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1. TRIBUTO AO PROFESSOR ROBERTO DORNAS 

 

Em 11 de agosto de 2020, data que marca o Dia do Advogado, completamos um ano 

sem a presença do Mestre Advogado e Professor Roberto Geraldo de Paiva Dornas. Na sessão 

do Conselho de Representantes todos puderam se manifestar em homenagem ao Prof. Dornas, 

pela sua importância para a educação brasileira e seu legado nas áreas do direito e da 

educação. 

A missão a mim confiada, de substituí-lo na presidência da CONFENEN, foi por demais 

pesada. Roberto Dornas é um ícone no direito e na educação, exemplo de cidadão, laureado 

nos diversos segmentos da sociedade e reconhecidamente capaz no direito educacional. 

Comandou a nossa entidade por 43 anos ininterruptamente, com competência e equilíbrio, 

mantendo a harmonia entre seus diversos membros. 

Dessa forma, tivemos a árdua tarefa de conduzir a CONFENEN nos mesmos caminhos, 

preservando a sua identidade, como entidade maior de representação de toda a escola privada 

brasileira.  

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do COVID-19, afetando toda a humanidade. 

No Brasil, até o presente momento, foram mais de 600 mil vidas perdidas para a doença.  

No entanto, o ensino não parou, mas viveu e vive momentos de extrema dificuldade, 

sendo que muitas escolas, algumas tradicionais, fecharam suas portas.  

A escola tornou-se não presencial, se adaptou. Mostrou criatividade e perseverança. 

Seu corpo docente e discente colaborou e, assim, avançamos em meio à crise da pandemia. 

Roberto Dornas ficaria orgulhoso de seus discípulos, que honraram a CONFENEN, 

representando-a em diversas oportunidades, quer seja no executivo, legislativo ou judiciário, 

com galhardia e sabedoria. 
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Assim, acreditamos que honramos a sua memória, preservamos a filosofia da entidade, 

defendemos os seus direitos, mantivemos a hegemonia e propagamos o seu legado para as 

futuras gerações. 

 

2. REUNIÕES POR VÍDEOCONFERÊNCIA 

Anteriormente desacreditadas, as reuniões por videoconferência tornaram-se uma 

necessidade devido à pandemia. Mostraram-se eficazes e aumentaram o quórum de 

participação. Na CONFENEN, tinha-se o hábito de uma reunião mensal do Conselho de 

Representantes. As reuniões virtuais possibilitaram um aumento significativo nesse número, 

praticamente 30, se computarmos as reuniões da diretoria executiva e câmara de educação. 

E não só as reuniões da CONFENEN, como também os Seminários e outros eventos 

promovidos pela entidade, ganharam impulso através dessa nova modalidade de comunicação. 

Acreditamos que a ferramenta veio para ficar, diminuindo custos e tempo de deslocamentos e 

hospedagem. 
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3. CONFENEN NO CONGRESSO NACIONAL 

A cargo do Professor João Cesarino desde o ano de 

2009, a representação da CONFENEN no Congresso Nacional é 

de vital importância para o desenvolvimento da escola 

particular, pois a interlocução que se mantém com os 

parlamentares, quer seja na construção de uma lei, quer seja 

no seu aperfeiçoamento ou até mesmo no seu arquivamento, 

pode ser o indicador de prosperidade ou decadência das 

instituições de ensino. Muitíssimos projetos são lançados e a 

vigilância tem de ser constante.  

O ano de 2021 ficou marcado por um trabalho remoto. 

Graças ao patrimônio pessoal adquirido ao longo de 12 anos 

de contínua frequência nos corredores das casas legislativas e contando com a compreensão 

dos parlamentares, também envolvidos em processos de acompanhamento virtual das 

matérias apresentadas nos plenários, não houve solução de continuidade nos trabalhos 

legislativos. Somente no segundo semestre deste ano começaram as atividades semipresenciais 

e mesmo assim restritas aos parlamentares.  

As reformas tributária, administrativa e eleitoral, ainda não foram totalmente 

aprovadas, naturalmente forçando o término das análises para o ano seguinte, lembrando que 

é um ano eleitoral. 

A educação, como atividade essencial, passou na Câmara, mas padece no Senado, com 

repetidas inclusões em pauta, mas sem análise de mérito.  

A educação domiciliar, também conhecida como homeschooling, foi muito debatida 

durante o ano na Câmara Básica da CONFENEN e Conselho de Representantes. O momento 

atual de pandemia, as aulas não presenciais, com participação efetiva dos pais de alunos, 

ensejaram um ambiente propício para o tema. Alguns entes da federação, como Paraná e o 

Distrito Federal já têm leis próprias disciplinando o assunto, mas ainda não regulamentadas. No 

DF, o Ministério Público ingressou com pedido de suspensão da lei, alegando que tramita no 

Congresso Projeto de Lei (PL 3179/2012) que trata o assunto. A matéria foi deferida pelo juiz do 

Tribunal de Justiça do DF e a lei suspensa temporariamente. Acreditamos que tão logo a 

pandemia esteja controlada, com o avanço da vacinação, o retorno às aulas presenciais, o 

assunto deva esfriar e tornar-se apenas uma possibilidade alternativa de educação. 

O Novo Ensino Médio (Lei 13415/2017) tem aplicação prevista para o próximo ano de 

2022. Durante 2021, vários encontros com órgãos governamentais, notadamente o Conselho 

Nacional de Educação, promoveu-se a discussão sobre o tema. Existem no Congresso, dois 



                                                      CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
                                   SCS - Quadra 02 - Bloco B - Ed. Palácio do Comércio - Salas 1305 e 1307/11 - Brasília/DF 

                                                                     CEP 70318-900 - Fones: (61) 3226-8166, 98414-2948 e 98414-2208 

                                                                        http://www.confenen.org.br - E-mail: confenen@confenen.org.br  

_____________________________________________________________________________ 

 

6 

 
Relatório da Presidência - 2021 

 
201 

 

projetos que tratam o assunto (PL 3079/2021 e PDL 611/2021). O primeiro simplesmente adia 

para o ano de 2024 a aplicação da lei, nada obstaculizando que aquelas escolas que estejam 

preparadas, possam iniciar a aplicação do Novo Ensino Médio. Já o PDL susta a portaria 521 do 

CNE que dispõe sobre o cronograma para aplicação da lei. A CONFENEN, após ouvir as suas 

bases, optou por apoiar os projetos de lei, entendendo, todavia, a necessidade de 

implementação da nova lei. 

Desde o ano de 2020 são produzidos os Boletins da CONFENEN no Congresso Nacional, 

enviado aos associados e disponibilizados nas redes sociais da entidade, com matérias de 

repercussão imediata, para conhecimento e tomada de decisões. 

Todas as Confederações têm entre seus principais serviços aos associados os trabalhos 

legislativos e judiciários. A atenção nesses setores é fundamental para a vida das instituições 

em todas as instâncias. 

 

4. CÂMARAS BÁSICA E SUPERIOR 

Câmaras de estudos da CONFENEN liderados por Samuel Lara de Araújo e Elizabete 

Guedes, realizaram durante o ano diversos encontros e seminários, promoveram discussões e 

análises de vários assuntos pertinentes à educação. Esse trabalho é de fundamental 

importância, para que os assuntos possam chegar ao Conselho de Representantes já analisados 

e prontos para uma decisão de procedimento da entidade a ser divulgada à sociedade.  

Na Câmara Básica, muito se discutiu sobre a educação domiciliar, pois o envolvimento 

dos pais nos estudos dos filhos, através das aulas não presenciais, deu-lhes uma falsa ideia de 

que poderiam suprir as necessidades educacionais de seus filhos, mesmo após a pandemia. 

Embora seja direito e dever do pai educar e cuidar do filho, entendemos que a escola de 

qualidade nada tenha a temer com relação à educação domiciliar, pois além de transmitir os 

conhecimentos, escola é lugar de socialização. 
 

 
5. CONSELHO DE ADVOGADOS 

 

O Conselho de Advogados, coordenado pelo Dr. Mauro Grimaldo continuou em 2021 a 

prestar o seu importante papel no aconselhamento jurídico de matérias de fundamental 

importância para às escolas. Cada vez mais o Conselho vem agregando advogados de diversas 

partes do país, assim enriquecendo o colegiado com experiências que estão servindo para 

todos. 
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6. NOTÍCIAS JURÍDICAS 

A CONFENEN, entidade máxima e única, a nível nacional 

possui legitimidade para propor perante os Tribunais Superiores, 

em especial o STF, ações que buscam garantir a Supremacia da CF 

frente a leis, atos normativos e demais atos resultantes do poder 

público que representam diretamente nos interesses dos 

estabelecimentos de ensino de privado.  

A entidade atua ou atuou em 51 ações no STF, 45 como 

requerente e 6 como amicus curiae.  

Neste ano, foram importantes vitorias:  

1) ADI - Imunidade Tributária das entidades beneficentes de assistência social.  

A decisão representa uma vitória da CONFENEN uma vez que ficou confirmada a tese 

jurídica de que apenas lei complementar pode tratar de requisitos materiais a serem atendidos 

a fim de assegurar a desoneração constitucional; 

2) ADIs - Inconstitucionalidades das Leis Estaduais sobre redução obrigatória e 

proporcional das anuidades em rede privada de ensino durante o plano de contingência da 

Covid-19.  

No final de 2020 o STF, em sessão virtual do Plenário, por maioria, julgou 

inconstitucionais leis dos Estados do Ceará, do Maranhão e da Bahia.  

Em maio de 2021 novamente o Tribunal julgou procedente ADI da CONFENEN, desta feita 

para declarar a inconstitucionalidade da lei no Pará.  
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Por fim, no mês de agosto deste ano foi a vez do Estado do Rio de Janeiro. 

O STF reconheceu, mais uma vez, que as leis estaduais que impõem a concessão de 

descontos nas anuidades escolares, são inconstitucionais por invadir a competência privativa da 

União. 

3) Julgamento de ADPF - Aplicação de Ultratividade de normas de acordos e de 

convenções coletivas.  

Com liminar favorável, concedida pelo Ministro Gilmar Mendes, desde 2016, em agosto 

deste ano se reiniciou o julgamento.  

Não houve conclusão, portanto, permanece o pedido de cautelar da CONFENEN, assim 

fazendo mais segurança jurídica em relações de trabalho e, mais equilíbrio entre as partes.  

4) Julgamento de ADIs - Definição do âmbito dos limites de Atuação das Leis Estaduais - 

Natureza jurídica da relação educacional.  

Trata-se de ação ajuizada pela CONFENEN em busca de declaração de 

inconstitucionalidade da lei estadual que obriga as instituições de ensino privado a atenderem 

o benefício de novas promoções aos alunos preexistentes.  

O caso ainda será julgado todavia, cautelosamente está suspenso a eficácia da lei.  

5) Julgamento de Ação Declaratória - Percebe-se que o trabalho jurídico e o trabalho 

legislativo são deveres importantes, pois ambos asseguram os direitos às entidades, 

especialmente das escolas privadas. 

 

7. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A Lei 13.709/2018 – lei geral de proteção de dados, está em pleno vigor e a aplicação de 

suas sanções disciplinares está valendo desde agosto de 2021. A CONFENEN tratou de discutir o 

tema em diversas oportunidades e orientar os sindicados e federações que, por sua vez, 

orientam às escolas. 

O Governo Federal criou o Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. 

Nossa entidade, em conjunto com a Confederação Nacional da Saúde – CNSaúde, indicou o 

advogado Dr. Marcos Otoni para fazer parte deste conselho e, assim, defender os interesses 

das entidades de saúde e educação. 

 

8. AULAS NÃO PRESENCIAIS 

A solução para a continuidade dos estudos dos alunos, as aulas não presenciais 

funcionaram desde o ano de 2020, sendo aperfeiçoadas em 2021, já com uma melhor aceitação 

por parte dos atores do processo (professores, alunos e pais de alunos). Na educação infantil 
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houve maior dificuldade, haja vista a questão da pequena concentração por parte dos 

pequenos. Mesmo assim, muitas escolas, com criatividade, alcançaram êxito. Todavia, temos 

que reconhecer que outras tantas fecharam às suas portas pela perda irremediável nas 

matrículas. 

Estatística do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa – INEP dão conta de redução nas 

redes de ensino de 2019 para 2020 , tanto na escola pública, quanto privada. Na rede particular 

a redução foi de 388 unidades, chegando em 41.046 escolas. Em matrículas também houve 

redução, em 8.890 na rede particular. 

 

9. PARTICIPAÇÕES EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Diversas foram às participações da CONFENEN em audiências públicas. Na Câmara dos 

Deputados estivemos em audiência sobre o Sistema Nacional de Ensino, representados pela 

Dra. Anna Gilda Dianin. Também na Câmara, na Comissão de Seguridade Social e Família, 

discutindo o PLP 134/2019 sobre o retorno à regulamentação das entidades filantrópicas, 

representados pelo Dr. Ricardo Furtado, que também representou a entidade no Supremo 

Tribunal Federal, desta feita para discutir o Decreto Lei 10502/2020, tratando da Política 

Nacional da Educação Especial. Na Câmara, o Dr. Mauro Grimaldo participou de audiência 

pública para discutir o PL 10.944/2019 que trata da prestação de serviços a terceiros nas 

atividades de magistério.  
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O Prof. Paulino Delmar representou a CONFENEN em audiência pública na Câmara dos 

Deputados versando sobre o tema “Retorno Seguro às Aulas, a Vacinação de Professores e os 

Riscos da Pandemia”.  

 

O Dr. Ricardo Albuquerque representou nossa entidade na Comissão de Juristas da 

Câmara dos Deputados debatendo “O Racismo Estrutural e Medidas Proativas”. 

No Conselho Nacional de Educação, tornou-se habitual a presença da CONFENEN nas 

discussões do Pleno ou das Câmaras Básica e Superior de Educação, ou mesmo nas Câmaras 

Bicamerais, tratando temas diversos como o Novo Ensino Médio, o Ensino Híbrido, o ENEM, 

FUNDEB, Calendário Escolar, etc. Lá estiveram Samuel Lara, João Cesarino, Paulino Delmar, 

Sebastião Filho, Marcelo Siqueira, Maria Tereza Barboza, Cláudio Dornas, Mauro Grimado e 

João Bosco. Também no MEC estivemos em audiências públicas, buscando direitos da escola 

privada. Na Secretaria de Regulamentação do Ensino Superior - SERES somos representados 

pelo Arnaldo Freire. 

No Supremo Tribunal Federal o nosso titular Dr. Ricardo Albuquerque têm conseguido 

manter a hegemonia da CONFENEN, no que diz respeito à legitimidade das ações. 

 

10. PARTICIPAÇÃO NA MÍDIA 

A CONFENEN vem sempre sendo procurada para dar entrevistas sobre temas que dizem 

respeito à educação. Não se furta e dirige as perguntas para seus membros mais afins com a 

matéria, sempre com o espírito conservador, não procurando gerar polêmicas, mas 

apresentando com firmeza seus pontos de vista, na defesa do ensino privado. 
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11. VISITA A CONFENEN 

Em abril de 2021 recebemos a visita, por videoconferência do 

Senador Marcelo Castro – Presidente da Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte do Senado Federal. Na oportunidade o Senador 

discutiu e analisou com o Conselho de Representantes da CONFENEN 

as consequências da pandemia do COVID-19 no Brasil. Também 

sobre os projetos de lei que visam transformar a educação em 

atividade essencial. Foi um momento muito rico de troca de 

experiências entre os membros do Conselho e o Senador, onde se 

pôde demonstrar a realidade da situação nos diversos estados da 

federação. 
 
 

12. PARCERIAS 

A CONFENEN tem há muitos anos a parceria salutar com a empresa de seguros PAPER, 

através da representação da Sra. Elaine Godinho. Com seguros importantes para o diretor de 

escola administrar com segurança e qualidade a sua instituição, a CONFENEN sente-se segura 

em indicar e fazer parte desta parceria. 

Iniciamos em 2021 uma parceria tecnológica com a empresa APPLE, através de uma 

série de seminários gratuitos às escolas, apresentando tecnologia de ponta, para que cada vez 

mais a escola brasileira alcance patamares de excelência educacional. As apresentações 

estiveram a cargo do Professor Antônio Ferro. Os seminários ocorreram em fevereiro e junho, 

tendo como temas: “Escolas-Estratégias Educacionais para 2021”; “A Tecnologia na 

Aprendizagem-Explorando o Potencial do iPad”; “Semana da Tecnologia Educacional” e “A 

Inovação do Atual Cenário Educacional”.  

 
13. SEMINÁRIOS 

A CONFENEN realizou quatro seminários em 2020. 

O primeiro foi 15 de abril, com o Professor Ricardo Althoff, 

intitulado “Matrículas em Tempos de Pandemia – Nada 

Será Como Antes”; o segundo foi em 20 de abril, em 

parceria com o CNE, intitulado “Desafios e Perspectivas 

dos Itinerários Formativos no Novo Ensino Médio”, com a 

presença das escolas: Pentágono – SP; Organização 

Educacional Farias Brito – CE e Bernoilli Educação – MG.  
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Também participou como palestrante a Prof.ª Dra. Guiomar Namo de Mello; o terceiro, 

em 1º de julho, também em parceria com o CNE, intitulado “A Educação Híbrida e as Soluções 

para a Nova Arquitetura do Ensino Médio”, como palestrantes: Prof.ª Suely Melo de Castro 

Menezes – Presidente da Câmara Básica de Educação do CNE e Sebastião dos Santos Filho – 

Diretor da CONFENEN e Vice-Presidente da FENEN SE, além dos Senhores Daniel Barros da 

Novotech e Thiago Zola da Vojo Educação; e o quarto, novamente em parceria com o CNE, 

ocorrido em 17 de agosto, intitulado “Diálogos sobre o Novo Ensino Médio, com as presenças 

da Profª. Maria Helena Guimarães de Castro – Presidente do CNE e o Sr. Fernando Wirthmann – 

Coordenador Geral do Ensino Médio do MEC. 

  

 

14. CONAE 

O Fórum Nacional de Educação que tem a 

participação da CONFENEN através dos  Professores 

Arnaldo Cardoso Freire e João Luiz Cesarino da Rosa, 

tem por principal missão acompanhar o Plano Nacional 

de Educação. Com várias representações do executivo e 

da sociedade educacional, realiza reuniões constantes 

para aperfeiçoar os implementos necessários a 

consecução dos objetivos do PNE. Através das 

Conferências Nacional, Estaduais e Municipais, o Fórum 

pode avaliar e trabalhar no sentido de uma educação 

moderna, eficaz e atuante, onde os alunos são o centro 

do processo, e sempre preocupado com a formação dos 

professores. Assim, nesse momento se prepara para a 

CONAE-2022 – Conferência Nacional de Educação. 
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Nossos representantes fazem parte das comissões organizadoras, atuando na defesa da livre 

iniciativa e dos direitos constituídos da escola particular. 

15. SISTEMA S

O Conselho de Representantes aprovou em 04 de dezembro de 2013 a criação do 

Serviço de Aprendizado em Educação. O Dr João Roberto trouxe novamente o tema, 

informando que para o funcionamento de tal sistema não há necessidade de aprovação de lei 

específica. O Conselho aprovou então o desenvolvimento de tal sistema para a CONFENEN. Em 

reunião da Diretoria Executiva foi designada uma comissão para tratar o tema. Tramitam no 

Congresso dois projetos de lei: um de autoria do ex Deputado Mendonça Filho e outro do 

Deputado Átila Lira. Ambos precisam de maior aperfeiçoamento e, nesse sentido, estamos 

conversando com os relatores dos referidos projetos. 

16. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A CONFENEN, como todas as entidades sindicais no país vive momentos difíceis desde a 

não obrigatoriedade de recolhimento dos valores referentes à contribuição sindical (reforma 

trabalhista). Bem administrada por anos por seu eterno presidente Roberto Dornas e 

Tesoureiro Samuel Lara e demais integrantes da Diretoria e Conselho Fiscal, a entidade vem 

conseguindo manter seus serviços e atingido os seus objetivos na representação da escola 

particular. Foram aprovados os demonstrativos contábeis de 2020, a previsão orçamentária 

para 2021, bem como os pareceres do Conselho Fiscal. 

17. HOMENAGENS

Ao Professor Roberto Geraldo de 

Paiva Dornas, em 11 de agosto, pela 

passagem de um ano sem a sua presença. 
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Ao Professor Raimundo Figueiredo, grande baluarte da 

CONFENEN, que nos deixou em 13 de maio de 2021. O Prof. 

Figueiredo, como era conhecido, foi assíduo integrante no Conselho 

de Representantes da nossa entidade (1989 até 2017), após passou a 

compor o Núcleo Superior de Estudos e Consultoria. Presidiu o 

SINEPE/MA por três décadas e foi Presidente do Conselho Estadual de 

Educação do Maranhão por dois mandatos. 

 

 

Ao Dr. Brito Pereira que deixou o cargo de Presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho – TST. O Ministro anunciou a sua 

aposentadoria, após atuar desde o ano de 2000 no Tribunal, 

sendo seu presidente entre os anos de 2018 a 2020. O Ministro 

Brito Pereira foi advogado na CONFENEN nos anos 80-90. 

 

 

 
18. ELEIÇÕES NA CONFENEN 

 

Em outubro foram eleitos a Nova Diretoria e Conselhos da CONFENEN para o período 

2021 a 2025. 

Através do Novo Presidente Paulino Delmar Rodrigues Pereira cumprimento a todos os 

novos membros, desejando-lhes um profícuo mandato, agindo com parcimônia e sabedoria,  a 

fim de manter a nossa entidade no mais alto patamar  de representatividade da Escola 

Particular. 

 
 

19. HOMENAGENS 

Às Diretorias Executiva e Consultiva, ao Conselho Fiscal, as Câmaras de Educação Básica 

e Superior, ao Conselho de Representantes, às Federações e Sindicatos filiados e ao corpo de 

funcionários, que não mediram esforços nas suas áreas, para que a nossa entidade continuasse 

a bem representar e orientar as escolas privadas, neste difícil momento pelo qual passa toda a 

humanidade. Especialmente aos membros designados a representar a nossa entidade nos 
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diversos segmentos que, de maneira laboriosa e com imensa competência prestaram a sua 

colaboração, os meus mais sinceros agradecimentos.  

Desejo a todos que irão continuar a prestar os seus serviços à escola particular, um 

próspero ano de 2022, com fé e esperança no futuro. 
 

 
JOSÉ FERREIRA DE CASTRO 

PRESIDENTE 

 


