

Maioria do STF julga constitucional corte etário de 6 anos para ingresso no ensino fundamental
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, que redigirá o acórdão, julgou procedente o pedido, para declarar a constitucionalidade dos dispositivos impugnados e fixar a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”. Vencidos, em parte, os Ministros Edson Fachin (Relator), Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.8.2018.
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Dispositivo Legal Questionado
     Arts. 024, 0II, 031 e 032, caput, da Lei 9394, de 20 de dezembro
de 1996.
/#
     (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
/#
     Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996.
/#
     Art. 024 - A educação básica, nos níveis  fundamental  e  médio,será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
          (...)
          0II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto  a primeira do ensino fundamental, pode ser feita:
     a) por promoção, para alunos que causaram, com aproveitamento, a série ou faze anterior, na própria escola;
     b) por transferência, para candidatos  procedentes  de  outras escolas;
     c) independentemente de   escolarização   anterior,   mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de  desenvolvimento  e experiência do candidato e permita sua inscrição na  série  ou  etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino;

     Art. 031 - Na educação infantil a avaliação  far-se-á  mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o  objetivo  de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

     Art. 032 - O ensino fundamental obrigatório, com  duração  de  9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se  aos  6  (seis)anos de idade, terá  por  objetivo  a  formação  básica  do  cidadão, mediante:

Fundamentação Constitucional

Decisão Monocrática da Liminar

     Após o voto do Ministro Edson Fachin  (Relator ),  julgando  procedente  o pedido, ao entendimento de que é constitucional a Lei 9.394/96, no  que  fixa  a idade  de  seis  anos  para  o  início  do  ensino  fundamental ,  inadmitida  a possibilidade de corte etário obstativo de matrícula da criança no  ano  em  que completa a idade exigida, nos termos de seu voto, no que  foi  acompanhado  pelo Ministro Alexandre de Moraes, pediu vista dos autos o Ministro Roberto  Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias  Toffoli .  Presidência  da  Ministra Cármen Lúcia.
     - Plenário, 27.9.2017.

     Após o voto-vista do  Ministro  Roberto  Barroso ,  julgando  procedente  o pedido, para declarar  a   constitucionalidade  dos  dispositivos  impugnados  e propondo a seguinte tese de julgamento:  "É  constitucional  a  exigência  de  6 (seis)anos de  idade  para  o  ingresso  no  ensino  fundamental ,  cabendo  ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher  o critério etário", o julgamento foi suspenso .  Ausentes ,  justificadamente ,  o Ministro Dias Toffoli, em face de participação, na  qualidade  de  conferencista inaugural, no XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados, em Maceió/AL, e,  neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Presidência da Ministra Cármen Lúcia.
     - Plenário, 24.5.2018.

     Após os votos dos Ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar  Mendes, julgando procedente o pedido, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso,  e os votos dos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, julgando procedente o  pedido, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin (Relator), pediu vista dos  autos  o Ministro Marco Aurélio. Presidência da Ministra Cármen Lúcia.
     - Plenário, 30.5.2018.

     O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro  Roberto  Barroso, que   redigirá  o  acórdão , julgou  procedente   o  pedido ,  para  declarar  a constitucionalidade dos dispositivos impugnados  e  fixar  a  seguinte  tese  de julgamento: "É constitucional a exigência de 6 (seis)  anos   de  idade  para  o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário". Vencidos, em  parte, os Ministros Edson Fachin (Relator), Alexandre de  Moraes ,  Rosa  Weber ,  Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
     - Plenário, 1º.8.2018.

