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AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O tema da inclusão de pessoas com
ção da oferta de AEE no Projeto Pedagógico,
deficiência é recorrente, na esfera escolar.
a constituição e instalação de Sala de RecurSão muitas as exigências trazidas pelo legissos ou a sua disponibilização mediante
lador brasileiro, muitas delas em decorrência
contrato/convênio com outra escola, e, ainda,
da chamada Convenção de Nova Iorque,
a contratação de professor capacitado para o
tratado internacional aprovado pelo CongresAEE, são imposições da legislação.
so Brasileiro com status de emenda constituA par disso, o tema da acessibilidade
cional. Outras em decorrência de normas
tornou-se, também, inatacável, salvo exigênlegais ordinárias ─ notadamente a chamada
cias desproporcionais e descabidas. Sua
Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº
matriz legislativa remonta ao início do século
13.146/2015) ─ e infralegais (em especial, as
(Lei nº 10.098/2000) e, de resto, abrange não
resoluções e pareceres dos conselhos de
só as escolas mas as edificações públicas ou
educação).
de acesso público em geral.
Muitos vislumbraram pontos de
A questão mais sensível, possivelinconstitucionalidade, em tese, na referida
mente, seja a quantificação do número de
Lei nº 13.146/2015. O STF, em controle
alunos em salas de aula com alunos com
concentrado de constitucionalidade, não as
deficiência. Com efeito, os parâmetros do
acolheu. Isso não significa que não possam
Parecer 56/2006 do Conselho Estadual de
configurar-se inconstitucionalidades “em
Educação nem sempre se mostram factíveis,
concreto”, isto é, à
por uma série de
vista das especificimotivos, sobretudo
dades de uma dada
aqueles que dizem
situação. É sabido,
com a adveniência
por exemplo, que o
de alunos de inclunosso sistema conssão em turmas já
titucional
não
constituídas
com
obriga a que se
maior número de
mantenha atividade
alunos. Aí, sim, há
ruinosa. Mas a
uma margem um
“ruína” ou “ruinosipouco maior de
dade” há de ser
questionamentos concernentes à aplicabilidemonstrada casuisticamente. Não basta
dade da norma estadual, até porque se trata de
invocá-la em tese.
norma de extração administrativa e não
Tudo isso para ponderar que as
propriamente legislativa. Matéria que pode,
exigências que têm sido feitas às escolas
eventualmente, suscitar a invocação dos prinprivadas pelo Ministério Público Estadual ─
cípios constitucionais da razoabilidade e da
e que certamente serão
proporcionalidade.
estendidas às escolas públiO que mais importa
O que é possível e viável é
cas ─ têm amparo na legisdestacar, no momento
tão somente alertar para a
lação e, em princípio,
presente, é que a legislação
eventualidade
de discutir o
devem ser atendidas, salvo
inclusiva, em princípio,
tempo e o modo de
peculiaridades que possam
deve ser observada, salvo
implementação dessas
justificar,
ainda
que
hipóteses especiais, que
exigências
incidentalmente ou providemandam verificação caso
soriamente, sua postergaa caso. Mais do que isso,
ção. Peculiaridades, estas, como se disse, que
porém, cumpre discutir com a comunidade
demandam análise particularizada.
escolar os ônus e os custos da desejada incluHá quem peça ao SINEPE/RS uma
são, porque a meta de ajustar a legislação
espécie de “intervenção” junto ao Ministério
brasileira à realidade é tarefa, antes de tudo,
Público para que as escolas se vejam desobripolítica, a ser compartilhada com a sociedagadas dessas exigências. O SINEPE/RS,
de, para que dela provenha o impulso para
contudo, não pode nem deve fazê-lo, porque
tal ajuste.
não há amparo jurídico para repudiá-las em
tese. O que é possível e viável é tão somente
alertar para a eventualidade de discutir o
tempo e o modo de implementação dessas
exigências, à luz das aludidas peculiaridades.
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