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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL
Não se deve perder de vista que o
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº
13.146/2015) traz implicações importantes
para os contratos atinentes à prestação do
serviço educacional. Como se sabe, foi
proibida a cobrança de quaisquer valores
adicionais relativos aos encargos decorrentes da inclusão. Que, sabidamente, não são
poucos. E cujo custo pode ser alto.
O SINEPE/RS vinha orientando, ao
longo dos anos, que alguns (não todos!)
dos custos de inclusão
poderiam ser cobrados dos tomadores
diretos desses serviços.
Notadamente,
quando se tratassem
de serviços divisíveis
e
especificamente
atribuíveis a cada
aluno, na medida de
sua utilização. Doravante, com a entrada em vigor da referida
Lei nº 13.146/2015 (janeiro de 2016), não
é mais possível fazê-lo. Os custos de inclusão deverão ser assumidos pela escola, o
que implica “socializá-los” no valor da
anuidade/semestralidade. Embora a garantia de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência tenha sido
constitucionalmente atribuída ao Estado
(Poder Público), conforme dispõe o inciso
III do art. 208 da CF/88, o legislador ordinário estendeu-a às escolas privadas. E o
Supremo Tribunal Federal chancelou a
regra ordinária, inobstante o Ministro
Marco Aurélio, em seu voto (vencido),
com a verve que lhe é característica, tenha
dito que Estado/Poder Público não pode

“cumprimentar com o chapéu alheio”, vale
dizer, “não pode compelir a iniciativa privada a fazer o que ele não faz, porque a obrigação principal é dele quanto à educação”.
Outro aspecto que merece atenção,
diz com a necessidade de adequação dos
planos pedagógicos e dos regimentos escolares às decorrências do Estatuto (Lei nº
13.146/2015). Sabidamente, há projetos e
regulações, nesses instrumentos, que se
tornam “contratualizados”, face às remissões e vinculações que
lhes são feitas nos contratos do serviço educacional. E, dependendo da formulação que
lhes seja dada ─ em
quaisquer
desses
instrumentos ─ a
escola poderá estar
assumindo compromisso com resultados
de ensino ou, numa acepção mais ampla,
com resultados educacionais. Ora, sabidamente é difícil garantir resultados. As escolas podem garantir seu empenho em ensinar/educar, com todos os recursos disponíveis ou que lhes sejam razoavelmente
exigíveis, mas devem evitar assumir resultados que não possam garantir.
Na órbita do direito civil, costuma-se distinguir as chamadas “obrigações de
meio” das “obrigações de resultado”. Nas
primeiras, assume-se compromisso de
esforço de bem atuar; nas segundas, assume-se a responsabilidade de que as metas
cogitadas ─ ou resultados por elas acenados ─ sejam concretamente efetivados.
Em princípio, as obrigações das escolas

são de “meios”, i. é, de proporcionar os participação de profissionais externos ao
sempre que a natumeios necessários para que quadro de professores, sempre que a natuo aluno chegue ao resultado desejado. Mas, reza e o grau da deficiência vier a recomendependendo da proposta formulada pela dá-lo. Sobretudo nos casos de certificação
escola, poderão configurar-se, eventualmen- de terminalidade específica ou em situate, obrigações “de resultado”. É preciso ções pedagógicas que lhes sejam contíguas.
cuidar, fazendo as ressalvas necessárias!
Enfim, as indagações não são
Este aspecto assume especial rele- poucas e, para muitas delas, ainda não há
vância no que tange aos alunos de inclu- posições consolidadas. Nem mesmo por
são. Conforme o tipo
parte das autoridades
de deficiência, resuleducacionais ou dos
“As
escolas
podem
garantir
seu
tados positivos serão
chamados “operadoempenho
em
ensinar/educar,
com
ainda mais difíceis de
res jurídicos”. Algutodos
os
recursos
disponíveis
ou
que
prefigurar e de obter.
mas causam até
Em paralelo, lhes sejam razoavelmente exigíveis, mesmo perplexidade,
há que cuidar com a mas devem evitar assumir resultados seja pelo ineditismo,
dimensão disciplinar.
seja pelos impasses
que não possam garantir.”
As escolas podem
que enfocam. Será
alegar descumprimennecessário, antes de
to contratual por parte do aluno relapso tudo, propiciar um ambiente de boa-vone/ou indisciplinado, como justificação para tade e “desarmamento” entre todos os
eventual malogro pedagógico. Terão maior “atores” envolvidos, para que se evitem
dificuldade em fazê-lo quando se tratar de vieses autoritários e/ou populistas e se
aluno de inclusão.
chegue a uma inclusão responsável. E
A par disso, convém precaver-se no para que, no bojo deste processo, as
tocante à sustentação técnica de suas precauções contratuais, de parte a parte,
avaliações, incorporando-lhes a eventual encontrem sua justa medida. Algo que só
o tempo e o diálogo podem trazer.
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