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DATA DE CORTE
ESCLARECIMENTOS SOBRE A DECISÃO DO STF
Chamado a decidir acerca da
(in)constitucionalidade de regra emitida pelo
CNE a respeito da data-limite (31 de março)
para ingresso na Educação Infantil e no 1º
ano do Ensino Fundamental, o STF, por apertada maioria (6x5), entendeu que a regra é
constitucional. No entanto, ao fazê-lo, não
afastou a eventual
validade de regras
estaduais/municipais ou de decisões
judiciais que afastaram essa data-limite. Isto porque:

que o número de “dissonâncias” seja
pequeno.
Em outros Estados ou Municípios da
Federação, onde foram editadas regras
diferentes (em alguns casos, com data de
corte de 30 de junho) e onde houve, também,
decisões judiciais em ações coletivas ajuizadas pelo Ministério
Público
Federal
afastando a data-limite de 31 de março,
as “dissonâncias”
foram mais numerosas. Mas não resultaram, de imediato,
(I)
nada
suprimidas, porque
decidiu acerca da
─ reitere-se! ─ não
competência, ou
houve manifestação
não, das esferas normativas estadual ou
expressa, por parte do STF, nesse sentido.
municipal para fixar data-diferente;
No RS, vale, em plenitude, a regra do
CNE, não só porque foi chancelada pelo STF
(II) não apreciou o mérito de decisões
mas porque foi replicada pelo CEED-RS.
judiciais divergentes, proferidas em instânDoravante, para afastá-la, será necessária
cias inferiores;
regra municipal divergente ou, então, decisão judicial fundamentada em outro suporte
(III) não “cassou” ─ nem poderia
legal. O que muda, portanto, é que o Judiciáfazê-lo ─ decisões judiciais já transitadas em
rio já não poderá mais invojulgado, isto é, tornadas
car inconstitucionalidade da
definitivas.
No RS, vale, em plenitude, a data de corte de 31 de
março. Poderá, todavia,
regra do CNE, não só
Além disso, não se
vislumbrar inconstitucionaporque foi chancelada pelo
pronunciou sobre situações
lidade ou ilegalidade em sua
STF mas porque foi
diferentes já constituídas,
aplicação retroativa com
replicada pelo CEED-RS
cuja desconstituição poderelação a fatos já constituíria, em tese, conflitar com
dos e sedimentados.
as garantias constitucionais relativas ao direiSíntese da síntese: o fato de o STF ter
to adquirido e ao ato jurídico perfeito ou
declarado que a regra do CNE é constituciopoderia configurar conduta irrazoável e/ou
nal não desqualifica, por si só, outra(s)
desproporcionada.
regra(s) ou decisões (judiciais ou até mesmo
Insista-se: o STF apenas disse que a
administrativas) que, no ínterim, foram
regra do CNE não fere a Constituição. Isso,
adotadas. Afasta, porém, a reiteração do
por si só, não quer dizer que outras regras a
argumento da inconstitucionalidade dessa
respeito da data de corte ou que outras decidata (31 de março).
sões a seu respeito se tenham tornado insustentáveis. Alunos admitidos em descompasso com essa data não ficam, automaticamente, compelidos a retroceder.
No RS, de um modo geral, as escolas
seguiram a orientação do CNE, que foi
Jorge Lutz Müller
replicada, na esfera estadual, por regra
OAB/RS 7.563
similar do CEED-RS. Presume-se, assim,
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A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h e quartas-feiras das 15h30min às 17h30min
pelo telefone (51) 3213.9090

