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I – RELATÓRIO 
 

             Ana Lúcia Anastácio Albino Silva solicita deste Conselho, neste Processo 
protocolado sob o nº 07318554-0, a regularização de sua vida escolar, por ter sido 
considerada reprovada por faltas, em 1977, na disciplina “Contabilidade e Custos”, 
quando cursava a 3ª série do curso de ensino médio com a habilitação Técnico em 
Contabilidade, no Colégio Presidente Humberto Castelo Branco, situado nesta 
capital.  
 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

Esclarecemos de início que o Colégio, apesar de declarar no espaço das 
observações do histórico escolar que a aluna fora reprovada por faltas na disciplina 
“Contabilidade e Custos” e também considerá-la reprovada no resultado da          
3ª série, entretanto, a carga horária para essa disciplina era de 180 aulas mais do 
que a de todas outras, o que a de todas as outras, o que nos leva a crer que foi a 
oferecida pelo Colégio e não obtida pela aluna, cuja porcentagem de presença não 
foi demonstrada em nenhum documento examinado pelo Relator, que esteve na 
Escola para esclarecer esse caso sucedido há trinta anos.  

 

O histórico escolar apresentado no processo foi recentemente expedido, 
28 de abril de 2008, trazendo as assinaturas do diretor e do secretário da entidade 
registrando, o fato, mas sem comprovação; também a folha do livro de ata dos 
resultados de 1977, que se encontra solta entre as páginas do mesmo, contém em 
letras minúsculas quase ilegíveis e em três espaços, do final da 2ª linha apenas a 
informação “reprovada por faltas” em “Contabilidade e Custos”. Que fazer,          
então ? Deixar a aluna continuar a ser prejudicada sem condição de melhorar sua 
vida profissional ? Há um princípio jurídico que estabelece: a lei não retroage para 
prejudicar”, o que nos leva a completar e quando o faz “é para beneficiar”. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/1996, determina em seu Artigo 
24, Inciso VI que “o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o 
disposto em seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, 
exigidas a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total das horas 
letivas para aprovação”. Não se trata de dispensa ou recuperação de faltas nem 
mesmo de compensação. Não atingindo os setenta e cinco por cento de presença 
do total de aulas é logo reprovação. 
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A lei vigente na época, nº 5692/1971, exigia também os setenta e cinco por 
cento de presença, mas em cada disciplinas para sua aprovação e, ainda, 2.200 do 
total de aulas do curso, sendo 720 anuais dados em 180 dias e aceitava a 
compensação de faltas pelo aproveitamento das disciplinas. 

 
Já vimos que no histórico escolar da aluna não consta o percentual nem o 

número de faltas, apenas informa-se que foi “reprovada” na disciplina 
“Contabilidade e Custos” na 3ª série por faltas dentro das 180 aulas que lhe foram 
destinadas, no currículo do ano o que seria mais de 45. 

 
Se, como vimos, a Lei retroage para beneficiar, a atual, nº 9394/1996, não 

exige mais para aprovação setenta e cinco por cento de presença em cada 
disciplina, como a anterior de nº 5.692/1971, mas no total das horas letivas (Art. 
24, Inciso VI). 

 
Assim, não tendo havido reprovação por conhecimentos na disciplina 

Contabilidade e Custos, na 3ª série do 2º grau, pois sua nota foi 5,7 (arredondada 
para 6,0, conforme Parecer nº 4290/1986, deste Conselho Estadual de Educação) 
e, ainda, atribuindo-se cinqüenta supostas faltas para se respeitar a decisão do 
Colégio de reprová-la por faltas; diminuindo-se essas do total das horas letivas 
2.472, permanecem 2322, representando 97,97% da presença, ficando a aluna 
amparada pela legislação vigente. 

 
E tendo estudado dentre as horas letivas(958) (2.322 / 2472) de disciplinas 

profissionalizantes, quando o mínimo exigido pelo Parecer nº 45/1972 do então 
Conselho Federal de Educação foi de novecentas horas, tem a aluna o direito de 
ao concluir o ensino médio ou 2º grau e receber o diploma de Técnico em 
Contabilidade. 

 
III – VOTO DO RELATOR  
 

             Votamos no sentido de que, acompanhando esse raciocínio que supomos 
correto e lícito, Ana Lúcia Anastácio Albino tenha direito, com a conclusão do 
ensino de 2º grau, ao Diploma de Técnico em Contabilidade podendo ressarcir-se 
de qualquer prejuízo advindo pelo não atendimento aos seus direitos. O Colégio 
Estadual Presidente Humberto Castelo Branco deverá proceder como está acima 
indicado lavrando-se ata especial e fazendo-se constar o ocorrido no histórico 
escolar da aluna, comunicando-se o fato aos órgãos competentes. 
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IV – CONCLUSÃO DA CÂMARA 
 

Processo aprovado “ad referendum” do Plenário do Conselho Estadual de 
Conselho. 

 

Sala das Sessões da Câmara da Educação Básica do Conselho Estadual 
de Educação, em Fortaleza, aos 3 de junho de 2008. 
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