MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

PP: _____________________________

ÚNICO: PR-RO-00028548/2016

RECOMENDAÇÃO 16/2016/MPF/PR-RO/GABPRDC

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da
República signatário, no regular exercício de suas atribuições institucionais, com
base nos artigos 127, 129, incisos II e III da Constituição Federal, nos artigos 5º,
inciso III, alínea e, e 6º, incisos VII, alínea d, e XX, da Lei Complementar 75/1993,
bem como com fundamento no disposto na Lei Federal 7.347/1985, e
CONSIDERANDO:
1 – que cabe ao Ministério Público, como determinado no art. 129, III, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, atuar na proteção e defesa dos
interesses sociais e difusos;
2 – ser atribuição do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação
Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social e ainda “expedir
recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe
promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129,
inciso III, da Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, e XX, da Lei
Complementar n. 75/93);
3 – a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar
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e interagir com órgãos de Estado, organismos nacionais e internacionais e
representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção
e

defesa

dos

direitos

individuais

homogêneos

socialmente

relevantes

ou

indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde,
educação, assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e
livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, alimentação
adequada, dentre outros;
4 – que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela observância
dos princípios constitucionais relativos à educação, conforme prescreve o artigo 5º,
inciso II, alínea “d” e inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar nº 75/93;
5 – que são direitos sociais a educação , a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, consoante o disposto no art. 6º da Constituição da República de
1988;
6 – que a educação é direito de todos e dever do Estado e que este dever será
ministrado com base nos princípios de igualdade de condições para acesso e
permanência na escola, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (art. 206, I, III e IV da
CR/88);
7 – que são princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e proporcionalidade (art. 37,
caput, CR/88);
8 – que a Constituição da República Federativa do Brasil regulamenta o direito à
Educação nos arts. 205 a 214, sendo definida a responsabilidade estatal e da família
quanto à educação para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho, nos termos
do art. 205, ipsis litteris:
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade , visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho (grifo nosso).

9 – o texto constitucional encontra respaldo e inspiração na Declaração Universal dos
Direitos do Homem, que preconiza a educação como mecanismo de promoção dos
direitos e garantias da pessoa humana, em seu art. XXVI:
1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução
superior, esta baseada no mérito.
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol
da manutenção da paz.

10 – que, mesmo em dispositivos constitucionais que não se referem expressamente à
educação, forçoso reconhecer, como visto, que esta tem papel relevante para sua efetiva
realização. Por isso, Carmem Lúcia Antunes Rocha1 destaca que:
A efetividade ou a produção de efeitos sociais das normas jurídicas depende,
fundamentalmente, da atuação dos cidadãos.
Já não há como cuidar de cada geração de direitos fundamentais isoladamente,
pois a certeza e eficácia de uns depende da eficácia dos demais. De uma maneira
muito particular a eficácia

social destes direitos depende da atuação dos

cidadãos.
A cidadania, erigida como princípio ao lado da dignidade da pessoa humana (art.
1º, II e III da Constituição da República brasileira). Mas a cidadania que se
irrompe nestes últimos suspiros de século XX não tem o mesmo sentido que
1

Rocha, Carmem Lúcia Antunes. O constitucionalismo contemporâneo e a instrumentalização para a eficácia dos direitos
fundamentais. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, nº 16, 1996, p. 57-58.
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ostentou anteriormente. Ela, agora, se reporta ao princípio da solidariedade e
passa a se constituir num direito-dever do homem para si mesmo e para o outro.
Sem o conhecimento dos direitos fundamentais pelos cidadãos e o seu exercício
por eles, a zelar pelo seu patrimônio jurídico e pelo patrimônio de todos, não há
como se dotar de eficácia social aquele elenco de direito.
(...)
Quanto à educação não é nova a crença de que este é um direito sem
cujo exercício todos os demais remanescerão como se fossem meras
concessões ou exercícios acanhados numa sociedade política a que
aportamos meio por favor e nela nos mantemos como estrangeiros da
própria terra (negritou-se).

11 – que, a partir da decisão liminar, posteriormente confirmada em sentença obtida
nos autos da ACP 0011677-27.2013.4.01.4100, determinando que União e o Estado
de Rondônia se abstenham de praticar qualquer ato tendente a limitar o acesso
das crianças que possuam 4 (quatro) e 6 (seis) anos no ano da matrícula nos
Ensinos Infantil e Fundamental respectivamente, independentemente da data do
aniversário,

reconhecendo-se,

incidenter

tantum,

a

inconstitucionalidade

e

ilegalidade dos arts. 2º e 3º da Resolução CNE/CEB 1/2010, arts. 2º, 3º e 4º da
Resolução CNE/CEB 6/2010, bem como dos arts. 3º, §1º e 5º da Resolução 824/2010CEE/RO, por limitarem o acesso ao Ensino Infantil e Fundamental aos 4 (quatro) anos e 6
(seis) anos de idade completados somente até 31 de março do ano da matrícula, diversos
questionamentos foram direcionados a esta Procuradoria da República em algumas
representações e, principalmente, em contatos telefônicos, buscando saber se há
obrigatoriedade na matrícula de crianças nas faixas etárias acima mencionadas no ensino
infantil e fundamental;
12 – que a decisão acima referida não trata, em seu bojo, de situações excepcionais,
embora assegure o direito aos pais – e não a obrigação – de, sendo desejo destes,
matricular os filhos nesta faixa etária no ensino infantil e fundamental e de que não
possa haver negativa do poder público em recebê-los no sistema educacional;
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13 – que, por outro lado e com visto, a decisão tem caráter de obrigatoriedade para o
poder público assegurar o direito dos pais de matricular os filhos que completaram 4
(quatro) e 6 (seis) anos no ano da matrícula nos Ensinos Infantil e Fundamental
respectivamente, independentemente da data do aniversário;
14 – que, em representação dirigida a esta Procuradoria da República na
manifestação 20160114061, registrada sob UNICO PR-RO-00027361/2016, cidadão
relata que seu filho, nascido aos 5/12/2011, concluiu o pré-II em Escola Municipal de
Ensino Infantil e Fundamental, mas a professora e a direção da escola, bem como os
pais, entendem que a criança ainda não possui maturidade para ingressar no 1º ano
do Ensino Fundamental e, o fazendo, poderá ter prejudicado seu desenvolvimento
pessoal e educacional;
15 – que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei 9.394/96, ao
traçar os princípios e fins da Educação Nacional, prescreve que:
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
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VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de
2013)

16 – que, a LDB ao assegurar o Direito à Educação e o Dever de Educar prescreve
que:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante
a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos
de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de
2013)
a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação
dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação,

transversal

a

todos

os

níveis,

etapas

e

modalidades,

preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796,
de 2013)
IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que
não os concluíram na idade própria; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
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V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características
e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se
aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem.
X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais
próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4
(quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008).

17 – que, conforme se observa do inciso V do § 4º da LDB, não há determinação
alguma para que haja acesso a nível mais elevado de ensino, apenas considerando o
fator idade, mas que deve ser observada a capacidade de cada um, o que deixa claro
a possibilidade de avaliação em sentido contrário ao que teria sido orientado pela
escola pública objeto da representação 20160114061, aportada nesta Procuradoria
da República;
18 – que, nos termos do art. 21 da LDB, a educação escolar compõe-se: (i) de
educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
e, (ii) educação superior;
19 – que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurarlhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, nos termos do disposto
no art. 22 da LDB;
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20 – A orientação da que a própria LDB disciplina, senão vejamos:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade.

(Redação dada pela Lei nº 12.796,

de 2013).
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes
regras comuns:

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental;

(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;

(Incluído pela Lei nº

12.796, de 2013)
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno
parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;

(Incluído pela Lei nº 12.796,

de 2013)
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;

(Incluído

pela Lei nº 12.796, de 2013)
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.

(Incluído pela Lei nº 12.796, de

2013)

21 – que, os dispositivos legais são claros e autoaplicáveis e o Estado, como
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responsável pelas políticas públicas de promoção de educação em todos os níveis,
deve adotar políticas públicas que atendam aos preceitos legais e regulamentares e
ao interesse público;
22 – que, assim, nos termos do art. 30, I e art. 31, I da LDB, uma criança que,
nascida em 5/12/2011, tendo cursado e concluído o chamado Pré-II em 2016 e, não
tendo condições para ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, pode ser mantido
no âmbito do Ensino Infantil, sem que isso implique em considerar o aluno como
reprovado ou “repetente”, uma vez que a educação infantil tem por finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e
da comunidade (art. 29 da LDB), sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso
ao ensino fundamental;
23 – que, aliado a tais disciplinas legislativas acima elencadas, temos ainda que
levar em consideração a moderna concepção pedagógica de que, na esteira dos
ensinamentos do filósofo e pedagogo brasileiro Dermeval Saviani 2, a visão moderna,
sendo o homem considerado completo desde o nascimento e inacabado até morrer, o
adulto não pode se constituir como modelo, razão pela qual a educação passa a
centrar-se na criança. Do ponto de vista pedagógico, o eixo se deslocou do intelecto
para as vivências; do lógico para o psicológico; dos conteúdos para os métodos; do
professor para o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina para a
espontaneidade; da direção do professor para a iniciativa do aluno; da quantidade
para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da
lógica para uma pedagogia de inspiração experimental baseada na biologia e na
psicologia;
24 – que, portanto, no caso mencionado inicialmente, havendo, de fato, avaliação
pedagógica ou psicopedagógica da instituição de ensino de que a criança não teria
condições de ingressar no 1º ano do ensino fundamental, além da anuência dos pais,
2

Disponível em: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_concepcao_pedagogica_nova_ou_moderna.htm#_ftnref1
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– o que é situação excepcional e, portanto, não abrangida pelo dispositivo da decisão
–, é possível que a instituição de ensino deixe de determinar esta progressão do
aluno do ensino infantil para o ensino fundamental;
25

–

que

interpretar

o

direito

subjetivo

assegurado

na

ACP

0011677-

27.2013.4.01.4100 como obrigação prejudicial para crianças que, individualmente
avaliadas, não sejam consideradas aptas para progressão no âmbito do ensino
infantil e fundamental, não é só um desserviço às crianças e ao sistema educacional
brasileiro, mas uma total subversão dos princípios e valores fundamentais
insculpidos na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – uma vez que referida lei prescreve exatamente o contrário do que tem
sido reportado a esta Procuradoria da República;
26 – que a possibilidade de atender ao quanto recomendado resta ainda mais puro e
cristalino com o disposto no art. 23 da LDB que dispõe:
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos nãoseriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou
por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo
de aprendizagem assim o recomendar.
§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de
transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo
como base as normas curriculares gerais.
§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas
letivas previsto nesta Lei.

27 – por fim que, estando em período de encerramento de ano letivo e prestes ao
início de novo ano, com abertura de matrículas em instituições de ensino, e havendo
questionamentos

a

esta

Procuradoria

da

República

como

a

relatada

na

representação 20160114061, bem como em diversos telefonemas recebidos;
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Resolve

RECOMENDAR

à

SECRETARIA

ESTADUAL

DE

EDUCAÇÃO

DE

RONDÔNIA – SEDUC e ao CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – CEE/RO,
bem como às demais SECRETARIAS MUNICIPAIS DO ESTADO que:
I – interpretem a sentença obtida na ACP 0011677-27.2013.4.01.4100, que determina
à União e ao Estado de Rondônia que se abstenham de praticar qualquer ato
tendente a limitar o acesso das crianças que possuam 4 (quatro) e 6 (seis) anos de
idade no ano da matrícula nos Ensinos Infantil e Fundamental independentemente da
data do aniversário, no sentido de assegurar o direito de ingresso de alunos no
sistema educacional, mas não para evitar qualquer avaliação psicopedagógica ou
pedagógica de caso – circunstâncias excepcionais devem ser tratadas como
excepcionais. Noutro dizer: sendo desejo dos pais matricular os alunos, não pode o
sistema educacional negar a vaga com amparo na limitação etária de 4 (quatro) e 6 (seis)
anos completados após 31 de março – por outro lado, não pode o sistema educacional
determinar a progressão automática de alunos da creche para o ensino infantil e do
ensino infantil para o fundamental, tomando como referência a idade e a sentença obtida
na ACP quando a avaliação pedagógica ou psicopedagógica individualizada do aluno e o
desejo dos pais indiquem em sentido contrário;
II – aclarado e acatado tal entendimento, encaminhe cópia da presente Recomendação
para todas as Secretarias Municipais de Educação;
III – deem ampla publicidade à presente Recomendação, publicando a mesma, ou notícia
sobre, no canal eletrônico de divulgação de notícias da Secretaria Estadual de Educação;
A adoção das medidas acima recomendadas não exclui a adoção
de outras entendidas como pertinentes e eficientes por parte da SEDUC e do
CEE/RO.
Fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento
desta Recomendação, para manifestação acerca do acatamento, ou não, de seus
termos, e apresentar documentos que comprovem o seu cumprimento.
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A presente Recomendação dá ciência e constitui em mora o
destinatário quanto aos fatos e providências ora indicados. A omissão na remessa de
resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da
Recomendação, o que poderá ensejar a adoção das providências judiciais cabíveis,
em face da violação dos dispositivos legais acima referidos.

Porto Velho, 21 de dezembro de 2016.

Raphael Luis Pereira Bevilaqua
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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