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Parecer - CEE/Pleno N. 24/2009 

A Senhora Secretária de Educação Básica do Ministério de 
Educação e Cultura (MEC), Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, 
remeteu o Ofício Circular N. 90/2009/SEB a todos os Secretários 
Municipais e Estaduais de Educação,. do País, por meio do qual 
ressalta a obrigatoriedade de os sistemas de ensino observarem os 
pareceres e resoluções, respectivamente emitidos e baixados pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE), com destaque para os que 
regulamentam a data de ingresso de crianças no ensino fundamental. 

Ao final, a Senhora Secretária da SEB/MEC destaca o 
entendimento do Órgão sobre essa matéria, asseverando, de forma 
literal: 

Ainda em consonância com as orientações do CNE, este 
Ministério da Educação considera: a) que para o ingresso 
no Ensino Fundamental com nove anos de duração, de 
matrícula obrigatória, as crianças deverão ter seis anos 
complet9s ou a completar até o início do ano letivo no 
respectivo sistema de ensino; b) 'como início do ano 
letivo', o primeiro dia de aula do ano, previsto no 
calendário escolar do respectivo sistema de ensino. t Constata-se pela leitura do epigrafado Ofício que as I 

matérias nele abordadas envolvem, a um só tempo, a competência da 
União, a dos sistemas de ensino e o direito social fundamental à 
educação, especialmente a etapa erigida à condição de direito PÚblicoM 
subjetivo, pelo Art. 208, § 10, da Constituição Federal, com a redação 

. . ". onglnana. 

No tocante à competência da União e dos sistemas de 
ensino, não há maiores indagações, uma vez que elas se encontram 
delimitadas, de modo claro, nos Arts. 22 e 24, da Constituição 
Federal, e 90

, 10. 1 L 16. 17 e 18. da Lei de Diretrizes e Bases da 
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o Art. 22, da Constituição Federal, caput e inciso 
XXIV, estabelece, de forma literal: 

Art. 22- Compete privativamente à União legislar sobre: 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional. 

Claro está que, à luz do Art. em realce, somente a União, 
pode legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. 

No entanto, por força do Art. 24, inciso IX e § 1°, também, 
da Constituição Federal, cabe aos sistemas estaduais de enSIno, 
legislar, concorrentemente, com a União, sobre educação, cultura, 
ensino e desporto. 

Art. 24- Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: 

IX- educação, cultura, ensino e desporto. 

§ 10 No âmbito da legislação concorrente, a competência 
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

Cotejando os dois dispositivos constitucionais, constata-se 
que a União baixa as normas gerais sobre as diretrizes e bases dM 
educação nacional e, os Estados, a legislação complementar, em 
perfeita sintonia com estas, sob pena de invasão de competência. _ 

A LDB, em seus Art.s 8°, 9° e 10, regulamenta a 
competência do sistema federal e a dos sistemas estaduais de que 
tratam os dispositivos constitucionais retro, assim dispondo, de forma 
literal: 

" i 

~--""-----~ 
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Art. 8° A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 
respectivos sistemas de ensino. 

§ 1 ° Caberá à União a coordenação da política nacional de 
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e 
exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em 
relação às demais instâncias educacionais. 

§ 2° Os sistemas de ensino terão liberdade de organização 
nos termos desta Lei. 

Art. 9° A União incumbir-se-á de: (Regulamento) 

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 

11 - organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos 
Territórios; 

IH - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, . 
ao Distrito Federal e aos Municípios para o 
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o 
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, 
exercendo sua função redistributiva e supletiva; 

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, competências e 
diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e 
o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 
comum; 

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a 
educação; 

VI - assegurar processo nacional de avaliação do 
rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 
superior, em colaboração com os sistemas de ensmo, 
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objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 
qualidade do ensino; 

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e 
pós-graduação; 

VIII - assegurar processo nacional de avaliação da 
educação superior, com a cooperação dos sistemas que 
tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; 

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 
avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de 
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema 
de ensino. 

§ lONa estrutura educacional, haverá um Conselho 
Nacional de Educação, com funções normativas e de 
supervisão e atividade permanente, criado por lei. 

§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, 
a União terá acesso a todos os dados e informações 
necessários de todos os estabelecimentos e órgãos 
educacionais. 

§ 3° As atribuições constantes do inciso IX poderão ser 
delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que 
mantenham instituições de educação superior. 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - orgariizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; 

11 - definir, com os Municípios, formas de colaboração na 
oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a 
distribuição proporcional das responsabilidades, de 
acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do 
Poder Público; 

IH - elaborar e executar políticas e planos educacionais, 
em consonância com as diretrizes e planos nacionais de 
educação, integrando e coordenando as suas ações e as 
dos seus Municípios~ 
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IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervIsIonar e 
avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de 
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema 
de ensino; 

V - baixar normas complementares para o seu sistema de 
enSInO; 

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 
prioridade, o ensino médio. 

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

Parágrafo umco. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as 
competências referentes aos Estados e aos Municípios. 

A matéria abordada no Ofício sob discussão, no que pertine 
à data de ingresso no ensino fundamental, indiscutivelmente, 
encontra-se inserida no contexto das normas gerais. Importa dizer: a 
sua regulaJ?entação é de competência exclusiva da União; cabendo 
aos sistemas estaduais tão-somente baixar as normas que a 
complementem. 

Com base na Lei N. 9.131/95, que modifica a Lei N. 
4.024/61-primeira LDB nacional, o Ministério da Educação pode, 
perfeitamente, homologar os pareceres e as resoluções do CNE e, por 
conseguinte, transformá-los em diretrizes nacionais, aplicáveis a todos f 
os demais sistemas de ensino, como sobressai dos seus dispositivos . 
abaixo transcritos. 

Art. 60 O Ministério da Educação e do Desporto exerce as 
atribuições do poder público federal em matéria de 
educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política 
nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e 
velar pelo cumprimento das leis que o regem. 

§ 10 No desempenho de suas funções, o Ministério da 
Educação e do Desporto contará com a colaboração do 
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Conselho Nacional de Educação e das Câmaras que o 
compõem. 

§ 2° Os conselheiros exercem função de interesse público 
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos 
públicos de que sejam titulares e, quando convocados, 
farão jus a transporte, diárias e jetons de presença a serem 
fixados pelo Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto. 

§ 3° O ensino militar será regulado por lei especial. 

Art. 7° O Conselho Nacional de Educação, composto 
pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação 
Superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de 
assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto, de forma a assegurar a participação da 
sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. 

§ 1° Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete: 

a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do 
Plano Nacional de Educação; 

b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um 
nível ou modalidade de ensino; 

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no 
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para 
aperfeiçoar os sistemas de ensino, especialmente no que 
diz respeito à integração dos seus diferentes níveis e 
modalidades; 

d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por 
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo 
Ministro de Estado da Educação e do Desporto; 

e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos 
Estados e do Distrito Federal; 

t) analisa~ e emitir parecer sobre questões relativas à 
aplicação da legislação educacional. no que diz respeito à 
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integração entre os diferentes níveis e modalidade de 
ensmo; 

g) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro 
de Estado da Educação e do Desporto. 

§ 2° O Conselho Nacional de Educação reunir-se-á 
ordinariamente a cada dois meses e suas Câmaras, 
mensalmente e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo Ministro de Estado da Educação e do 
Desporto. 

§ 3° O Conselho Nacional de Educação será presidido por 
um de seus membros, eleito por seus pares para mandato 
de dois anos, vedada a reeleição imediata. 

§ 4° O Ministro de Estado da Educação e do Desporto 
presidirá as sessões a que comparecer. 

Desse modo, não há o que se discutir sobre a vinculação 
dos sistemas estaduais de ensino às normas baixadas diretamente pela 
União, bem como àquelas emanadas do CNE, que forem devidamente 
homologadas pelo Senhor Ministro de Estado da Educação~ .desde, é 
claro, que não ultrapassem o caráter e a natureza de normas gerais, sob 
pena de invasão da competência concorrente dos sistemas de ensino. 

Todavia, dentre as matérias. discutidas no Ofício Circular 
N. 090/2009/SEB, acha-se inserto o direito ao ensino fundamental 
obrigatório e gratuito, que é público subjetivo, por força do que 
estipula o Art. 208, inciso I, e § 10, da Constituição Federal, com a sua 
redação originária. 

Com o devido respeito ao CNE e ao MEC, essa matéria, até 
agora, não foi devidamente tratada por eles, como sobressai do 
penúltimo parágrafo do Ofício Circular sob discussão. 
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o mencionado Ofício limita-se a estabelecer que o ingresso 
ao ensino fundamental com nove anos de duração pode dar-se até o 
início do ano letivo, ou seja, até o primeiro dia de aula deste; nada 
dispondo quanto às crianças que vierem a completar 6 (seis) anos de 
idade após essa data. 

Ora, a natureza biológica é sábia e, felizmente, faz nascer 
. crianças de 10 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Assim sendo, 

cabe perguntar: as crianças que completarem 6 (seis) anos de idade 
após o início do ano letivo ficam fora da escola, até o ano seguinte? A 
resposta para essa questão, lamentavelmente, até aqui, não foi objeto 
de discussão do CNE e do MEC. 

A possível argumentação que as cnanças em questão 
devam continuar matriculadas na educação infantil, mais 
precisamente, na pré-escola é impertinente. Isto, por várias razões. A 
primeira delas diz respeito à falta de oferta dessa etapa da educação 
básica, pela esmagadora maioria dos municípios, que não dispõem de 
recursos suficientes para tanto. A segunda está, exatamente, no 
alcance dessa etapa da educação básica. O Art. 70

, inciso XXV, 
assegura, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a 
"assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 
(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas". 

O Art. 208, igualmente, da Constituição Federal, dispõe, no 
caput e no inciso IV, de forma literal: 

Art. 208 - O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de: 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 
até 5 (cinco) anos de idade. 

Dessa forma, mesmo que a oferta de pré-escola já estivesse 
universalizada, o que, diga-se, só se tornará obrigatório a partir de 
2016, conforme estipula a Emenda Constitucional N. 59/09; ainda 
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assim, não haveria garantia legal para a permanência nela dos alunos 
que completarem 6 (seis) anos de idade, após o início do ano letivo, 
haja vista essa etapa da educação básica, constitucionalmente, limitar
se à idade de 5 (cinco) anos. 

Desmorona-se, assim, o primeiro argumento daqueles que 
defendem a tese de que a criança somente pode matricular-se no 
ensino fundamental se completar a idade de 6 (seis) anos até o início 
do ano letivo. Argumento, este, que não está explícito nem implícito 
no Ofício N. 090/2009-SEB. 

Não havendo amparo legal nem fático para obrigar o Poder 
Público a garantir a permanência da criança, na educação infantil, 
após ela completar 6 (anos) anos de idade, a decisão do CNE e do 
MEC, a rigor, excluí-la da escola, ao longo de todo o ano letivo. 

Destarte, tal decisão malfere, a um só tempo, preceitos 
constitucionais e legais, como se demonstra a seguir: 

O primeiro dispositivo constitucional violado é o. do Art. 
208, caput e inciso I, que assim determinam, de forma literal: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de: 

1- ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 
tiverem acesso na idade própria. 

É bem de ver-se que o § 1°, desse Art. constitucional, 
estabelece que "o acesso ao ensino obrigatório e gratuito 
é direito público subjetivo. 

Aqui, já se evidencia o descompasso da medida adotada 
pelo CNE e pelo MEC, pois o dever do Estado com o ensino 
obrigatório não se circunscreve ao início do ano letivo, como se infere 
de tal medida, sendo extensivo a todos os dias do ano e a todas as 
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idades; sob pena de se negar vigência ao inciso I e ao § 1°, do Art. em 
questão, o que é inadmissível do ponto de vista do Direito 
Constitucional e do Estado democrático de direito. 

Não se sustenta o argumento, utilizado por muitos, segundo 
o qual a estipulação de data limite para ingresso na escola, durante o 
ano letivo, é necessária, para se cumprir a exigência de freqüência 

, mínima, inserta no Art. 24, inciso VI, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB); pois, na fase primeira de alfabetização, 
não se têm como prioritárias a freqüência e a promoção; mas sim, o 
direito público subjetivo e a aprendizagem. 

Mas, ainda que assim o fosse, isto não poderia servir de 
entrave para o ingresso na escola, em qualquer nível ou etapa, 
notadamente na obrigatória, como o é o ensino fundamental. 

É bem de ver-se que, tanto a aprendizagem e o 
aproveitamento do conteúdo, são aspectos relevantes, que devem 
nortear qualquer discussão sobre a educação escolàr, entretanto, isso 
não invalida o direito público subjetivo de ingresso na educação 
escolar, a qualquer dia do ano, quando se completam 6 (seis) anos de 
idade. 

A medida sob discussão, mal fere , também, os princípios 
basilares que norteiam a LDB, senão, veja-se: 

Art. 50 O acesso ao ensino fundamental é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 
associação comunitária, organização sindical, entidade de 
classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério 
Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

§ 10 Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de 
colaboração, e com a assistência da União: 
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I - recensear a população em idade escolar para o ensino 
fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiveram 
acesso; 

II - fazer-lhes a chamada pública; 

IH - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à 
escola. 

§ 2° Em todas as esferas administrativas, o Poder Público 
assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, 
nos termos deste artigo, contemplando em seguida os 
demais níveis e modalidades de ensino, conforme as 
prioridades constitucionais e legais. 

§ 3° Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo 
tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na 
hipótese do § 2° do art. 208 da Constituição Federal, sendo 
gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. 

§ 4° Comprovada a negligência da autoridade competente 
para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá 
el~ ser imputada por crime de responsabilidade. 

§ 5° Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de, 
ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso 
aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 
escolarização anterior. 

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula 
dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino 
fundamental. 

A prevalecer a medida em debate, como os (as) cidadãos 
(ãs) podem fazer valer o seu direito público subjetivo, após o início do 
ano letivo? Como o Poder Público fará a chamada escolar pública das 
crianças com 6 (seis) anos de idade, para ingresso no ensino 
fundamental, se lhes nega o acesso a ele, sob o pálido argumento de 
que o ano letivo já teve início? Como os pais ou responsáveis poderão 
cumprir o seu dever de matricular os menores, com seIS anos 
completos, no ensino fundamental? 
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A toda evidência, a medida adotada pelo CNE e pelo MEC 
descumpre preceito constitucional fundamental, ensejando, inclusive, 
o ajuizamento de Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental, com fundamento no Art. 102, § 1°, da Constituição 
Federal. 

Ante todo o exposto, depara-se diante da necessidade de os 
sistemas de ensino estaduais observarem as normas gerais baixadas 
pela União e a obrigatoriedade de todos, o sistema federal, os 
estaduais e os municipais, cumprirem os preceitos constitucionais e 
legais, quanto ao ensino fundamental. Assim, a razoabilidade indica, o 
que se segue: 

As normas complementares, a serem baixadas pelo 
Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE), quanto à data de 
matrícula no ensino fundamental, devem estabelecer como referencial, 
para esse fim, a comprovação de 6 (seis) anos de idade, completos ou 
a serem completados ao longo do ano letivo. 

Frise-se que essa medida pode encontrar à objeção dos 
estudiosos da primeira infância, que não recomendam a matrícula, no 
ensino fundamental, para as crianças que ainda não completaram 6 
(seis) anos de idade. Todavia, mostra-se como a única capaz de dar 
efetividade ao direito público subjetivo de ingresso no ensino 
fundamental, aos 6 (seis) anos de idade, que se constitui, igualmente, 
em dever do Estado, quanto à sua oferta, e dos pais e/ou responsáveis 
quanto à matrícula. 

Na hipótese de se entender que tal medida não deva 
prevalecer, em razão de possíveis óbices pedagógicos há de se 
garantir aos que completarem 6 (seis) anos de idade a matrícula no 
ensino fundamental, no curso do ano letivo, não importando o dia do 
ano em que ocorrer o aniversário~ sob pena de se negar vigência a 
todos os preceitos constitucionais fundamentais retrotranscritos. 
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Ressalta-se, com todo respeito aos que advogam de forma 
diversa que, não se vislumbra qualquer outra medida, para além 
dessas, que seja capaz de, a um só tempo, dar efetividade ao preceito 
fundamental de ingresso na escola, aos 6 (seis) anos de idade e de não 
antecipar a idade adequada para o ingresso no processo formal de 
alfabetização, assegurado pelo ensino fundamental. 

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS, em Goiânia, aos dias do 

mês de de 2009. 

José G~~' de SC~~tana Oliveira 
Conselheir Relator 

O Conselho Pleno aprova, à unanimidade, o Parecer da 
Comissão. 


