BoletimJuridico
/

Eletrônico

Edição 03 - 20 de maio de 2014

CUSTEIO DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
SOB A ÓTICA OFICIALISTA
O Conselho Nacional de Educação e o
Ministério da Educação preconizam que a
inclusão de pessoas com deficiência seja
ampla, sem que as escolas possam cobrar
dessas pessoas ou de seus responsáveis
quaisquer custos adicionais em separado.
Em outras palavras: o custeio dessa inclusão,
a seu ver, deve ser “socializado”, isto é, deve
ser diluído nas parcelas da anuidade (Ed.
Básica) ou da semestralidade (Ed. Superior).
O Ministério Público, de um modo
geral, tem referendado esta posição.
Assim, se o aluno com deficiência
necessitar de atendimentos específicos (tutor/monitor/atendente, enfermeira, médico,
psiquiatra, psicólogo, pedagogo, etc.), sejam
eles compartilhados ou não com outros
alunos especiais, quem deve pagá-los é a instituição escolar, o
que
significa
dizer que tais
custos adicionais
devem ser rateados entre todos os
pagantes.
Indaga-se:
qual é a lei nacional que estipula
isso? Resposta:
não há! Há, tão-somente, normas
estaduais (DF, RJ) pretendendo disciplinar a
matéria, em inequívoca usurpação de competência legiferante da União. Não há lei
federal de caráter nacional que assim disponha. E se houvesse, seria, a nosso ver,
inconstitucional. Há, isso sim, “notas técnicas” do MEC e resolução do CNE dispondo
sobre isso e pretendendo alçar-se ao plano
legislativo, como se fossem normas oriundas
do Parlamento. Desnecessário dizer que tais
disposições não têm força de lei e, na realidade, estão sendo utilizadas, de forma abusiva, como meios de intimidação. Intimidação,
esta, que, por vezes, se torna eficaz, porque
ainda não se consolidou o entendimento de
que também o MEC e o CNE devem obediência à Constituição.
Sem falar que as autoridades públicas,
no Brasil, muitas vezes usam meios de retaliação que inibem reações mais incisivas por
parte da cidadania.
Se os ônus de custeio da inclusão não
puderem ser atribuídos aos seus tomadores
específicos (alunos especiais), isso acarretará majoração preço geral da anuidade/semestralidade.

Todos pagarão mais, para que resulte
assegurado o equilíbrio econômico-financeiro do estabelecimento. É justo? É legal?
Entre parênteses: estamos aqui nos
referindo a custos específicos, isto é, àqueles
diretamente apropriáveis a educandos específicos (p. ex., enfermeiro ou atendente, monitor ou mesmo professor exclusivo para
determinado aluno), deixando de lado, para
facilitar o raciocínio, custos de inclusão
compartilhados, isto é, aqueles que poderão
ser usufruídos por um sem número de alunos
especiais (caso, p. ex., da contratação de profissional que atuará em prol de todo o segmento de alunos especiais).
Como já se disse em outras oportunidades, a atribuição de ônus generalistas, sem
conexão direta com a retribuição, é característica dos tributos e não dos
preços de mercado. E ainda assim,
nem de todos os
tributos, porque,
sabidamente, as
taxas (espécie de
tributo)
estão
referenciadas a
contraprestações
específicas. Não
bastasse, há a
constatação de que o sistema legal não
proíbe a diferenciação de preços para serviços heterogêneos. Como também não obriga
ninguém a onerar-se por condições ou
circunstâncias que lhe sejam alheias. Não há
lei que o imponha. E se houvesse, reitere-se,
seria passível de questionamento acerca da
sua constitucionalidade.
Na realidade, obrigar a que os custos
específicos da inclusão sejam “socializados”
através de preços homogêneos constitui fator
de perturbação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Tal equilíbrio constitui garantia implícita do sistema constitucional, na medida em que este sistema chancela
a economia de mercado e os valores da livre-iniciativa. Garantia, inclusive, que se
mostra explícita, no tocante aos chamados
contratos administrativos (p. ex., nas concessões de serviço público). E que tem evidente
natureza sistêmica de sustentação da atividade econômica. Com o perdão do truísmo,
digno do Conselheiro Acácio, o sistema
constitucional/legal não obriga a atividade
ruinosa.

Como preservar o equilíbrio econômiDe outra banda, é curioso observar que
co-financeiro se uma escola se vê obrigada a
as autoridades públicas de um modo geral,
“socializar” esse custo sem poder dimensioem tudo quanto diga respeito a preço, esmená-lo com a necessária precisão, porque não
ram-se em enquadrar a atividade educacional
sabe, de antemão, quantos alunos especiais
privada na esfera da legislação do consumo
deverá atender nem a demanda que lhe será
(Código de Defesa do Consumidor). E quase
posta por esses alunos especiais? Se fixar
sempre de forma restritiva. Perdendo de
um preço destinado a cobrir os custos de 60
vista a noção de “Paideia” e exalçando o viés
alunos especiais e somente for procurada por
mercadista. Mas, quando surge o tema da
15 alunos, seu preço ficará, inevitavelmente,
inclusão, adotam o discurso da “generosidaextradulado: todos deverão pagar mais, e
de” social, cumulado com o discurso da
esse mais poderá prejudica-la, seriamente,
compulsão populista. E preservando o Poder
diante da concorrência. Ao contrário, se
Público (que, afinal, tendo gasto 8 bilhões de
orçar custos e fixar preço supondo a matrícureais somente com estádios para a Copa do
la de 15 alunos e for obrigada a aceitar 60,
Mundo, talvez não disponha de recursos para
como poderá sustentar-se?
custear a inclusão de pessoas com deficiênA par disso, há outro lado da questão
cia).
que, até agora, tem sido pouco considerado.
Para finalizar, cabe aludir à orientação
Trata-se do direito dos alunos “não espejurisprudencial que se colhe de julgados da
ciais”. Com efeito: até que ponto é justo
Suprema Corte (STF) no sentido de que os
sacrificar-lhes a qualidade do ensino em
ônus decorrentes dos chamados direitos funnome de uma inclusão (nas classes comuns)
damentais de segunda e terceira gerações,
que nem sempre se revela a solução mais
como é o caso da inclusão de pessoas com
adequada?
deficiência nas classes comuns do ensino
O fundamento habitualmente invocaregular, serão administrados sob os marcos
do para estender a plena inclusão ao ensino
das possibilidades orçamentárias, ou seja,
privado e, na sua esteira, a referida socializasob a “reserva do possível”.
ção dos custos, é a ‘ConvenNão é possível, à toda evi"O
sistema
jurídico
brasileiro
ção sobre os Direitos das
dência, impor ônus que arruínão só resguarda o princípio
Pessoas com Deficiência’,
nem ou comprometam seriada equilibração
firmada em Nova Iorque econômico-financeira como, mente a atividade educaciode resto, contém outros
(março de 2007), aprovada,
nal privada. Não é cabível
no Brasil, pelo Decreto princípios e normas, de igual deslocar para os alunos “não
quilate constitucional, que
Legislativo nº 186/2008 e
especiais” ou para seus resreclamam ponderação (no
promulgada pelo Decreto
ponsáveis legais o custeio de
sentido técnico-jurídico da
Presidencial nº 6.949/2009.
um ônus que a Constituição
palavra), para que a
Mas é importante observar compreensão daí resultante se impõe ao Poder Público
faça completa e integral."
que esta Convenção admite
(CF/88, art. 208). Não é justo
que os países signatários a
que o Poder Público “tire o
implementem “em conformidade com seus
corpo fora” de uma responsabilidade que é
sistemas jurídico e administrativo” (art. 33,
primacialmente sua, direcionando-a para a
2). E contempla, ainda, a figura da adaptação
comunidade escolar das escolas privadas
razoável, que, por sua vez, expressamente
(que já pagam tributos suecos para serviços
contém, em seu art. 2º, a vedação de “ônus
africanos). Não há suporte constitucional
desproporcional e indevido”.
para transformar má leitura da Convenção de
O sistema jurídico brasileiro não só
Nova Iorque em panaceia “politicamente
resguarda o princípio da equilibração econôcorreta” que imponha inclusão plena para
mico-financeira como, de resto, contém
todo e qualquer estabelecimento isolado e,
outros princípios e normas, de igual quilate
ainda por cima, “socialize” todos os custos
constitucional, que reclamam ponderação
dessa inclusão.
(no sentido técnico-jurídico da palavra), para
A inclusão viável às escolas privadas é
que a compreensão daí resultante se faça
a “segmentada”, i. é, aquela que atende a
completa e integral. Sirvam de referência
áreas específicas de sua escolha, para as
não apenas as garantias da liberdade pedagóquais estejam devidamente municiadas, e em
gica (CF/88, art. 206, incisos II e III) como
número limitado de alunos. Somente assim
também da “preferenciabilidade” do atendihaverá respeito às suas limitações orçamenmento educacional especializado na rede
tárias, notadamente quando se trata de escoregular de ensino (da qual fazem parte as
las pequenas e isoladas (não integrantes de
escolas especiais) como “dever do Estado”
uma rede). Somente assim estará sendo pre(CF/88, art. 208, III), o que implica socialiservada a qualidade de ensino, sem a qual a
zação de custos pelo Estado e tão-somente
inclusão se revela ilusória.
pelo Estado.
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