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A Sua Excelência o Senhor 
Ivan Claudio Pereira Siqueira 
Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 
SGAS, Av. L2 Sul, Quadra 607, Lote 50 
70200-670 - Brasília-DF 
 

 

 

Dirigimo-nos a V. Exa. em nome do Comitê Técnico da Educação do Instituto 

Rui Barbosa (CTE-IRB), entidade esta que congrega os 33 Tribunais de Contas do país.  

O CTE-IRB busca oferecer parâmetros nacionais de controle das metas dos planos de 

educação aos Tribunais de Contas brasileiros, visando à melhoria da oferta do serviço 

à população, com foco no Plano Nacional de Educação (PNE). 

No dia 3 de março de 2016, a Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) celebraram Acordo de 

Cooperação com o Ministério da Educação (MEC) e com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). O objetivo central desse ajuste é a cooperação 

técnica e operacional entre os partícipes com vistas “à execução dos planos de 

educação, conforme disposições da Lei nº 13.005, de 2014, e à utilização de 

instrumentos de monitoramento que concorram para a transparência e efetividade 

do controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação”.  Desde 

então temos nos comunicado com o MEC para tratar dos temas que entendemos de 

maior importância para o aperfeiçoamento da educação no país relacionados com o 

escopo do referido Acordo.   

Através do Ofício Conjunto Atricon/IRB nº 01/2016, de 04-08-2016, dirigido 

ao então Ministro da Educação, manifestamos nossa preocupação quanto ao 

descumprimento do prazo de dois anos previsto nas estratégias da Meta 20 do PNE 



 

 

para a implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi) e do próprio Custo Aluno 

Qualidade – (CAQ), solicitando a adoção de medidas visando à sua concretização. 

Novamente nos reportamos ao senhor Ministro da Educação através do Ofício 

Conjunto nº 003/2017, de 10-05-2017, reiterando, dentre outros temas, a 

necessidade urgente de implantação do CAQi. Isso porque a falta de tais parâmetros, 

bem assim de elementos norteadores para assegurar a cooperação financeira da 

União a Estados e Municípios, afeta sobremodo o controle sob a responsabilidade dos 

Tribunais de Contas em relação à matéria. Ademais, tais ausências muitas vezes 

acabam sendo objetadas pelos próprios entes fiscalizados como elementos de 

impacto na gestão, configurando-se impeditivos da efetiva e integral aplicação dos 

dispositivos insertos no PNE. 

Agora tomamos conhecimento, através de “Alerta à Sociedade Brasileira e às 

Gestões Municipais do Brasil”, subscrito por ex-presidentes da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), que houve convocação dos 

componentes da Câmara de Educação Básica (CEB) para uma reunião extraordinária 

no dia de amanhã (26-03-2019) a fim de “deliberar sobre o Parecer pertinente ao 

CAQi e ao CAQ”, “em virtude de cumprimento imediato de Decisão Judicial”. 

Com isso, vimos trazer a preocupação deste Comitê quanto a possíveis 

mudanças em relação ao conteúdo do Parecer nº 08/2010, do Conselho Nacional de 

Educação.  Ou, o que seria muito grave, a sua revogação.  

A propósito do padrão mínimo de qualidade a que se referem o artigo 206, VII, 

da Constituição da República, e os artigos 4º, IX, e 74 a 76, da Lei de Diretrizes e Bases 



 

 

da Educação – LDB, a matéria foi objeto do Acórdão 618/2014 – Plenário1, do egrégio 

Tribunal de Contas da União (além daquele, também nos de nºs 906/2015 e 

1897/2017). 

De igual modo, propugnamos pela necessária discussão pública e democrática 

do tema, incluindo atores institucionais e da sociedade civil, não apenas visando a 

evitar retrocessos em matéria assentada legal e constitucionalmente, mas buscando a 

efetiva implantação do  CAQi e do CAQ. 

Agradecendo pela atenção, e nos colocando à disposição, subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Conselheiro Cezar Miola (TCE-RS), 
Presidente do Comitê Técnico da Educação do IRB. 
(comiteeducacaoirb@gmail.com; 51 3214-9964) 

                                              
1
 TCU, Processo nº 007.081/2013-8, Acórdão 618/2014, Plenário, Sessão de 19-03-2014:  

“VI.4.3 Conclusão 

278. Independentemente das controvérsias, a prolongada indefinição de padrões mínimos de qualidade de ensino, tal como preconizado 
no art. 4ª, IX, da LDB, reduz severamente a efetividade do estabelecimento do valor mínimo por aluno, que assegure um ensino de 

qualidade e sirva de parâmetro orientador da complementação da União ao Fundeb de cada estado. 

279. Para além da eficiência alocativa dos recursos destinados à educação, o estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade é peça 
essencial do pacto federativo como balizadora do direito que têm os estados ao cofinanciamento da União para proporcionar aos 

estudantes de suas redes de ensino um nível basilar e razoavelmente homogêneo de qualidade. 

[...] 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização realizada na modalidade auditoria coordenada, com o objetivo de identificar 

os principais problemas que afetam a qualidade e a cobertura do ensino médio no Brasil, bem como avaliar as ações governamentais que 

procuram eliminar ou mitigar as causas de tais problemas. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no §2º do art. 41 da Lei 

8.443/1992 combinado com os incisos II e III do art. 250 do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar ao Ministério da Educação que apresente a esta Corte, em 90 (noventa) dias a contar da ciência deste acórdão, plano de 
ação indicando etapas, prazos e responsáveis para: 

9.1.1. elaborar modelo avaliativo a ser aplicado futuramente e que possibilite exprimir a qualidade do ensino médio por escola; 

9.1.2. estabelecer sistemática visando ao incremento da consistência das informações prestadas por estados e Distrito Federal no Siope 
quanto ao cumprimento do disposto no art. 22 da Lei 11.494/2007 (Lei do Fundeb); 

9.1.3. regulamentar os padrões mínimos de qualidade de ensino (art. 4º, IX, da LDB) e definir, a partir desses padrões, valor mínimo por 

aluno que assegure ensino de qualidade e sirva de parâmetro orientador da complementação da União ao Fundeb de cada estado (art. 60, 
V, do ADCT);” 
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