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ENSINO FUNDAMENTAL: DATA DE CORTE
Recente decisão de 1º grau, oriunda do Juízo
Federal de Santa Rosa-RS, com validade para
os três estados do Sul do País, julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e invalidou a data de
corte (31 de março) para o ingresso no 1º ano
do Ensino Fundamental estipulada pelas resoluções nº 1 e nº 6, ambas de 2010, editadas
pela Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, ambas homologadas
pelo Ministro da Educação. Ela (decisão) o fez
da seguinte maneira:
a) Reconheceu “o direitoamplo de acesso ao
ensino fundamental de
todas as crianças com
seis anos incompletos na
data de início do ano
letivo, desde que possuam capacidade para ingresso, a ser avaliada
por critérios psicopedagógicos (sem afastamento de outros critérios ampliativos de
inclusão ao ensino fundamental”), resultando
afastadas, pois, as disposições em contrário
emitidas pelo CNE e replicadas pelos conselhos estaduais de educação do RS, SC e PR;
b) Determinou a esses conselhos que “promovam a reavaliação dos critérios de admissão
dos alunos ao primeiro ano do ensino fundamental”, para que resulte garantido “o acesso
de crianças com seis anos incompletos, no
início do ano letivo que comprovem capacidade para tanto, mediante avaliação psicopedagógica”;

c) Antecipou tutela (i. é, impôs observância
imediata, para que não seja necessário aguardar a decisão que será proferida quando da
apreciação do provável recurso dos réus
União e Estados do RS, SC e PR) para determinar sejam reestruturados os pertinentes
sistemas de ensino “a fim de atender, em sua
plenitude, o direito prestacional especificado
no dispositivo da presente sentença já a partir
do ano letivo de 2015...”;
d) Antecipou tutela,
também, para “facultar,
desde logo, aos Sistemas
de Ensino da área de
abrangência do TRF da
4ª Região, possibilitarem
o ingresso de infantes
com seis anos incompletos no ensino fundamental independentemente
de data de corte...”;
e) Ainda por antecipação de tutela, sustou a
eficácia das disposições em contrário contidas
em norma do CNE e dos conselhos estaduais
de educação do RS, SC e PR, tornando-as,
portanto, desde logo inaplicáveis.
Em síntese, como orientação para a conduta
das escolas:
(I) A regra da data de corte está com sua imponibilidade suspensa, por efeito da antecipação
de tutela; vale dizer: as escolas não estão obrigadas a observá-la;
(II) Isto, contudo, não impede que escolas, se
o desejarem, venham a observá-la, por conta
de seu regramento interno, já que a tese do

“direito amplo de acesso ao ensino fundamental de todas as crianças com seis anos incompletos na data de início do ano letivo”, embora
proclamada pela sentença, não transitou em
julgado e somente compôs a antecipação de
tutela, para adoção obrigatória, a partir do ano
letivo de 2015;

Cabe assinalar que a LDB, de há muito, viabiliza matrícula antecipada, quando evidenciadas a precocidade do aluno e sua maturidade
emocional, suficientes para compatibilizá-las
com o avanço desejado. A sentença, de certa
forma, não se afasta deste entendimento, pois
condiciona o afastamento da data de corte a
demonstração de capacidade de ingresso, me(III) Portanto: a observância do entendimento diante avaliação psicopedagógica.
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Os sindicatos de estabelecimento de ensino lhes é prevalente - da avaliação educacional, a
privado, a despeito de suas prerrogativas de partir de critérios psicopedagógicos cuja estirepresentação da categoria, não são parte no pro- pulação lhes é garantida pela LDB.
cesso. Poderiam pleiteá-lo, na condição de
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menda não fazê-lo, porque a matéria é também
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muito controversa na própria esfera sindical, não
havendo suficiente convergência de posições
para respaldar o exercício da opção judicial.
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