelecimentos de cultura e não 
de ensino.

CONCLUSÃO

São óbvias as conclusões, dispensando comentários, 
bastando a qualquer um para �rá-las saber ler (fonte: C.L.T. e seus 
comentários antes de 1988. Também, em LTR – CLT Comentada, 
de Eduardo Gabriel Saad).
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REFORMA DE CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO
PROJETO DE CONVERSÃO DE M.P. 746/15

Observações sobre o Texto

I 
 Artigo 1º do Projeto (altera artigo 24 da Lei 

9394/96).
§1º - 1400 horas anuais é utopia.
A escola pública não suporta o custo e 

passará a atender menos alunos (falta de horas 
diárias para ministrar ensino médio em outros 
turnos).

Na escola par�cular, o custo e anuidades 
dobrarão.

1400 horas podem ser um parâmetro a ser 
a�ngido por escolas de ponta e excelência.

II
 Turno da Noite

É impossível, à noite, dadas as peculiarida-
des do aluno, mais de 3h20 de aula. E, para fazer 
200 dias le�vos, cada série durará no mínimo um 
ano e meio.

Também, não se pode inviabilizar a 
transferência do turno da noite e vice-versa.

A solução é um terceiro parágrafo:
§3º - No turno da noite, considera-se como 

equivalente a uma hora (sessenta minutos) o 
tempo mínimo de 40(quarenta) minutos.

III 
Artigo 4º do Projeto (§3º do artigo 36).

Em vez de “não poderá ser superior, não 
poderá ser inferior”.

João Luiz Cesarino (CONFENEN) com o 
Sen. Pedro Chavor, relator da M.P. 746

< Enoch Senna Souza

Se cada sistema de ensino puder definir 
carga horária menor, podemos ter com 10%, 
20%, 30%, 40% e infinidade de variações.

O QUE OCORRERÁ COM: A UNIDADE 
N A C I O N A L ?  O  PA D R Ã O  M Í N I M O  D E 
QUALIDADE? A TRANSFERÊNCIA DE ALUNO DE 
UMA UNIDADE FEDERATIVA PARA OUTRA?

Por acaso, alguém formado num sistema de 
ensino pode ter conhecimento inferior ao que se 
formar em outro?

ENEM, ves�bulares e processos sele�vos se 
basearão em que sistema de ensino? Ou o aluno 
terá que fazer cursinho para enfrentá-los?

IV 
Geral

No mais, o projeto de conversão é bom e 
exequível. Há ainda impropriedades como 
colocar Educação Física faculta�va para o aluno. 
É um incen�vo a não fazê-la, em vez de criar-lhe 
o hábito salutar do exercício �sico. Há os casos 
previstos em lei jus�ficáveis para a dispensa.

Comentário especial merece o disposi�vo 
que possibilita o aproveitamento como 
professor de quem �ver notório saber.

O Brasi l  tem grande deficiência de 
professores, principalmente nas áreas de 
conhecimento de ciências exatas e naturais, 
maior ainda nos conteúdos profissionalizantes. 
Por que não aproveitar profissionais e 
especialistas de bom conteúdo, que têm muito o 
que ensinar? Quem não gostaria de ter um 
Einstein como professor de Física ou um real 
ar�sta ensinando Artes?

    
Roberto Dornas 

30/11/2016

Homenagens aos Decanos na CONFENEN

Min. Brito Pereira

< Dep. Izalci Lucas

Por proposta de Arnaldo Cardoso Freire, 
no dia 6 de dezembro, a CONFENEN 
prestou sua homenagem a seus decanos: 

aqueles que a ela, à escola par�cular e à educação, 
prestaram ou prestam sua valiosa colaboração por 
mais de 30 anos.

Na sessão ordinária, a homenagem; à noite,um 
jantar de congraçamento. Aos eventos, comparece-
ram também o Min. Brito Pereira (TST) e esposa; 
Dep. Arnaldo Faria de Sá; Dep. Izalci Lucas.

Foram homenageados: Enoch Senna Souza 
(BA), José Gomes San�ago (PE), Ary Gomes dos 
Santos (RJ), Paulo Antônio Cardim(SP), Raimundo 
Soares Figueiredo (MA), Rosa Cecília Santos Pereira 
(BA), Sérgio Antônio Arcuri (SP), Arnaldo Cardoso 
Freire (GO), José Sebas�ão dos Santos (SE) e Maria 
das Graças Rocha Rosa (a mais an�ga funcionária).

Muita emoção causou a presença de Enoch 
Senna Souza, o mais idoso de todos, plenamente 
saudável.

Ao final, de surpresa, a FENEN/MG, através de 
seu presidente, Emiro Barbini, prestou emocionan-
te homenagem ao presidente da en�dade, Roberto 
D o r n a s ,  a s s i m  co m o  o s  i n te g ra nte s  d a 
Confederação.

Para todos os presentes, foram dois eventos 
altamente significa�vos e de sensibilidade. É a 
CONFENEN viva e sempre a�va, nos seus quase 73 
anos de existência.
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A no�cia transcrita a seguir foi 
publicada pelo Estado de São Paulo 
em 24/11/16.  No mínimo, a 

reclamação da APAE indica o custo extraordiná-
rio mínimo para atendimento de um deficiente.

Na ADI-5357, as APAES, através de sua 
Federação, ingressaram como amici curiae, 
defendendo a integralidade da Lei 13146/2015. 
No julgamento, foi relator o Min. Edson Fachin. 
Se quer subsídio e, ao que parece também é sua 
pretensão quanto à escola par�cular, prestando 
lhe o serviço de atendimento especial, são duas 
a�vidades incoerentes das APAEs.

A Lei 1346/15, como alguns promotores e 
até a P.G.R. pretendem acabar com a escola 
especializada, a �tulo do que chamam inclusão 
(?) social. Coisas do Brasil!...

Pela inclusão social e seus defensores, 
educação é apenas socialização, podendo ser 
colocado o deficiente em toda e qualquer escola.

Incoerência das APAEs?

Min. Edson Fachin

APAEs pedem ajuda do Estado para manter serviço.

Sem atualização do valor repassado pela Secretaria Estadual da 
Educação (SEE) desde 2014, as Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAEs) temem que seja necessário 

suspender para o próximo ano o atendimento de educação para 22,5 mil 
alunos como deficiência intelectual severa e au�smo.

Ontem, representantes de 258 APAEs, que têm convênio com o 
Governo Estadual, fizeram uma manifestação na Assembléia Legisla�va 
para cobrar um repasse maior.

Segundo a Federação das APAEs do Estado (Feapaesp), o custo 
médio mensal do atendimento especializado em educação é de R$ 800 
por aluno. O valor de convênio é R$ 291,67.

“O recurso sempre foi insuficiente e complementamos com a ajuda 
dos pais, doações, festas.

Mas, em um ano de crise como o que enfrentamos, isso não vai ser 
possível no próximo ano”, disse Cris�any de Castro, presidente da 
Federação.

As associações afirmam que, se o Estado equiparar o repasse aos 
parâmetros do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), 
que é de R$ 455 mensais, já seria suficiente para aliviar as contas e 
garan�r o convênio para 2017. Elas também reivindicaram que o Estado 
flexibilize os requisitos técnicos para o convênio, que encarecem ainda 
mais o atendimento.

Segundo a Feapaesp, o Governo atendeu a esse pedido.
Sem capacidade. Carmem Cestari, diretora da APAE de Batatais, no 

interior, e mãe de um aluno com deficiência  múl�pla, disse que a rede 
pública e mesmo as Escolas Par�culares não têm capacidade para 
atender a necessidade desses alunos. “Seria uma perda terrível para 
esses estudantes e suas famílias porque não há outro lugar que possa 
atendê-los” disse.

A SEE informou que mantém seu compromisso com as APAEs e 
“disponibilizará em 2017, mais de R$ 100 milhões para que o atendimen-
to seja man�do”.
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Outra Vez: Péssimo Resultado Internacional

Esteios na CONFENEN

Mais uma vez, papelão do Brasil nas avaliações internacionais do 
ensino. Comparados internamente os resultados de nossos estudantes, 
os de escolas par�culares têm melhor desempenho.

Isso se deve muito ao fato de, nela, haver menos absenteísmo de 
professores, menos paralisações, menos greves, mais rigor no cumpri-
mento da carga horária mínima e não aprovar o aluno meramente por 
frequência ou em razão de sua idade.

No entanto, enquanto a escola brasileira deixar de ensinar ao aluno 
aprender para aprender sempre, o país não obterá melhores resultados. 

E isto se conseguirá ensinando-lhe a coletar dados e informações, 
raciocinar e concluir logicamente por conta própria. Ou seja: preparar-se 
para resolver qualquer situação ou circunstância na vida que encontrar.

No entanto, lamentavelmente, no Brasil, a grande meta do ensino é 
aprovação no ves�bular ou ENEN, como se, com sua obtenção, o aluno 
recebesse a chave mágica da felicidade e da plena realização.

E ainda: faz-se polí�ca e ideologia (proseli�smo) com a educação e 
não uma polí�ca educacional séria.

Visitas à 
CONFENEN

Em novembro e 
dezembro, a 

CONFENEN recebeu as 
visitas, em suas 

reuniões, do Dep. 

Arnaldo Faria de Sá e 

do Dep. Átila Lira.

A CONFENEN tem, em seu copo de integrantes, vários esteios.
Na verdade, vigilante cerca espalhada pelo Brasil afora, com 

esteios da qualidade.
Dentre eles: Samuel Lara Araújo (SINEPE/GOVAL - MG), um 

pensador e planejador da educação, e Paulo Raimundo Machado 
Vale (PI) – SINEPE/PI um dos mais novos. Entretanto, novo mesmo, 
um jovem sério e responsável educador, José Sebas�ão Filho (SE).

Em Minas Gerais, Emiro Barbini conduz a mais an�ga federação 
estadual de estabelecimentos de ensino, uma en�dade inquieta, 
presente e bem aparelhada.

Que não se esqueça, também, de Paulino Delmar Rodrigures 
Pereira SINEPE/MA. Afinal, gente boa não falta.

Emiro Barbini Paulo Raimundo Machado Vale (PI)

Samuel Lara Araújo

Dep. Arnaldo Faria de Sá Dep. Á�la Lira
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SOCIALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E DEFICIENTE

Os fervorosos defensores da Lei 13.146/2015 – Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (ou seriam seus inspiradores?), 
mesmo os encarregados de sua execução, que deveriam ter 

bons conhecimentos jurídicos, agem com passionalismo e entusiasmo. A 
paixão e a emoção cegam a razão e o bom senso.

Em geral, demonstram profundo desconhecimento e inexperiência em 
educação e no trabalho dos educadores e sua formação.

Afirmam que a inclusão social tem que ser feita de qualquer forma, que 
têm de acabar com a escola especializada e que toda e qualquer escola é 
obrigada, porque é escola, a receber qualquer deficiente, mesmo que ele 
não progrida, nada aprenda e não desenvolva sua capacidade plena dentro 
de seus limites. O próprio Estatuto determina meios e condições para 
desenvolver a plenitude peculiar de sua capacidade.

Confundem socialização com educação e, neste ponto, simplesmente 
um pecado que menospreza o deficiente, igualando-o a um abandonado. 
Abandonado à própria sorte, em qualquer escola. E, a isto, chamam 
inclusão social. Desde quando socialização e educação são o mesmo?

Chegam a afirmar que a Lei 9394/96 está revogada.
Por isso, nunca será demais relembrar a legislação aplicável.
Convenção da ONU – determina que o atendimento do deficiente 

cons�tui obrigação do estado-membro, signatário do documento. Do 
Estado.

Cons�tuição da República – no ar�go 208, ao definir os deveres do 
Estado com a educação, no seu inciso III, prescreve: “atendimento 
educacional ESPECIALIZADO AOS PORTADORES de deficiência, 
PREFERENCIALMENTE, na rede regular de ensino”.

Pergunta-se: preferencialmente significa obrigatoriamente? E 
especializado será o mesmo que comum?

Ainda a Cons�tuição no ar�go 227, em cujo caput traça os deveres do 
Estado, da família e da sociedade, o inciso II leciona: “criação de programas 
de prevenção e atendimento ESPECIALIZADO para as pessoas portadoras 
de deficiência. ...”

Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus ar�gos 
2º e 4º, repete o já previsto na Cons�tuição. Especialmente no inciso III, 
como dever do Estado (caput): “III – atendimento Educacional 
ESPECIALIZADO gratuito aos educandos com necessidades especiais, 
PREFERENCIALMENTE na rede regular de ensino.”

No ar�go 58 (Capítulo V, da Educação Especial):
“Ar�go 58 – Entende-se por EDUCAÇÃO ESPECIAL, para os efeitos 

d e sta  L e i ,  a  m o d a l i d a d e  d e  e d u c a ç ã o  e s c o l a r,  o fe re c i d a 
PREFERENCIALMENTE na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais:

Para obtenção: CONFENEN

Comentário sucinto da Lei 13146/2015 e suas consequências imediatas 
(educação básica, ensino superior, profissionalizante e tecnológico; ENEM, 
ves�bular, PRONATEC e outros). Outras leis aplicáveis e sua não revogação. 

Derrogação. Confusão e Trapalhadas da Lei 13.146/15. Equívoco no Julgamento 
da ADI 5357-DF. Soluções Possíveis e de Bom Senso. Juízo e Sabedoria Popular. 
Condições, Posicionamento e A�tude das Escolas. Alento e Apelo; Esperança. 

Procedimentos Imediatos da Escola. Registro Histórico. Carta Aberta

ESTUDO EM COLABORAÇÃO ORIENTATIVA A ESCOLAS E INTERESSADOS
Roberto Dornas e Cláudio Vinícius Dornas

Belo Horizonte – junho/2016.

NÃO QUESTIONAMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS INDIVIDUAIS
Na ADI (N) 5357, a CONFENEN não ques�onou inclusão social, direitos fundamentais, ONU e Cons�tuição.
Ques�onou, sim: para o bom atendimento do deficiente e desenvolvimento da capacidade de seus limites, não pode ser incluído 

por toda e qualquer escola; o Estado (governo, poderes públicos, leis) não pode jogar os custos especiais do deficiente para pessoas 
�sicas ou jurídicas de natureza privada, nem interferir na sua administração e economia (ONU, Cons�tuição do Brasil, Democracia).

CONFENEN – Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
Edifício Palácio do Comércio, 13º andar – Conj. 1307/131 – SCS
Fone: (61)3226.4873 – Fax: (61) 3224.4326 – Brasília/DF – CEP: 70318-900

§1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio ESPECIALIZADO, na escola 
regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
ESPECIALIZADOS, sempre que, em função das condições específicas do aluno, não 
for passível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§3º - A oferta de educação especial, DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO...”

Bom não se esquecer de que a LDBEN, lei específica, com caracterís�ca de 
complementar, não está revogada, segundo as normas próprias para interpretação 
da legislação brasileira.

Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – no §1º, do ar�go 2º - “A 
avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 
equipe mul�profissional e interdisciplinar e considerará: I .....”

Pergunta-se: quem pode atestar que alguém é deficiente: um ou qualquer 
profissional; a escola; uma autoridade; o Ministério Público; um juiz?

No ar�go 27 – “A educação cons�tui direito da pessoa com deficiência, 
................... , de forma a alcançar O MÁXIMO DESENVOLVIMENTO POSSÍVEL de seus 
talentos e ................. .

Parágrafo único – É DEVER do Estado, da família, da comunidade e da sociedade 
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência...”

Pergunta-se: de quem o dever precípuo? Pela ordem, Estado, família não estão 
à frente?

Ar�go 28 (caput) – “Incumbe ao PODER PÚBLICO assegurar ...”
Lei 9870/99, ar�go 1º - “O valor das anuidades ou das semestralidades 

escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será CONTRATADO, 
nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação ....”

No §2º, assegura-se que o cálculo do valor poderá ser acrescido dos 
DISPÊNDIOS previstos para o aprimoramento do projeto didá�co-pedagógico do 
estabelecimento de ensino, assim como os rela�vos à atualização de seus custos a 
�tulo de pessoal, custeio, tributos e encargos sociais.

Ressalte-se no ar�go 1º - CONTRATADO, no ato da matrícula ou da sua 
renovação.

O S.T.F., na ADIN 1081-DF, pela TOTALIDADE DOS VOTOS DE SEUS MINISTROS, 
decidiu que NINGUÉM É OBRIGADO A CONTRATAR OU RENOVAR CONTRATO COM 
QUEM NÃO QUER. Relembre-se que a obrigação de dar a todos o acesso à educação 
é do Estado e não da ins�tuição privada.

Não custa ainda relembrar que a Lei 9870/99, específica, segundo os ditames 
que regem a interpretação da legislação brasileira, também não está revogada.

Por úl�mo, se torna até fas�dioso repe�r que o inciso II, do ar�go 5º, da 
Cons�tuição da República, leciona que “ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de 
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.”

E à guisa de comentário, disposi�vo legal incons�tucional é na�morto, não gera 
efeitos no mundo jurídico.

Será di�cil entender o que acima se anota, quando se sabe ler razoavelmente? 
Mas, apenas pode ser, quando o interesse pessoal, corpora�vista ou passionalista 
cegam a capacidade de entender e o bom senso.

Pergunta-se: não saber ler e interpretar não é deficiência educacional de quem 
não teve desenvolvida sua plena capacidade? Ou assim são meramente por 
autoritarismo?


