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RESUMO 

 

Expressa uma visão crítica dos influxos da Lei 13.146/15 nas empresas de educação privada. 
Demonstra-se a consolidação, nas diversas legislações, da função social da empresa. Exprime-
se como objetivo geral demonstrar as inserções sociais, provenientes de legislações, na 
atividade de educação privada. Discute-se a necessidade de encontrar o equilíbrio da sociedade 
(direito coletivo) com a atividade econômica particular. Dialoga-se com aspectos vinculados ao 
tema, em virtude do momento econômico e da necessidade da sociedade em transformação, 
permeando os alicerces da elaboração social disciplinada no ordenamento jurídico patrial, 
provocando um engrandecimento de conhecimentos capaz de guiar as relações harmônicas 
necessárias à iniciativa privada e à sociedade. Releva o intuito da Lei de Inclusão na 
alavancagem da discussão da intervenção social na iniciativa privada. Os resultados apontam 
para a ameaça do desequilíbrio contratual, comprometendo a segurança jurídica, fundamental 
para o investimento em qualquer atividade privado. 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Função Social. Autonomia Privada. Educação Privada. Direitos 
Sociais. Inclusão. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The work presents a critical view of the impacts of bill 13,146/15 on private education 
institutions. Tries to demonstrate the consolidation in various laws of the company’s social role. 
Presented, as general objective to demonstrate social inclusion, from legislation, in the activity 
of private education institutions. It discusses the need to find the balance of society (collective 
rights), with private sector activity. Dialogues with the current economic issues and the need of 
society’s changes, permeating the foundations of social system disciplined in our legal system, 
enlarging expertise capable of guiding the harmonic relationships necessary for the private 
sector and society. The purpose of inclusion bill in the leverage of the discussion of the social 
intervention in private enterprise. The results point to the threat of contractual unbalance, 
undermining legal certainty, crucial for investment in any private business. 
  
KEYWORD: Social role. Private Autonomy. Private Education. Social Rights. Inclusion.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A temática envolvendo a regulação do Estado na atividade privada alcança uma 

maior dimensão quando estamos falando em educação. Proveniente de uma constituição 
democrática e cidadã, onde se procura a proteção social, as intervenções reguladoras no campo 
do Direito Privado, notadamente na autonomia contratual, provocam impactos a serem 
estudados.  

O tema alberga assim importante interesse social e jurídico na medida em que o 
debate atinge não só a sociedade como a economia vinculada às empresas privadas na esfera da 
educação. O direito à educação para todos largamente difundido, ganha na contemporaneidade 
a figura da educação inclusiva e de qualidade, e o seu reconhecimento específico de uma maior 
garantia de proteção estatal. 

A educação privada, no decurso de sua existência, passa por intervenções e 
disciplinamentos estatais, não só no tocante às suas diretrizes pedagógicas, mas, 
recorrentemente, também, na sua autonomia ou liberdade de contratar. Diante da constante 
atividade reguladora por parte do Estado na atividade privada em educação, como se dá o 
sopesamento entre a liberdade de contratar e as normas de ordem públicas dirigidas as 
instituições privadas de ensino? 

O direito à educação consolida-se, não só nas legislações constitucionais brasileiras, 
mas, acima de tudo, é divisada na perspectiva internacional, pós-Segunda Guerra Mundial, 
como meta para melhoria nas relações exteriores e desenvolvimento dos povos. 

Esse dever do Estado encontra o apoio da iniciativa privada para que possa ser 
efetivado. A incapacidade do poder público em promover uma educação de qualidade 
possibilita às empresas de educação privada preencherem essa lacuna para aqueles que podem 
e querem pagar por esse serviço. Mesmo assim, o Estado continua com o poder/dever de 
conduzir as diretrizes básicas para a educação nacional. 

Pensar a atividade educacional privada como relação de consumo, em que o 
equilíbrio contratual e o poder de recusa na contratação dos serviços passam a ter caráter social, 
provoca questionamentos que possibilitam discussão mais aprofundada da subsistência da 
atividade. 

Pretende-se ingressar em estudo sobre o poder diretivo do Estado na relação 
contratual do indivíduo e a escola privada. Fará, ainda, análise sobre o alcance da função social 
da empresa na atividade educacional privada em face à legislação específica de inclusão. 

No capítulo inicial, as questões envolvendo educação enquanto direito social, serão 
discutidas e fundamentadas com uma análise constitucional e histórica da construção do direito 
à educação no Brasil. Verificaremos, ainda, indicadores de resultados e qualidade da educação 
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brasileira. 
No capítulo seguinte, faremos estudo da função social da empresa. Procura-se 

entender em que medida a função social da empresa pode ser interpretada como 
desestabilizadora do direito à atividade privada em empresas de educação, diante de uma 
sociedade em busca do equilíbrio e inclusão social. 

Diante desse cenário, entende-se que a função social surge com o objetivo de 
preservar interesses ou direitos coletivos, ante uma atividade econômica que precisa ser 
regulada pelo Estado. 

Seguindo para o próximo capítulo, verifica-se a situação contratual na relação 
consumidores e empresas de educação. O desejo de contratar passa a ser relativizado diante de 
demandas sociais que provocam a relativização da vontade, além de incumbir à empresa de 
educação privada responsabilidades, sem que o equilíbrio contratual econômico seja observado. 

Os contratos firmados entre as partes - de um lado, a escola privada e, do outro, as 
famílias e o educando - encontram entraves legislativos na sua liberdade. A autonomia da 
vontade não pode ser privilegiada na sua plenitude. Interesses sociais amparados pelo Estado 
tendem a prevalecer. A fragilidade jurídica deve ser verificada ante a atividade econômica e sua 
percepção como direito social há de receber a tutela do Estado. 

A opção pelo objeto da temática a ser apresentado consorcia-se ao exercício 
profissional em empresa educacional que lida, quase que cotidianamente, com os desafios que 
se apresentam entre a previsão legal constitucional e as dificuldades inúmeras de conciliar os 
interesses da empresa privada de educação e os interesses dos responsáveis por crianças e 
adolescentes na idade educacional no Brasil. 

No capítulo final, contempla-se a representatividade a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, conhecida também como estatuto da pessoa com deficiência, ou 
simplesmente, lei de inclusão, na atividade privada de educação em virtude do equilíbrio 
financeiro e da autonomia contratual. 

As justificativas jurídicas plausíveis surgem a todo instante entre doutrinadores e o 
Judiciário. A contra-argumentação pela subsistência econômica da empresa de educação 
privada ecoa no meio jurídico, na difícil missão de conciliar interesses sociais e proveitos 
econômicos.  

Encontrar o Ótimo de Pareto1 não parece tarefa simples nessa missão de levar a 
necessidade de incluir, proteger, amparar, conciliar, ganhar, prosperar, lucrar e, ainda, educar. 

No modelo econômico em curso, fazem-se relevantes o entendimento social da 
                                                
1Vilfredo Pareto. Sociólogo, define um estado de alocação de recursos em que é impossível realocá-los tal que a situação de qualquer 
participante seja melhorada sem piorar a situação individual de outro participante – Ótimo de Pareto. 
 



 

 

13 

diferença de papéis e a atuação entre as iniciativas pública e particular na esfera educacional. 
Nas relações privadas, a educação pode se expressar como serviço e, com base 

nesse viés, é possível acentuar que tem a sua função social, mas que também necessita cumprir 
suas obrigações, para que se torne um negócio sustentável e lucrativo, sem abrir mão da 
competitividade latente no mercado atual. 

Para aqueles que integram a iniciativa privada com investimento no campo 
educacional, a atividade encontrou nas determinações legais, surgentes com a lei de inclusão, 
mais uma adequação do setor que merece ser vista e estudada. 

A pesquisa se desenvolve em ambiente em que prevalece a pesquisa bibliográfica, 
“que é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente por livros e 
artigos científicos”2, considerando uma apresentação de aspectos legais pertinentes ao tema. De 
certa forma assumiu, o trabalho, a condição de ser essencialmente uma pesquisa qualitativa, 
“ela ocupa, nas Ciências Sociais, um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 
quantificado”3, ou seja “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 
das crenças, dos valores e das atitudes”, reforça a autora. 

Os capítulos que seguem procuram articular as apreensões previstas na formalidade 
legal a ser apresentada, considerando a educação a partir do seu financiamento, a sua estrutura 
legal particular, os aspectos históricos que lhe é peculiar, constituindo essencialmente o 
trabalho, em um modelo de pesquisa exploratório, que “têm como objetivo proporcionar uma 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais  explícito”4. 
  

                                                
2 GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1991, p. 48 
3 MINAYO, Maria Cecília de Souza (organizadora). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 33ª. Ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2013, p. 21. 
4 GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1991, p. 45 
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2. A EDUCAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL  
 

Pensando em direitos fundamentais, logo visualizamos uma garantia, geralmente 
constitucional, dispondo de uma reforçada tutela. Ela conforma direitos reconhecidos e 
garantidos pelo Direito positivo e democrático em sua essência.5    

No mundo pós-Segunda Guerra Mundial, começa a estruturação dos direitos 
humanos, mesmo ante toda a conjunção de problemas expressa pela divisão mundial e pelo 
surgimento da guerra fria. A Organização das Nações Unidade (ONU), criada para promover a 
cooperação internacional, desempenha o papel de fomentar a proteção dos direitos humanos. 
Várias foram as convenções elaboradas, em períodos históricos distintos, que abordaram a 
temática (exempli gratia, Convenção Europeia dos Direitos Humanos, Declaração Americana 
de Direitos e Deveres do Homem e Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida 
como Pacto de São José da Costa Rica), possibilitando mecanismos jurídicos de 
responsabilização dos Estados participantes por violações de seus compromissos.6 

No final do século XX, início e continuidade do século XXI, com a globalização, 
nota-se maior integração nas relações econômicas e financeiras. Mesmo assim, em curso um 
latente desequilíbrio nas relações humanas. Esse desequilíbrio interfere em alguns pontos da 
vida moderna, dentre os quais o acesso a bens materiais necessários à mínima condição humana 
de existência. 

A UNESCO, agência das Nações Unidas, com suporte nas suas atribuições7 
destinadas à educação, desenvolve o ofício de assegurar o direito à educação escolar. Com isso, 
a educação passou a fazer parte das políticas de desenvolvimento econômico e social. Nessa 
temática, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), no artigo XXVI, já assegurava 
a educação como direito elementar da pessoa humana.8 

Em 1989, a ONU apresentou a Convenção sobre o direito das crianças. Na referida 
cimeira, destaca-se o direito à educação contido nos artigos 28 e 29.  Neles encontramos a 
obrigação do reconhecimento à educação como um direito humano de toda a criança e o 

                                                
5 LUÑO, Antonio E. Perez. Los Derechos Fundamentales. 7. ed. Madrid: Tecnos, 1998, p. 44 a 47.  
6 LIMA, Carolina Alves de Souza. Cidadania, Direitos Humanos e Educação. São Paulo: Almeida, 2019, p. 33 a 
37. 
7 Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/ .Acesso em: 22 fev. 2020. 
8 1.Todo homem tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será generalizada; o acesso 
aos estudos superiores será igual para todos, em função dos méritos respectivos. 2. A instrução será orientada no 
sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do 
homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as noções e grupos nacionais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz. 
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compromisso com a educação humanizada.9 
Inúmeras foram as declarações que surgiram no decurso dos anos, visando à 

melhoria do acesso à educação. Evidenciamos a Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos, de 1990, e o Relatório da UNESCO sobre Educação para Todos 2000-2015. Apesar de 
não serem objeto, diretamente, deste ensaio, ressaltam a necessidade de que garantias 
específicas para a educação se constituem em um elemento de caráter supranacional. Com 
origem nessa possibilidade, a elaboração da garantia universal do acesso à educação continua 
sendo o objetivo para elevar o convívio e o desenvolvimento social, capaz de sobrepor as 
dificuldades das sociedades em desenvolvimento. 

Precisamos considerar que a consolidação de um direito na codificação legal de um 
país não acontece rapidamente, como se intenta e, muitas vezes, é alardeado pela imprensa. As 
políticas internacionais e o incentivo a uma educação para todos, acompanhados dos 
dispositivos narrados anteriormente, ajudaram a estabelecer a conscientização para os aspectos 
correlacionados aos problemas da educação, elevando-a ao patamar de direito social. 

Consoante Bobbio chama à atenção, não existe, atualmente, nenhuma carta de 
direitos que não reconheça o direito à instrução – crescente, de resto, de sociedade para 
sociedade – primeiro, elementar, depois secundário, e, a pouco e pouco, até mesmo 
universitária.10 O mesmo autor ensina, ainda, que “[...] todas as declarações recentes dos 
direitos do homem compreendem, além dos direitos individuais tradicionais, que consistem em 
liberdade, também os direitos sociais que consistem em poderes”.11 

De modo evidente, cuidamos de um propulsor social, ou seja, de um aspecto da 
vida social moderna, sendo a educação um traço da organização cultural de uma sociedade 
capaz de interferir, marcantemente, nas coletividades, parte constante na sua existência.  

                                                
9 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/convdir_crianca.pdf Acesso em 15 fev. 2020.  
Artigo 28 1.Os Estados-partes reconhecem o direito da criança à educação e, a fim de que ela possa exercer 
progressivamente e em igualdade de condições esse direito, deverão especialmente: • tornar o ensino primário 
obrigatório e disponível gratuitamente a todos; • estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas 
diferentes formas, inclusive o ensino geral e profissionalizante, tornando-o disponível e acessível a todas as 
crianças, e adotar medidas apropriadas tais como a implantação do ensino gratuito e a concessão de assistência 
financeira em caso de necessidade; • tornar o ensino superior acessível a todos, com base na capacidade e por 
todos os meios adequados; • tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais disponíveis e 
acessíveis a todas as crianças; • adotar medidas para estimular a frequência regular às escolas e a redução do índice 
de evasão escolar.... 
Artigo 29 1. Os Estados-partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de: a) 
desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança e todo o seu potencial; b) imbuir 
na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem como aos princípios consagrados na 
Carta das Nações Unidas; c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu 
idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país de origem e aos das 
civilizações diferentes da sua; d) preparar a criança para assumir uma vida responsável em uma sociedade livre, 
com espírito de compressão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, 
nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena; e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente 
10 BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 70.  
11 BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 21.  
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Assim, encontramos a relevância que o tema aufere globalmente. Comungando 
desse pensamento, podemos divisar nas palavras de Jaeger, em sua obra Paideia, a formação 
do homem grego: 

[...] a educação não é uma propriedade individual, mas pertence por essência à 
comunidade. O caráter da comunidade imprime-se em cada um de seus membros e é 
no homem, muito mais do que nos animais, fonte de toda a ação e de todo 
comportamento. Em nenhuma parte o influxo da comunidade nos seus membros tem 
maior força que no esforço constante de educar, em conformidade com seu próprio 
sentir, cada nova geração. A estrutura de toda a sociedade assenta nas leis e normas 
escritas e não escritas que a unem e unem seus membros. (1989, p.4) 

 
Quando se faz referência à educação e aos aspectos legais que traduzem bem sua 

concepção e implementação no Brasil, consideramos que há de fato um aspecto histórico a se 
considerar.   

 Este experimento acadêmico stricto sensu não pretende traduzir, ou mesmo 
compreender, a efetivação de todos os direitos pertinentes à educação no Brasil, que exigiria 
um aprofundamento nas reformas educacionais, as constituições brasileiras, pós-período 
republicano. Como recorte temporal, que se segue, admitimos a segunda metade do século XX 
e o advento da Constituição Cidadã, de 1988, como referências. 

O direito à educação, no Brasil, com base no que foi há pouco citado,  destacou-se 
na Constituição de 1988, onde se caracteriza explicitamente como direito social.12 Na 
concepção de Garcia13, o direito à educação é mais do que importante, porquanto 
imprescindível à salvaguarda de um direito que, sob um prisma lógico-evolutivo, o antecede na 
formação do Estado de Direito: a liberdade. 

Podemos aqui assegurar que encontramos na educação um traço cultural marcante 
para sua evolução social. Não é à toa que, à extensão dos anos pós-Segunda Guerra, se 
disponibiliza muita energia em firmar acordos internacionais14.  

Diante da construção de educação para os dias atuais, assim define Carolina Alves 
de Souza Lima: “entendemos que a essência da educação do século 21 está na educação 
humanística, na formação ética da pessoa como ser humano, e que se dá ao longo de toda sua 
vida.”15 

                                                
12 CF/88 - CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS – Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
13 Emerson Garcia. Artigo O direito à educação e suas perspectivas de efetividade. Publicado na Revista do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul, no 56 – set/dez.2005. p. 175 
14 Essa premissa tem base histórica quando países após o pós-Segunda Guerra, como Japão e Alemanha fizeram 
investimentos consideráveis nessa direção, os acordos internacionais aqui citados dimensionam de forma clara 
essa afirmação como algo que assume importância internacional. 
15 LIMA, Carolina Alves de Souza. Cidadania, Direitos Humanos e Educação. São Paulo: Almeida, 2019, p. 33 
a 362. 
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No Brasil, mesmo antes da atual Constituição, já encontrávamos iniciativas 
direcionadas a firmar o direito à educação, considerando a precariedade nas relações políticas 
que determinavam os textos constitucionais de cada época.  

A Constituição do Império, art. 32, dispunha que “A instrução primária é gratuita a 
todos os cidadãos”. Já na Constituição de 1934, encontramos um capítulo inteiro destinado à 
educação. Nos seus artigos 148 a 158, há dispositivos de obrigatoriedades de fundos, percentual 
de impostos e, até mesmo, oferecimento de gratuidade de materiais escolares.16 

A determinação, nos textos constitucionais, dos dispositivos legais pertinentes ao 
tema, conduz-nos a acreditar que estamos diante, não só, da relevância da matéria, mas, 
também, da sua relação com os momentos políticos para os quais a lei traz uma resposta aos 
interesses sociais emergentes ou à conveniência política que cada momento refletia. 

Não restam, pois, dúvidas acerca da conformação histórica e global da importância 
da educação para a sociedade. Certificados estamos da positivação no ordenamento jurídico 
pátrio. Demandamos, então, no próximo módulo a ser abordado, o entendimento do alcance da 
norma constitucional na prática e, principalmente, com que qualidade e em que dimensão chega 
a população brasileira. 

Vejamos os avanços e retrocessos da temática educação ao longo da nossa história 
e disciplinas nas sete constituições brasileiras.  
 
2.1. Conquistas do direito à educação no Brasil 
 

Com a chegada dos portugueses em 1500, as terras brasileiras foram encontradas já 
povoadas pelos índios. Iniciava-se o processo de colonização baseado na exploração da riqueza 
contando com a força de trabalho dos índios existentes e dos negros trazidos da África. 

Com os índios não foi encontrado nenhuma atividade econômica. A cultura 
indígena era baseada da fé e na subsistência. Nenhuma organização de estado, ou mesmo poder 
controlador pode ser detectado. Sem escrita, e sem nenhum tipo de educação formal, a 
civilização indígena no Brasil, baseava-se da caça e em pequena atividade agrícola.  

Assim expõe Mércio Pereira Gomes: 
A grande maioria dos povos vivia de uma agricultura simples, da caça, da pesca e da 
coleta, constituído um modo de produção que não capitalizava excedentes 
econômicos para sustentar uma classe diferenciada de não produtores – com 
princípios igualitários de vida social e religiosa, portanto. Povos sem escrita, sem reis, 
sem nobres e sem súditos, mas com religião e certamente com fé.17 

                                                
16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 12 fev. 
2020. 
17 GOMES, Mércio Pereira. O Caminho Brasileiro para a Cidadania Indígena, in História da Cidadania. 
Organizado por Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky. São Paulo: Contexto, 2003. p.420. 
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Durante a colonização os índios não aceitaram ser escravizados. Com a dificuldade 

criada as ordens religiosas passaram a tentar transformar as comunidades indígenas em povos 
cristãos. Além da interferência na fé, buscava-se a integração do comportamento indígena aos 
hábitos de trabalho do europeu. 

Essa atividade religiosa, exercida pelos Jesuítas, podem ser classificadas como a 
primeira efetivação de educação no Brasil. Depois veio as medidas implementadas pelo 
Marques de Pombal que ficou conhecido como o “Diretório de Pombal”.18 Finalizando as 
primárias iniciativas voltadas para a educação no Brasil, visualiza-se alguma mudança com a 
chegada da família real no período de 1808 a 1821.19 

Por todo o período colonial a educação formal era restrita a ensino de leitura e 
escrita básica para os índios, negros e brancos. Somente a aristocracia seguia até a universidade, 
sempre com forte influência na cultural europeia. 

Já no período imperial, foi outorgada em 1824 a primeira constituição brasileira. 
Nos incisos XXXII e XXXIII do art. 179 assim prescrevia: A instrução primária e gratuita a 
todos os Cidadãos; Universidades, onde serão ensinados os elementos das Ciências, Belas 
Letras, e Artes.20 Mesmo expressamente previsto na Constituição ainda se tratava de uma 
estrutura educacional extremamente precária.  

Com a proclamação da república, veio a constituição de 1891, nela não 
encontramos nenhuma menção a direitos sociais.21 Na educação se ver como retrocesso a falta 
de gratuidade do ensino primário. Pouco se falou de educação nessa carta constitucional. 

Analisando o processo educacional escolar no início da república, assim expõe 
Pachoal Lemme:  

As poucas escolas públicas existente nas cidades eram frequentadas pelos filhos das 
famílias de classe média. Os ricos preceptores, geralmente estrangeiros, que 
ministravam aos seus filhos o ensino em casa, ou os mandavam a alguns poucos 
colégios particulares, leigos ou religiosos, funcionando nas principais capitais, em 
regime de internato ou semi-internato. Muitos desses colégios adquiriram grande 
notoriedade. Em todo o vasto interior do país havia algumas precárias escolinhas 
rurais, em cuja maioria trabalhavam professores sem qualquer formação 
profissional...22 
 

No governo de Getúlio Vagas, uma maior atenção foi dada à educação. Na 
constituição de 1934 a educação foi tratada no título V – Da Família, da Educação e da Cultura. 

                                                
18 Marquês de Pombal era ministro no reinado de D. José Primeiro e estabeleceu em 1757 dispositivos a serem 
seguindo pela colônia brasileira que interferia na socialização do povo indígena. 
19 GHIRALDELLI Jr, Paulo. História da Educação Brasileira. São Paulo: Cortez, 2006, p.24.  
20 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 25 fev. 
2020. 
21 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm. Acesso em: 25 fev. 
2020. 
22 Apud, Paulo Ghiraldelli Jr. História da Educação Brasileira, cit., p. 54. 
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Em seu artigo 149, previa a educação como direito de todos e dever da família e do poder 
público.23 Já no artigo 154, concede isenção de tributos para as escolas particulares consideras 
idôneas. Uma clara manifestação de incentivo a criação de escolas particulares para levar 
atendimento educacional onde o Estado não consiga chegar. 

Logo veio a Constituição de 1937, conhecida como Polaca. Nela, eximia o Estado 
da responsabilidade pela educação pública, colocando-a em papel secundário. Assim estava 
expresso em seu Art. 125 “A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural 
dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou 
subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação 
particular”. Em leitura do Art. 129, determina-se que o acesso à educação escolar deveria dar-
se fundamentalmente pela escola privada.24 

No período histórico democrático brasileiro (1945 a 1964), vários avanços podem 
ser encontrados. A constituição de 1946, voltávamos a ter previsão legal de educação como 
direito de todos (art. 166). Facultava a livre iniciativa privada atuar na área de educação, 
respeitando as leis que a regulamentavam (art. 167). O ensino primário seria obrigatório e 
gratuito e ensino pós primário, somente para os que comprovassem a falta ou a insuficiência de 
recursos para custeá-lo (art. 168). No artigo 169, encontramos a previsão orçamentário para o 
custeio da educação. No referido artigo a União tinha o dever de aplicar 10% da renda com 
impostos e os Estados e Municípios 20%. Por conta dessa determinação constitucional, no 
início da década de 1950, foram criadas as redes municipais de educação.25 

Com o início do período de governos militares, em 1967 foi proclamada a nova 
constituição. Como destaque na área de educação encontramos os artigo 168, com ênfase na 
educação para todos, proporcionando igualdade, união nacional e solidariedade humana: “Art. 
168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de 
oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de 
solidariedade humana.” Com a Emenda no 1/69, foi retirada o que significa o maior avanço da 
nova norma constitucional na educação: a garantia da igualdade de oportunidades educacionais 
a todos.26 

                                                
23 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 25 fev. 
2020. 
24 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 25 fev. 
2020. 
25 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em: 25 fev. 
2020. 
26 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 25 fev. 
2020. 
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No mesmo artigo 168, em seu parágrafo segundo, foi atribuído não só a 
possibilidade da existência das escolas particulares como lhes foi dado o amparo técnico e 
financeiro, inclusive com o custeio do Poder Público de bolsas de estudo. Mais uma vez, 
encontra-se com clareza, em texto constitucional, a necessidade de estender a oferta de 
educação para todo e ao mesmo tempo a limitação do Estado em prover esse direito necessário. 

No mesmo período histórico da constituição de 1967 foi criado o Mobral 
(Movimento Brasileiro de Alfabetização), programa de finalidade específica para acabar, em 
um prazo de 10 anos, com o analfabetismo no Brasil. Todo esse contexto mostra que as 
dificuldades em implementar uma educação plural que pudesse atingir a todos se trata de um 
desafio que precisa da união, não só dos entes federados, como da iniciativa privada. 

A Constituição de 1988 chega estabelecendo em seu art. 6o os direitos sociais dos 
brasileiros, que são a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, 
segurança, previdência social, maternidade, infância e assistência aos desamparados. A seguir 
verificaremos as dimensões do direito social à educação na atual carta magna brasileira, dando 
início ao período de redemocratização. 
 
2.2. As dimensões do direito à educação na Constituição de 1988. 
 

A Constituição Federal de 1988 foi denominada por Ulysses Guimarães como a 
Constituição Cidadã, em virtude da ampla participação da sociedade na sua elaboração. Na sua 
feitura, pôde-se pela primeira vez visualizar maior participação da sociedade, pois ela destoa 
das demais cartas constitucionais, tendo sido sua grande abrangência, sem dúvidas, a volta do 
regime democrático. 

Já para o constitucionalista José Afonso da Silva, a Constituição de 1988 ofereceu 
novo paradigma na concepção dos direitos fundamentais e humanos, assim como a promoção 
da cidadania.27 

Encontramos, expressamente, a palavra educação em vários artigos à extensão da 
Carta Grande Cidadã. Na competência exclusiva da União figura a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, principal regulamentação para o sistema educacional público e privado em 
todos os seus níveis (da educação básica ao ensino superior).28 

Na seção dedicada ao direito à educação (Capítulo III, seção I, Arts 205 usque 214), 
a Constituição Federal privilegiou, logo no artigo inicial (Art. 205), a afirmação explícita de 
que o dever de garantir o direito à educação não é exclusivo do Estado, cabendo também à 

                                                
27 SILVA, José Afonso. Teoria do Conhecimento Constitucional. São Paulo. Malheiros, 2014. p. 94. 
28 CF/88 - Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XXIV - diretrizes e bases da educação nacional. 
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família. A importância desse ato colaborativo aflora, o direito à educação, como já visto, vai 
além do direito individual. A formação do ser humano é necessária para toda a sociedade, 
visando à constituição de valores e formação de caráter. Por tal pretexto, sobra evidente a 
necessidade da coparticipação da família no aprendizado dos jovens (podemos chamar essa 
participação da família educação em sentido amplo), assim como a obrigação do Estado em 
fornecer meios de qualidade para que o aprendizado seja eficiente e satisfatório (aqui temos o 
Estado promovendo a educação em sentido estrito, aquela que acontece em ambiente escolar). 

Outro avanço social contido na Constituição de 1988, orientado para a educação, 
foi a garantia de atendimento especializado aos portadores de deficiência, na modalidade 
preferencial, a rede regular de ensino, além de caracterizá-lo como um dever do Estado.29 

Somente em 2015, 27 anos após a promulgação da nossa Lei Maior, foi sancionada a Lei 
13.146/1530. Entre seus disciplinamentos e garantias à pessoa portadora de necessidades 
especiais, esse disposto legal dedica um capítulo ao direito à educação. Mencionada lei é 
detidamente examinada no capítulo 5.  

O dever do Estado em promover educação obrigatória dos quatro aos 17 anos de 
idade, inclusive gratuitamente, constitui um direito público subjetivo, conforme previsto no já 
citado art. 208. Mesmo a tarefa sendo dividida colaborativamente pelos entes públicos (União, 
Distrito Federal, Estados e Municípios), conforma uma ação que necessita de recursos em 
demasia.31  

Como certificou Ricardo Lopes Torres, 
 [...]a elevação do direito à educação como subjetivo  público confere-lhe o status de 

direito fundamental, mínimo existencial, arcando o Estado, nos limites propostos, com 
prestação positiva e igualitária, cabendo a este, também, através de sua função 
jurisdicional, garantir-lhes a execução”.32 

 
Prevendo a impossibilidade de prover a educação na modalidade gratuita para todos 

os jovens dos quatro aos 17 anos de idade, vemos na nossa Constituição, no Art. 208, inciso II, 
o ensino médio aparecendo como algo a ser conquistado progressivamente e, logo em seguida, 
no Art. 209, incisos I e II, o ensino livre à iniciativa privada, caso siga as normais gerais da 
educação nacional, além de passar por processo de autorização e avaliação da sua qualidade 
por parte do Poder Público.33 
                                                
29 CF/88 – Art. 208, III. 
30 Lei 13.146/15 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
31 No art. 211 da CF/88, encontramos a divisão de tarefas entre os entes público, onde, os munícipios atuaram 
prioritariamente na educação infantil e Ensino fundamental, os Estados e Distrito Federal atuaram prioritariamente 
no Ensino fundamental e médio, cabendo à União, organizar um sistema federal de ensino e prestar assistência 
técnica e financeira para Estados e Municípios.  
32 Ricardo Lobo Torres. Os Direitos Humanos e a Tributação – Imunidades e Isonomia. Rio de Janeiro: Editora 
Renovar, 1995, p. 161. 
33 Os disciplinamentos constantes nesses artigos constitucionais, basicamente se refere a LDB na alusão às normas 
e aos Conselhos Estatuais e Municipais de educação no tocante à avaliação e acompanhamento da qualidade. 
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No Brasil, no ano de 2018, haviam se matriculado somente no ensino básico 43 
milhões de alunos, 20% na educação infantil, 62% no ensino fundamental e 18% no ensino 
médio. Deste total, 18,4% estavam matriculados em escolas particulares34. Ou seja, mais de 
oito milhões de jovens brasileiros em idade escolar, garantida pela Constituição. O investimento 
em educação pública no Brasil, no ano de 2015, chegou a 6,2% do PIB.35 Sem as escolas 
particulares, seria necessário acrescer a este investimento 1,14% de toda a riqueza produzida 
no País, somente para atender os alunos que hoje necessitam de educação básica e estão 
matriculados na rede privada de ensino.36    

Mesmo com os avanços obtidos com a promulgação da Constituição de 1988, ainda 
é necessário que haja melhor distribuição de recursos públicos para os Estados e Municípios, 
os detentores do gerenciamento da educação pública brasileira no que diz respeito à aplicação 
do orçamento, bem como a organização dos aspectos de natureza pedagógica. A delimitação do 
mínimo existencial precisa ser respeitada pelo Estado. Não remansam dúvidas de que a 
educação como direito social e, ainda, como direito subjetivo público, é impossível de ser 
negada.37 
 
2.2.1. A educação privada contemplada na Lei de diretrizes e bases da educação nacional 
 

Na Constituição de 1988, quando em seu já citado art. 209 faculta à iniciativa 
privada a livre atividade em educação, tendo o dever de cumprir as normas gerais da educação 
nacional, estava se referindo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96 conhecida 
como LDB38. 

Na leitura do dispositivo legal já no seu art. 3o baseando os princípios norteadores, 
em seu inciso V, a coexistência de instituições públicas e privadas, no inciso IX, a garantia de 
padrão de qualidade. Nos seus demais incisos podemos encontrar preceitos já encontrados na 
constituição federal.39 

                                                
34 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/13/78117. Acesso em: 20 fev. 2020. 
35 Disponível em http://portal.inep.gov.br/indicadores-financeiros-educacionais. Acesso em: 20 fev. 2020. 
36 PIB – Produto Interno Bruto. É o resultado da toda riqueza gerada em determina área ou setor a ser mensurada. 
37 Voto do ministro Humberto Gomes de Barros – STJ, 1aT., julgamento em 15/08/2000 DJ de 18/09/2000. Recurso 
Especial no 212.961/MG: “é a própria Constituição Federal que insere a educação no rol dos direitos sociais. Em 
verdade, educação é o primeiro dos direitos sociais, não apenas na enunciação constitucional, como na ordem 
natural das coisas. Com efeito, onde há educação, existe saúde, saúde gera trabalho, trabalho pede lazer e assim 
por diante. Em recente pronunciamento, notável economista não vacilou em dizer: ‘houvesse apenas um real em 
caixa, eu não vacilaria em destiná-lo à educação’ ”. 
38 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 28 fev. 2020. 
39 LDB - Art. 3o O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 
a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à 
tolerância; V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; VII - valorização do profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática do 
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Prosseguindo com a leitura dos artigos, analisando a existência albergada do ensino 
privado encontramos no art. 7o. O ensino livre à iniciativa privada, atendendo ao cumprimento 
das normas gerais da educação e passível de autorização de funcionamento, assim como já era 
previsto da carta constitucional. No inciso do III do mesmo artigo, enfatiza a capacidade de 
autofinanciamento da escola privada, ressalvado o previsto no Art. 213 da Constituição Federal. 

Na Constituição Federal o art. 213, disciplina que dos recursos públicos serão 
destinadas às escolas públicas, no entanto em seu parágrafo 1o, traz a possibilidade de bolsas 
de estudos para o ensino fundamental e médio, quando houver falta de vaga na rede pública, 
ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede.40 O elo 
entre o público e o privado na educação fica estabelecido. A educação sendo um direito de 
todos, encontra na iniciativa privada a forma de existir na ausência da pública ou na sua 
complementação, não para os que possa por ela pagar. 

No art. 19 da LDB, em seus incisos I e II, classificam as instituições de ensino em 
públicas e privadas, confirmando assim a coexistência. Bem como nos art. 45 e 46, a lei 
contempla a existência do ensino superior privado. 

Finalizando a leitura da LDB em seus artigos vinculados à iniciativa privada, 
encontramos nos seus artigos 58 a 60, para a educação especial, importante modalidade para 
atendimento aos portadores de necessidades especiais, contemplando o disposto no inciso III 
do artigo 208 da Constituição Federal. No parágrafo segundo do art. 5841, deparamos com a 
possibilidade de atendimento ao portador de necessidade especial em sala especializada em 
virtude da condição específica do aluno. Observe que essa possibilidade passa a ser totalmente 
vetada com o surgimento da Lei 13.146/15 que trata da inclusão da pessoa com deficiência, 
conforme veremos no capítulo 5. 

 

                                                
ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. XII - consideração com a diversidade étnico-racial; XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem 
ao longo da vida.   
40 CF/88 - Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: I - comprovem finalidade não lucrativa e 
apliquem seus excedentes financeiros em educação; II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. § 1º 
Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, 
na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos 
regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir 
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 
41 Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. § 2o O atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível 
a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
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2.2.2. Reserva do possível e o mínimo existencial e as limitações orçamentarias ao pleno 
cumprimento do direito social à educação. 
 

A reserva do possível surgiu em um processo do Tribunal Constitucional Alemão. 
Nesse processo, alguns estudantes questionaram o fato de não terem sido aceitos na faculdade 
em virtude da limitação do número de vagas. Nesse caso, a decisão do tribunal teve como foco 
principal verificar o quanto é possível de um indivíduo exigir da sociedade, verificando se a 
pretensão é ou não razoável. A resolução foi contrária ao pleito, afirmando não ser razoável 
obrigar o Estado a disponibilizar que pudessem atender a todos. Isso estaria acima do limite 
social básico. Essa decisão ficou conhecida como “Numerus Clausus” (número restrito). 42 

A reserva do possível atua como uma espécie de limite às necessidades individuais 
em face dos direitos sociais. Assim Sarlet formulou seu entendimento com base da decisão do 
Tribunal Alemão:  

(...) a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente 
exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o estado de recursos e tendo 
poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se 
mantenha nos limites do razoável.43 
 

A reserva do possível em sua origem, não levava em consideração a existência de 
recursos para a efetivação do direito social, mas sim a razoabilidade do pedido de efetivação do 
direito. No Brasil a reserva do possível está ligada diretamente à falta de recursos. 

No entendimento de Krell, as normas sociais não podem ser tratadas como meras 
recomendações do direito constitucional: 

As normas programáticas sobre direitos sociais que hoje encontramos nas grandes 
maiorias dos textos constitucionais dos países europeus e latino-americanos definem 
metas e finalidades, as quais o legislador ordinário deve elevar a um nível adequado 
de concretização. Essas “normas-programa” prescrevem a realização, por parte do 
Estado, de determinados fins e tarefas. Elas não representam meras recomendações 
ou preceitos morais com eficácia ético-política meramente diretiva, mas constituem 
Direito diretamente aplicável.44 
 

Os direitos sociais, na sua visão de fornecimento, por parte do Estado, de uma 
condição minimamente digna, passam a sofrer uma análise de possibilidade, baseada na 
impossibilidade do Estado de prover todos os direitos a todos os membros da sociedade. Então, 
teremos na reserva do possível, o mecanismo de garantir os direitos fundamentais a todos, sem 
risco de grave prejuízo econômica, capaz de desestabilizar o Estado. 

                                                
42 PERLINGEIRO, Ricardo. É a reserva do possível um limite à intervenção jurisdicional nas políticas públicas 
sociais? Revista de Direito Administrativo Contemporâneo, São Paulo, ano 1, v. 2, 2013, p. 163. 
43 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. p. 265. 
44 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os descaminhos de um direito 
constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. p. 20. 
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Como já dito, ao importar para o Brasil, a reserva do possível passa a ser 
interpretada com relação direta a finanças públicas, limite à concretização dos direitos sociais 
tão somente pela indisponibilidade de recursos públicos. 

Analisando a alteração de entendimento da reserva do possível ao ser importada, 
assim entende Krell, pela existência de grandes diferenças entre Alemanha e Brasil: 

Devemos nos lembrar que os integrantes do sistema jurídico alemão não 
desenvolveram seus posicionamentos para com os direitos sociais num Estado de 
permanente crise social e milhões de cidadãos socialmente excluídos. Na Alemanha 
– como nos países centrais – não há um grande contingente de pessoas que não acham 
vagas nos hospitais mal equipados da rede pública; não há necessidade de organizar 
a produção e distribuição da alimentação básica a milhões de indivíduos para evitar 
sua subnutrição ou morte; não há altos números de crianças e jovens fora da escola; 
não há pessoas que não conseguem sobreviver fisicamente com o montante pecuniário 
de assistência social que recebem, etc.45 
 

 No Brasil, a realidade econômica, impede a implementação plena dos direitos 
sociais. A quantidade de recursos, precisa ser disponibilizada para que possa atender 
minimamente cada um dos direitos em suas necessidades.  

A destinação dos recursos acontece por meio das políticas públicas, que segundo 
Oliveira, por elas as “determinações constitucionais e legais saem do papel e se transformam 
em utilidades aos governados”.46 

A mera alegação da reserva do possível e a falta de recursos, não pode ser aceita 
como justificativa, por parte do Estado para o não atendimento da obrigatoriedade de efetivação 
do direito. Deverá haver a clara comprovação da limitação e a justificativa com os recursos 
disponíveis estão sendo aplicado. 

O Estado tem o dever de atender a uma parcela mínima de cada direito fundamental, 
mesmo com a restrição orçamentária. Essa parcela mínima dos direitos fundamentais é 
conhecida como mínimo existencial. É o mínimo de efetivação dos direitos fundamentais 
sociais que o Estado precisa garantir. 

Canotilho assim trata o entendimento do mínimo existencial: 
Das várias normas sociais, econômicas e culturais é possível deduzir-se um princípio 
jurídico estruturante de toda a ordem econômico-social portuguesa: todos (princípio 
da universalidade) têm um direito fundamental a um núcleo básico de direitos sociais 
(minimum core of economic and social rights) na ausência do qual o estado português 
deve se considerar infrator das obrigações jurídico-sociais constitucional e 
internacionalmente impostas.47 
 

Em países desenvolvidos do primeiro mundo a matéria relacionada ao mínimo 
existencial é praticamente nulo diante da reduzida população que necessita do intervencionismo 

                                                
45 Idem, Ibidem, 108. 
46 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de direito financeiro. São Paulo: RT, 2006. p. 251 
47 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, 2001. p. 203. 
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estatal para sobreviver e do favorável fator econômico do Estado capaz de prover minimante 
aos realmente necessitados. 

Podemos entender a relação entre a reserva do possível e o mínimo existencial, 
vinculado a garantir da melhor maneira, dentro das necessidades existentes e dos recursos 
econômicos dispostos o melhor atendimento das necessidades da pessoa humana. Assim 
podemos verificar no entendimento de Barcellos: 

Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-
se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas 
depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 
remanescentes, em que outros projetos, se deverá investir. O mínimo existencial, 
como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias é capaz de 
conviver produtivamente com a reserva do possível.48 
 

É inconcebível que o poder público se utilize da reserva do possível como tese de 
defesa sem a devida comprovação da ausência de recursos. Assim já decidiu o Supremo 
Tribunal Federal, não aceitando a alegação de insuficiência orçamentaria em questão 
envolvendo o direito à educação básica (STF – RE 436.996/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
07.11.2005).49 

                                                
48 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
p. 246. 
 
49 CRECHE E PRÉ-ESCOLA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – IMPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE 
NÃO VERIFICADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Conforme 
preceitua o artigo 208, inciso IV, da Carta Federal, consubstancia dever do Estado a educação, garantindo o 
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. O Estado – União, Estados 
propriamente ditos, ou seja, unidades federadas, e Municípios – deve aparelhar-se para a observância irrestrita dos 
ditames constitucionais, não cabendo tergiversar mediante escusas relacionadas com a deficiência de caixa. Eis a 
enorme carga tributária suportada no Brasil a contrariar essa eterna lenga-lenga. O recurso não merece prosperar, 
lamentando-se a insistência do Município em ver preservada prática, a todos os títulos nefasta, de menosprezo 
àqueles que não têm como prover as despesas necessárias a uma vida em sociedade que se mostre consentânea 
com a natureza humana. 2. Pelas razões acima, nego seguimento a este extraordinário, ressaltando que o acórdão 
proferido pela Corte de origem limitou-se a ferir o tema à luz do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, 
reportando-se, mais, a compromissos reiterados na Lei Orgânica do Município – artigo 247, inciso I, e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente – artigo 54, inciso IV. 3. Publique-se. (STF, Decisão Monocrática, RE n. 356.479-0, 
rel. Min. Marco Aurélio. J. em 30/04/2004, DJU 24.05.2004). EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 
CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA – 
EDUCAÇÃO INFANTIL DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, 
ART. 208, IV) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER 
JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, 
ART. 211, § 2º) – RECURSO IMPROVIDO. – A educação infantil representa prerrogativa constitucional 
indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como 
primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, 
IV). – Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que 
se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira 
concreta, em favor das “crianças de zero a seis anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento 
em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, 
injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o 
próprio texto da Constituição Federal. 218 Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 29, n. 1: 205-226, jan./jun. 
2013 Lucas Daniel Ferreira de Souza – A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda 
criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração 
Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. – Os Municípios – que atuarão, 
prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) – não poderão demitir-se do 
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Na realidade econômica brasileira, é muito difícil equalizar a garantia individual e 
a real capacidade do Estado em atender às necessidades mínimas de todos. O “Corpus Juris 
Civilis50, no século VI já previa que “a obrigação de fazer o impossível é nula”. Sem pensar em 
corrupção e na má gestão dos recursos, a realidade brasileira torna extremamente difícil atingir 
todos os direitos sociais satisfatoriamente para a sociedade. 

Na visão mais aproximada da problemática brasileira, encontramos a necessidade 
do poder público, além da escola, prover outros programas suplementares para garantir 
minimante a possibilidade de manter o aluno em sala de aula. Esse cenário aumenta 
consideravelmente o custo da educação, como podemos perceber nas palavras de Emerson 
Garcia: 

[...]ante a reconhecida miserabilidade da população brasileira, também os programas 
suplementares de oferta de material escolar, transporte, saúde e alimentação são 
indissociáveis do direito à educação: uma pessoa que não possua livros não poderá 
acompanhar as lições que lhe são ministradas; não possuindo recursos para custear o 
transporte simplesmente não poderá comparecer à escola; estando doente, não poderá 
estudar e entrar em contato com outros estudantes; e, ainda, sem alimentação não 
haverá como assimilar as mais comezinhas lições.51 
 

O Estado até pode alegar a reserva do possível em situações de total incapacidade 
econômica de efetivação de determinado direito. O que não pode ser aceito é que referida 
alegação sirva como empecilho em atingir minimamente cada um dos direitos fundamentais da 
sociedade.   

Levando o pensamento para uma instituição de ensino pública, seria como utilizar 
os recursos disponíveis para atender ao máximo possível de pessoas (Reserva do Possível), no 
entanto esse grupo atendido deveria usufruir do mínimo de condições para se atingir os 
objetivos educacionais (Mínimo Existencial).  

                                                
mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da 
República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, 
cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de 
modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse 
direito básico de índole social. – Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a 
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, 
determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela 
própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar 
em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-se 
apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. 
A questão pertinente à “reserva do possível” (STF – RE 436.996/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJ 07.11.2005). 
50 O Corpus Juris Civilis, é a obra fundamental da jurisprudência, publicada por ordem do imperador bizantino 
Justiniano I (482-565). 
 
51 Emerson Garcia. O direito à educação e suas perspectivas de efetividade. In: MELLO, Cláudio Ari (coord.). Os 
Desafios dos Direitos Sociais. Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no. 56 – set./dez/ 2005. p.193. 
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Na efetividade do direito à educação encontraremos na iniciativa privada um 
complemento à atuação comprometida do Estado, destinada a uma faixa da sociedade que 
dispõem de recursos, podendo assim prover uma educação de qualidade para seus filhos. 
 
2.3 A efetividade do direito à educação. 
 

Malgrado todo o amparo jurídico descrito na Constituição Federal, a efetivação do 
direito à educação passa essencialmente por uma gestão dos recursos disponíveis por parte do 
poder público. O direito à educação dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, torna-
se um instrumento indispensável, capaz de garantir para a sociedade outros parâmetros de 
desenvolvimento como a erradicação da pobreza, redução de desigualdades e discriminações.  

Continuando a leitura dos artigos constitucionais pertinentes à educação, é possível 
se chegar ao acesso a nichos mais específicos da educação superior e tecnológica, da pesquisa 
e da criação artística; ou seja, evidencia a vontade do legislador de garantir o direito à educação 
não apenas às crianças até cinco anos, como também aos jovens e adolescentes, assim como de 
todos aqueles que queiram se utilizar do sistema educacional brasileiro. 

No seu art. 21252, a Carta Magna estabelece as bases do financiamento da educação 
pública. Mesmo sendo percentuais bastante elevados, na prática, ainda falta muito para que o 
Estado possa prover, sozinho, uma educação de qualidade. No art. 213, da Lei Maior, garante-
se que os recursos públicos sejam destinados a escolas pública gratuitas. 

O Plano Nacional de Educação, previsto da Constituição, no art. 214, configura a 
consolidação dos preceitos e orientações constitucionais, em uma visão prática de 
implementação. O primeiro PNE surgiu com a Lei 10.172/01 e vigorou até o ano de 2010.53 
Pelo volume de alunos matriculados na rede pública, número de escolas, professores, e por ser 
o Brasil um país de grandes proporções, a execução do Plano é uma atividade muito complexa, 

                                                
52 CF/88 - Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. § 1o A parcela da arrecadação de impostos transferida 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é 
considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. § 2o Para efeito do 
cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e 
municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213. § 3o A distribuição dos recursos públicos assegurará 
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de 
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. § 4o Os programas suplementares de 
alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 
contribuições sociais e outros recursos orçamentários. § 5o A educação básica pública terá como fonte adicional 
de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. § 6o As 
cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas 
proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de 
ensino.   
 

53 Previsão constitucional de um novo plano a cada dez anos.   
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e é sempre limitada, em virtude da condição orçamentária do Governo. Além disso, as relações 
imbricadas das legislações locais (Estados, DF e Municípios) e a ação política regional, temos 
mais fatores que impedem, célere e eficazmente, o pleno emprego dos recursos federais na 
educação. 

Na efetivação do direito social a educação precisamos explicar que por tratar-se de 
um direito subjetivo cabe ao titular do direito exigir o seu cumprimento de acordo com o 
previsto na norma constitucional. 

O mínimo existencial em educação por muito tempo foi tratado levando em 
consideração apenas o número de alunos matriculados. No momento buscamos atingir dois 
novos objetivos, mesmo diante das dificuldades em garantir o mínimo ainda coexistindo. A 
qualidade questionável da educação brasileira e a necessidade por uma educação inclusiva estão 
figurando entre as prioridades na educação nacional. 
 
2.4. Perspectivas da educação de qualidade e inclusiva 
 

Em razão da baixa qualidade do ensino público, salvo algumas exceções, a 
população que dispõe de recursos financeiros opta por alocar seus filhos em escolas 
particulares. As classes menos favorecidas da população utilizam-se das vagas da rede pública, 
como meio de garantir seu direito à educação, mesmo que sem a devida efetividade. 

A temática da inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, assim 
como a situação envolvendo a baixa qualidade do ensino vem despertado interesse nas ultimas 
décadas, formando uma grande mobilização mundial.  

Em 1994 na cidade espanhola de Salamanca, aconteceu a Conferência Mundial 
sobre Necessidade Educacionais Especiais54. A conhecida Declaração de Salamanca, trata de 
princípios e políticas na área das necessidades educativas especiais. 

Após essa conferência, começamos a estrutura a inclusão de crianças e jovens com 
necessidades educacionais especiais, na rede regular de ensino. Esse foi o principal assunto 
abordado na referida declaração. 

Logo na sua introdução a Declaração aborda os direitos humanos. Em seguida 
propostas e direcionamentos na estruturação das ações para a consolidação da educação 
especial. Os direcionamentos compreendem, desde dos fatores relacionados a organização 
escolar, treinamento de educadores, recursos e demais fatores envolvendo a escola na 

                                                
54 UNESCO. Declaração de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 
Educativas Especiais. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> Acesso em: 
23 dez. 2019. 
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perspectiva de se tornarem inclusivas. 
Podemos afirmar que os princípios da educação como direito de todos, a escola 

deve adaptar-se as necessidades dos alunos e que o ensino diversificado favorece o 
desenvolvimento de todas as crianças, foram abordados como norteadores do caminho a ser 
seguindo. 

A Declaração de Salamanca repercutiu de forma significativa no Brasil, passando a 
fazer parte de políticas educacionais brasileira. 

Praticamente uma década depois da Declaração de Salamanca, uma nova 
movimentação mundial, também patrocinada pela Unesco, movimento a área educacional na 
perspectiva da educação inclusiva como direitos de todos, estamos falando da Declaração de 
Incheon. 

A preocupação em levar a educação para todos com qualidade provocou a 
realização, em 2015, do Fórum Mundial de Educação, em Incheon, Coreia do Sul, promovido 
pela UNESCO, com a participação de 160 países. Surgiram desse encontro a “Declaração de 
Incheon e o Marco de Ação da Educação Rumo a uma Educação de Qualidade Inclusiva e 
Equitativa e à Educação ao Longo da Vida para Todos”.55 A declaração visava a implementar 
uma nova agenda mundial para a educação até 2030. 

Baseada em documentos, tratados, convenções e cimeiras internacionais 
anteriores56, a Declaração de Incheon, marca uma nova fase, em que não se busca apenas o 
efetivo alcance do direito à educação, mas uma educação de qualidade e inclusiva.57 

A agenda 2030 destaca, também, a educação inclusiva, garantindo a igualdade de 
gênero, enfrentando as formas modalidades de exclusão.58 

A grande preocupação com a qualidade vem da constatação de que parte dos 
resultados de estudos e relatórios anteriores mostram que alunos, mesmo frequentando a escola, 
não adquirem o conhecimento e o desenvolvimento mínimo esperado. A universalização do 

                                                
55 Declaração de Incheon. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_por. Acesso 
em: 18 jan. 2020. 
56 Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do 
Ensino; Convenção sobre os Direitos da Criança; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 
57 Trecho da Declaração de Incheon - “Reafirmamos que a educação é um bem público, um direito humano 
fundamental e a base que garante a efetivação de outros direitos. Ela é essencial para a paz, a tolerância, a 
realização humana e o desenvolvimento sustentável. Reconhecemos a educação como elemento-chave para 
atingirmos o pleno emprego e a erradicação da pobreza. Concentraremos nossos esforços no acesso, na equidade 
e na inclusão, bem como na qualidade e nos resultados da aprendizagem, no contexto de uma abordagem de 
educação ao longo da vida”. 
58 Declaração de Incheon – “[…] estabelecer parcerias eficazes e inclusivas; aprimorar políticas educacionais e a 
forma como elas funcionam em conjunto; garantir sistemas educacionais equitativos, inclusivos e de qualidade 
para todos; mobilizar recursos para um financiamento adequado da educação; e garantir monitoramento, 
acompanhamento e revisão de tods as metas”. 
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acesso à educação, com tanta intensidade buscado no meio do século imediatamente passado, 
criou a necessidade de se atingir números de matriculados, sem a preocupação com a qualidade 
do aprendizado. 

No Brasil, não encontramos realidade diferente. A educação básica, principalmente 
a de ordem pública, amarga baixo nível de qualidade e efetivação de aprendizado. Em 2007, foi 
criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)59, indicador (escala de zero a 
dez) para mediar a qualidade da educação, facilitando o diagnóstico das necessidades e focando 
o Estado para supri-las. 

Quando se separa a escola pública da de ordem particular, encontramos índices bem 
diferentes de qualidade e aprendizado. Verificando dados do próprio governo, no ensino médio, 
o IDEB das escolas públicas atingiu o índice de 3.5 em 2017, enquanto no mesmo ano as escolas 
particulares chegaram ao indicador de 5.8.  Não restam dúvidas de que em ambas ainda temos 
índices insatisfatórios, mas, se pensarmos que mais de 80% dos alunos estão na escola pública 
e que o resultado da escola particular é 65% superior, deparamos a segregação no alcance da 
educação de qualidade para os poucos que podem pagar por ela. 

No âmbito mundial, o PISA (Programa Internacional de Avaliação dos 
Estudantes)60 foi criado com o objetivo de avaliar o desempenho dos alunos de 15 anos de idade 
dos países participantes, contribuindo na melhoria das políticas públicas e dos resultados na 
educação. As provas do PISA são aplicadas a cada três anos.  

O resultado do PISA 2018 mostra a deficiência do ensino no Brasil, quando o País 
figura na 57a posição. Em Matemática, nosso pior desempenho, alcançou a 74a posição e, em 
Ciências, foi o sexagésimo oitavo colocado, entre os 80 países participantes da avaliação.61 

Quando fazemos um recorte somente da América do Sul, aparecemos em último 
lugar em Matemática empatados com a Argentina) e Ciências (empatados com Argentina e 
Peru) e penúltimo lugar em leitura. 

Na comparação com o resultado das escolas particulares encontramos a maior 
diferença quando comparados com as escolas publicas municipais. Em leitura enquanto a 
                                                
59 Disponível em http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31987-indice-de-desenvolvimento-da-educacao-
basica. Acesso em: 10 jan. 2020. 
60 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/o-que-
e_o_PISA/21206. Acesso em: 20 dez. 2019. “A avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país 
participante estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade contemporânea. (…) o 
PISA coleta informações para a elaboração de indicadores contextuais que possibilitem relacionar o desempenho 
dos alunos a variáveis demográficas, socioeconômicas e educacionais. Os resultados desse estudo podem ser 
utilizados pelos governos dos países envolvidos como instrumento de trabalho na definição e refinamento de 
políticas educativas, tornando mais efetiva a formação dos jovens para a vida futura e para a participação ativa na 
sociedade”. 
61 Disponível em: 
http://www.oecd.org/PISA/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf. 
Acesso em: 21 fev. 2020. 
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pontuação da escola pública municipal foi de 330, a particular atingiu 510 pontos, um resultado 
54% superior. Essa mesma proporção ocorre quando analisados os dados de Matemática e 
Ciências. 

Ainda falando do resultado do PISA 2018 a OCDE62 procurou através de fatores 
associados, verificando em que contexto os jovens avaliados estão inseridos, tentando assim 
relacionar o seu impacto nos resultados. 

Quando analisado a questão social, ficou caracterizado que quanto mais rico social, 
cultural e economicamente o estudante, maior são as oportunidades de acesso à educação, 
gerando a tendência positiva e um melhor desempenho. Um em cada dez (10) estudantes pobres 
acreditam que não vão concluir o ensino superior. Entre os mais ricos, esse número é de um em 
cada vinte e cinco (25). 

Continuando a verificação dos dados pertencentes ao PISA 2018, quando tratado a 
questão do bullying o Brasil apresentou um número de 29% alegando que já sofreram algum 
tipo de violência. A média entre os países da OCDE é de 23%.  A queixa dos alunos em relação 
ao tempo que o professor leva para colocar a sala em ordem e poder começar a aula. 41% 
disseram que o professor perde muito tempo com disciplina, enquanto o índice entre os países-
membros da OCDE é de 26%. 

O citado estudo mostrou inda o levantamento o índice comparativo de estudantes 
brasileiros e a média países da OCDE, que faltaram às aulas pelo menos um dia nas últimas 
semanas antes da aplicação da avaliação do PISA. Brasil 50%, média OCDE 26%  

Os indicadores analisados demonstram com clareza que temos um problema que 
vai além do acesso à escola. O ambiente escolar precisa ser propício para o aprendizado. 
Garantir a ordem em sala de aula, motivação aos alunos, evitando que atos de agressão ocorram, 
devem ser encarados com a mesma seriedade com que se busca a formação de professores e 
criação de vagas. 

No ano de 2016, segundo dados da OCDE e do governo brasileiro, foram gastos em 
educação básica 4,2% do PIB, enquanto que a média da OCDE é de 3,2%. Olhando paras esses 
números indagamos como pode o Brasil ter um investimento maior em educação e os resultados 
estarem tão ruins? Quando olhamos o valor absoluto gasto por aluno do ensino fundamental, 
vem a resposta. No Brasil o investimento por aluno da educação fundamental chega a US$ 3,8 
mil/ano, enquanto a OCDE investe US$ 8,6 mil/ano por aluno nesse mesmo nível. Já no ensino 
médio, o gasto nacional é de US$ 4,1 mil/ano ao passo que nos países da organização o valor 
chega a US$ 10 mil/ano. 

                                                
62 OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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Comprometemos mais do nosso PIB em educação que os países-membros da 
OCDE, entretanto esse recurso não é suficiente para a nossa quantidade de alunos, gerando um 
problema claro de qualidade do ensino, provocado por baixos valores pagos a professores, só 
para citar um único exemplo. 

Nos dados provenientes do relatório divulgado no ano de 2017 do Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, órgão ligado ao Governo do Estado do 
Ceará e Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG, verificamos a atual situação de 
alfabetização do Ceará comparado com o Nordeste e com Brasil. Em 2015 a taxa de 
analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais, atingia 8% dos brasileiros, 16,2% dos nordestinos 
e 17,3% dos cearenses. 

Na tentativa de melhorar os indicadores e, consequentemente, prestar um melhor 
serviço educacional, o governo modifica leis e ações. A Lei 13.005/14 estabelece o Plano 
Nacional de Educação, contando as diretrizes a serem alcançadas até o ano de 2024. Entre os 
direcionamentos privilegiados, podemos destacar a melhoria na qualidade da educação.63 

Entre as 20 metas relacionadas no PNE, podemos identificar uma predominância 
da necessidade de atender as necessidades quantitativas do ensino em todos os seus níveis e 
melhoria da qualidade do ensino público. Universalizar e alfabetizar e elevar algum indicador 
de qualidade ou quantidade são bem comuns entre as metas direcionadas para os próximos 10 
anos.  

O analfabetismo continua sendo um dos problemas mais graves da nossa sociedade. 
As metas 5 e 964 são destinadas à albatetização de crianças, jovens e adultos. Atualmente, os 
dados estatísticos oficiais opontam para uma população de 13 milhões de analfabetos e 28 
milhões de analfabetos funcionais.65   

Entretando as metas 7 e 20 merecem uma atenção especial.66 

                                                
63 “Art. 2o São diretrizes do PNE:I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas 
as formas de discriminação; IV - melhoria da qualidade da educação; V - formação para o trabalho e para a 
cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio 
da gestão democrática da educação pública; VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno 
Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX - 
valorização dos (as) profissionais da educação; X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. “ 
64 Lei 13.005/2014 – Anexos 
Meta 05 -  Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino fundamental. 
Meta 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três 
inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto 
e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
65 Disponível em: www.deolhonosplanos.org.br/pne-tem-so-um-dispositivo-cumprido/. Acesso em: 19 nov. 2018. 
66 Lei 13.005/2014 – Anexos  
Meta 07 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 
escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb. 
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Na meta 7, o objetivo final será atingir no ano de 2021, no IDEB, nota 6 para os 
anos iniciais do ensino fundamental, 5,5 para os anos finais do ensino fundamental e 5,2 para o 
ensino médio. Como já havíamos visto anteriormente os índices nacionais são bem abaixo dos 
índices já itingidos pelas escolas particulares. 

De cordo com a meta 20 do referido plano, surge a preocupação diante do desejo 
de atingir até o ano de 2024 o equivalente a 10% PIB nacional destinado à educação. Como já 
vimos anteriormente na análise do preceito de mínimo existencial, torna difícil entender como 
aplicar 10% do PIB somente em educação preservaria os investimentos necessários à saúde, 
alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, entre outros  
direitos sociais albergados pela nossa constituição.  

Quando se compara a educação pública com a de ordem particular, se espera que o 
foco nos resultados, a avaliação contínua de professores, seu constante treinamento e 
aperfeiçoamento, a relação mais próxima com a família e a concorrência natural neste tipo de 
prestação de serviços, traduzem, juntos, fatores que nos levam a acreditar nas diferenças entre 
os dois modelos de educação. Mesmo assim, observando os índices de qualidade e avaliação é 
possível verificar fragilidade também nesse setor. 

No que respeita à inclusão, a estruturação para o seu pleno atendimento ainda 
necessita de melhor acompanhamento. Com a Lei 13.146/15, alguns aspectos de 
relacionamento entre as escolas, seja pública ou privada, foram impostos, provocando uma 
movimentação no setor para que seja possível sua plena implementação. Aspectos ligados a 
cobrança pelo serviço e acompanhamento diferenciado foram sentidos pelo setor privado. A 
fundamentação e o amparo jurídico da efetivação da lei são objeto de estudo nos próximos 
capítulos. 

A necessidade de uma educação de qualidade e inclusiva já nos bate à porta. Não 
podemos descartar a importância desempenhada pelo setor privado de educação, necessário 
na complementação do atendimento, ante a limitação de recursos do Estado; indispensável na 
contraposição da gestão, bem como da qualidade que poderia ser desempenhada na escola 
pública, ensejando um parâmetro de comparação; indispensável no oferecimento de formação 
a grupos diversos. 

A inclusão torna-se mais uma tarefa que a iniciativa privada em educação, 
certamente, poderá, por via de boas práticas de atendimento verdadeiramente inclusivo, ajudar 

                                                
Meta 20 - Meta Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 
7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, 
o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 
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a balizar a escola pública, direcionando para a qualidade. 
Reconhecemos que estamos chegando à efetivação do direito em promover a 

educação para todos. As legislações, há tempos, privilegiam essa perspectiva. No entanto, 
precisamos lembrar que a iniciativa privada necessita de parâmetros mínimos de segurança 
jurídica para continuar a existir de modo saudável financeiramente. A existência da escola 
privada já mostrou ser necessária para a sociedade e complementar a atividade do Estado. 

A escola privada necessita que se estabeleça o mínimo de autonomia para sua 
atividade. A função social surge como fundamenta da limitação na autonomia privada, capaz 
de relativizar a segurança jurídica e comprometer o pleno desempenho da busca pelo lucro e 
equilíbrio contratual no funcionamento da escola privada, como veremos a seguir. 
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3. FUNDAMENTOS DA LIMITAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA 
 

As estruturas jurídicas demandam hoje, uma relação de maior proximidade com a 
função social. Com isso situamos as empresas em aparente conflito com a autonomia privada. 
O que precisa ser esclarecido é a linha condutora atual que eleva os interesses da pessoa 
humana, e da coletividade, sobrepondo o anterior direito à propriedade e liberdade contratual, 
pilares de sustentação da autonomia privada. 

A autonomia particular mantém atributos de direito, sendo, no entanto, restrita pela 
norma estatal, que tem caráter absoluto, isto é, a capacidade de os particulares possuírem 
autonomia em suas relações está delimitada pela lei. A legislação imposta pelo Estado delimita 
a autonomia privada, promovendo o equilíbrio, tornando a liberdade para todos e não só para 
os mais fortes. 

A função social no concerto do Direito significa considerar que os interesses da 
sociedade se sobrepõem aos proveitos particulares ou mesmo individuais, sem que isso 
implique anulação de outros interesses e direitos, pela simples justificativa de combater as 
injustiças sociais. A função social constitui um direcionamento que leva o exercício do direito 
na direção de prover o bem comum e com justiça social. 

Harmonizando direito da propriedade e função social, assim esclarece Paulo Luiz 
Netto Lôbo: 

A função social é incompatível com a noção de direito absoluto, oponível a todos, em 
que se admite apenas a limitação externa, negativa. A função social importa limitação 
interna, positiva, condicionando o exercício e o próprio direito. Lícito é o interesse 
individual quando realiza, igualmente, o interesse social. O exercício do direito 
individual da propriedade deve ser feito no sentido da utilidade, não somente para si, 
mas para todos. Daí ser incompatível com a inércia, com a inutilidade, com a 
especulação.67 
 

A limitação da autonomia privada por meio do instituto jurídico da função social 
deve ser compreendida com suporte na visão de sociedade e do meio onde nos inserimos. 

Orlando Gomes, citando Léon Duguit68 (2008, p. 126), transmite-nos a ideia da 
propriedade, que deixa de ser direito subjetivo do possuidor, tornando-a necessária na geração 
de riqueza para a coletividade.69 

                                                
67 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil. In: FIUZA, César; NAVES, Bruno Torquato 
de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima Freire de (coord.). Direito Civil: atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 
212. 
68 Leon Duguit, autor francês que primeiro, ainda no início do século XX, defendia a ideia de uma função social 
de alguns institutos do Direito privado, como a propriedade. 
69 “A propriedade deixou de ser o direito subjetivo e tende a se tornar a função social do detentor da riqueza 
mobiliária a imobiliária; a propriedade implica para todos os detentores de uma riqueza a obrigação de empregá-
la para o crescimento da riqueza interdependência social. Só ele pode aumentar. Riqueza geral utilizada a sua 
própria; a propriedade não é, de modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua 
mudança que se deve modelar sobre as necessidades sociais às quais deve responder.” 
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Precisamos entender a limitação da autonomia privada como algo essencial para o 
convívio em sociedade. Estamos tratando de uma harmonização da liberdade em busca do 
equilíbrio coletivo. O Direito surge como o apaziguador dos conflitos de interesses, inevitáveis 
da vida em coletividade. A limitação da autonomia privada não significa desapropriação e sim 
espaço que assegura a realização dos direitos fundamentais. 

Não devemos desprezar a margem de autonomia privada, concedida aos 
particulares e às empresas no desempenho de suas atividades, pois essa autonomia, apenas, 
deverá estar sempre submetida e considerar a função social. 

A função social configura entre os mais importantes princípios do direito presente. 
As suas interferências surgem na propriedade, na empresa e no contrato como veremos ao longo 
do texto, sempre com o objetivo de preservação do interesse coletivo.  

 
3.1. A Função Social e sua atribuição na preservação do interesse coletivo 

 

O interesse social vem se tornando um conceito de grande importância em vários 
ramos do direito. Em tempos passado, não era comum decisões judiciais amparadas 
exclusivamente ou mesmo prevalentemente no interesse social. 

De uma forma genérica a função social exerce o papel de mediador de conflitos 
diante da convivência social.  

Podemos, assim, entender que cumprir com a função social é atingir a finalidade 
última para a sociedade, não apenas para quem está diretamente envolvido. Desta forma, impõe 
o proprietário, em razão da função social da propriedade como da empresa, a prática de 
comportamentos em beneficio da coletividade social. 

Pietro Perlingieri aborda a temática da função social na perspectiva de imposição 
de limites: 

A função social, construída como o conjunto dos limites, representaria uma noção 
somente de tipo negativo voltada a comprimir os poderes proprietários, os quais sem 
os limites, ficariam íntegros e livres. Este resultado está próximo à perspectiva 
tradicional. Em um sistema inspirado na solidariedade política, econômica e social e 
ao pleno desenvolvimento da pessoa o conteúdo da função social assume um papel de 
tipo promocional, no sentido de que a disciplina das formas de propriedade e as suas 
interpretações deveriam ser atuadas para garantir e para promover os valores sobre os 
quais se funda o ordenamento.70 
 

É a função social a responsável de busca, mesmo diante de uma relação privada, 
um possível reflexos na sociedade a ser protegida. 

 

                                                
70 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 226. 
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Lopes, em seu reconhecimento da função social da empresa, atribuía a mesma 
importância devido ao seu crescimento no âmbito econômico, como no político e no social: 

Decorrência necessária do reconhecimento da função social da propriedade e da 
função social do contrato foi a posterior discussão sobre a função social da empresa, 
como instituição cuja importância só aumentara no século XIX, não só no âmbito 
econômico, mas também no político e no social. Com efeito, a empresa assumira o 
papel de célula social catalisadora de aspirações, de anseios de prosperidade; de 
credora e, ao mesmo tempo, devedora da comunidade, o que evidenciava a sua 
natureza como comunidade de trabalho e de capital. Se toda atividade da empresa 
partia da utilização da propriedade e do contrato, é inequívoco que as transformações 
sobre estes institutos teriam reflexos diretos na própria empresa. Por outro lado, a sua 
crescente importância fez com que uma atenção especial fosse conferida aos bens de 
produção.71 
 

Após uma construção histórica da função social, buscaremos analisar o mercado 
competitivo e as dificuldades que podem gerar a limitação imposta pelo Estado ao pleno 
funcionamento da empresa. 
 
3.1.1 Breve estruturação histórica 
 

No decurso da história, a concepção de propriedade absoluta foi sendo moldada 
para um entendimento de propriedade direcionada à sua função social. Na doutrina cristã, já se 
reconhece o caráter social da propriedade privada. 

Podemos consolidar esse entendimento com as encíclicas papais: 1 Rerum Novarum 
– Papa Leão XIII: “[...] o proprietário que tenha recebido bens em abundância não é possuidor 
absoluto, mas simples administrador da Providência Divina, que lhe assegurou os demais”; 2 
Quadragésimo Anno – Papa Pio XI, na sua visão de reconhecimento da necessidade de 
harmonização para o exercício da função social; 3 La Solemita Oggi – Papa Pio XII, com o 
reconhecimento da propriedade privada, da justiça social e da utilização harmônica da 
propriedade, visando ao bem comum. 4 Populorum Progressio – Papa Paulo VI, contrária ao 
fato da concentração privada em detrimento dos que nada possuem. 

Na sedimentação do capitalismo, as atividades empresariais se direcionavam 
inteiramente para o aumento da produtividade e geração de lucros. Acreditava-se que o 
liberalismo econômico do século XIX, por si, ensejava a riqueza necessária para o benefício de 
todos.72 

Caminhando com o tempo, foi se moldando o Estado Social, capaz de debater a 
autonomia da vontade, o abuso de direitos e a proteção às necessidades da sociedade perante o 

                                                
71 LOPES, Ana Frazão de Azevedo Lopes. Empresa e Propriedade – função social e abuso de poder econômico. 
São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 113-114. 
 
72 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012, p. 32. 
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mercado, trazendo no século XX a contenção da liberdade. 
A Constituição do México, de 1917, no art. 27, disciplinou a propriedade das terras 

como originalmente do Estado Mexicano, que esse poderia transferir o domínio aos privados. 
Com a referida quebra da sistemática liberal que dominava o momento histórico a citada Carta 
Magna é criada a figura dos direitos sociais nas constituições. 

No Brasil, somente na Constituição de 1934, acompanhando a Constituição alemã 
de Weimar, podemos encontrar o interesse social, sendo sobreposto ao da propriedade privada, 
apesar de que, anteriormente, fosse possível identificar avanços sociais em constituições.73  

Na Constituição de 1946, novamente, encontramos amparo social ante o direito de 
propriedade. Vejamos o que dizia o seu art. 147. “O uso da propriedade será condicionado ao 
bem-estar social. A lei poderá com observância do disposto no art. 141, parágrafo 16, promover 
a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos.” Com a Constituição 
de 1967, podemos confirmar, por via da EC 69, a verdadeira consagração da função social em 
nosso ordenamento jurídico. 

A Constituição de 1988 inseriu no rol de direitos e garantias fundamentais a 
propriedade privada e a função social da propriedade (Art. 5o, incisos XXII e XXIII). Nos 
dispositivos constitucionais que versam sobre a ordem econômico-financeira, também, 
encontramos referências à propriedade e sua função social (Art. 170, incisos II e III). 

Já o Código Civil de 2002 silenciou no tocante à função social da empresa, 
entretanto, em seu Art. 421, cuida da função social do contrato, o que constitui nosso objeto de 
estudo no capítulo 4. 
 
3.1.2 Função Social da empresa e a necessidade de existência competitiva 
 

Atentando para a socialização do Estado contemporâneo, encontramos a função 
social da propriedade dele originária. O Ente Estatal detém o dever de garantir a fidelidade da 
função social da propriedade. 

A função social da propriedade deriva da perspectiva liberal e socialista, 
acarretando uma flexibilização do direito à propriedade. Não podemos afirmar que seria uma 
limitação do Direito e sim como controle para evitar possíveis abusos capazes de atingir a 
sociedade. Podemos, sim, dizer que a função social torna incabível o poder absoluto, quer seja 
                                                
73 CF 34. Rt 113, no 17: É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social 
ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos 
termos da lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, 
poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o 
direito a indenização ulterior. 
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da propriedade ou da empresa. No capítulo 4, quando nos reportarmos à função social dos 
contratos, veremos que a vontade entre as partes também não poderia ser analisada como 
inquestionável. 

A função social da empresa é o direcionamento para que a organização proporcione 
ações e práticas da gestão voltadas para o bem-estar social, preservando os interesses da 
sociedade em sentido amplo.  

Consoante releva Rachel Sztajn74, a livre iniciativa e o livre mercado são valores 
recepcionados pela Constituição. Na análise do mercado, essas duas liberdades favorecem a 
produção. O viés social, entretanto, limita a livre iniciativa para proteger outros valores. 

A função social da empresa decorre do mister social da propriedade, e esta se 
vincula de modo concreto ao princípio da solidariedade social, confrontando, muitas vezes, o 
princípio da lucratividade e da livre iniciativa. 

Malgrado o aparente choque entre os princípios, a função social da empresa 
direciona suas ações, preservando os interesses da sociedade e seus empregados, sem que com 
isso esteja perdendo seu poder diretivo e da busca pelo lucro. 

O jurista Eros Grau assim classifica a função do Direito em transformar as 
estruturas e privilegiar as interações com a sociedade e suas necessidades. 

O direito é, sempre, um instrumento de mudança social. O direito é produzido pela 
estrutura econômica, mas, também, interagindo em relação a ela, nela produzindo 
alterações. A economia condiciona o direito, mas o direito condiciona a economia. 
(2005, p. 59). 

 
Na concepção de João Luis Nogueira Matias, a função social da empresa contribui 

com a materialização da sociedade livre, justa e solidária, porquanto 
[...] pode-se entender a função social da empresa como a vinculação do exercício da 
empresa à concretização de uma sociedade livre, justa e solidária, do que decorre um 
complexo de deveres e obrigações, positivas e negativas, impostas aos controladores 
e administradores, perante os empregados, fornecedores, consumidores, meio 
ambiente, Estado, e toda a comunidade que com ela interage.(2009, p. 87). 

  
A função social da empresa interage em consonância com a sociedade que a ela 

serve e é servida, em uma harmonização protetora, como discorre sobre a temática Lamy Filho. 
O dever social da empresa traduz-se na obrigação que lhe assiste, de pôr-se em 
consonância com os interesses da sociedade a que serve, e da qual se serve. As 
decisões que adota – como vimos – têm repercussão que ultrapassam de muito seu 
objeto estatutário, e se projetam na vida da sociedade como um todo. Participa, assim, 
o poder empresarial do interesse público, que a todos cabe respeitar. (1992, p. 58). 

 
A função social da empresa não compromete a existência econômica de organização 

privada em educação. Seria incompatível pensar educação sem refletir na sociedade em 

                                                
74 SZTAJN. Rachel. Teoria jurídica da empresa. Atividade empresária e mercados. São Paulo. p. 17. 
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sentido amplo. A transformação social passa pela educação. Regular as duas existências, 
econômica e social, parece ser razoável e não aniquila a essência da atividade privada com 
finalidade econômica. 

No entendimento de Fábio Konder Comparato75, a função social é um poder-dever 
do proprietário de dar aos objetos da propriedade determinado destino, dirigido para o 
interesse coletivo. 

Para sedimentar o entendimento do alcance da função social, podemos assim 
observar as considerações de Souza, quando acentua que tanto a propriedade quantos os meios 
produtivos continuam a ser privados, mas exercidos com limitações (2007, p. 50).76 

É inegável a necessidade do Direito em albergar a função social e tratá-la com dever 
geral. Buscamos entender o seu alcance dentro de uma ordem econômica da empresa, a fim 
de se evitar a fragilidade jurídica e uma possível inibição de investimentos em determinadas 
áreas. A preservação do interesse coletivo não absorve a propriedade privada, nem os 
disciplinamentos do Estado podem atingir a subsistência do proprietário. 

Não cabe à função social da empresa inibir seu desempenho econômico-produtivo. 
Faz parte do atendimento ao Estado do Bem-Estar Social o pleno desenvolvimento da 
atividade empresarial, como forma de gerar meio de produzir riqueza, proporcionando 
empregos, que voltam como benefícios para a sociedade. 

A geração de lucro é o verdadeiro objeto social da empresa, sua finalidade específica, 
propulsora da sua existência. Isso em muito difere da função social. A função social diz 
respeito às limitações que a liberdade de atuação da empresa sofre em virtude da interferência 
do estado. 

Dentro da temática de caracterização da função social da empresa, podemos citar 
regras de proteção ao trabalhador, vedações a práticas de concorrências desleal, além de 
obrigação de contratar, como ocorre com a escolas particulares em decorrência da Lei de 
13.146/15, como vamos ver no capítulo 5. 

                                                
75 COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. São Paulo: RT, 2000. 
p. 75. 
76 É, portanto, dever constitucional do empresariado privilegiar esta justiça social, a fim de garantir a todos os 
cidadãos condições mínimas para satisfazer suas necessidades fundamentais, tanto físicas como espirituais, morais 
e artísticas. É princípio de justiça social, em uma ponta, pagar aos empregados remuneração justa, garantindo 
condições de sobrevivência digna; na outra, limitar o lucro arbitrário, ou os preços abusivos, como infrações à 
ordem econômica. A questão ganha relevância ao se tratar da função social da propriedade. Os empreendedores, 
possuindo os meios de produção, têm assegurada a reserva de seus bens e a possibilidade de lucro mediante sua 
utilização. No entanto, o conceito de que tais meios devem se destinar tão-somente à satisfação dos proprietários-
empresários, foi afastado de nosso ordenamento jurídico, tanto pela Constituição Federal de 1988, como pelo novo 
Código Civil de 2002 quando limita a liberdade de contratar à função social do contrato. O uso do direito de 
propriedade e dos meios produtivos, é, portanto, exercido com limitações. Além de proporcionar ganhos ao seu 
detentor, deve atender à sua função social, ou seja, destinar-se a fins sociais muito mais amplos, que a simples 
atenção ao mercado de consumo. 
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A empresa tem o dever de atender aos interesses coletivos daqueles que são 
atingidos pelo seu funcionamento, isso é o que chamamos de função social da empresa. Estamos 
falando no caso específico dos consumidores das empresas de educação privada. Isso em nada 
se assemelha à responsabilidade social, por tratar-se de uma ação voluntária da empresa. 

 
3.2 Diferenciação entre Responsabilidade Social e Função Social da empresa 
 

Pensar na empresa como geradora de empregos e desenvolvimento de uma região 
tem relevância social considerável. No contexto da função social, encontramos a contrapartida 
para a existência da empresa harmônica com o meio. Não estamos nos referindo a tributos, 
apesar de que estes ajudam o Estado na tarefa de prover o básico para a coletividade. O que se 
espera com a função social é o equilíbrio capaz de prevenir o que a atividade empresarial possa 
afrontar, albergados pelo princípio da livre iniciativa ou mesmo pelo princípio da lucratividade, 
que vemos mais adiante. Esquecer a função social seria aceitar que a atividade empresarial 
pudesse afrontar o meio ambiente e que isso fosse tolerado em virtude de benefícios para 
alguns. 

O desenvolvimento da empresa gera reflexos no meio ao que está inserida. 
Dependendo do tamanho econômico da empresa suas variações provocam instabilidade social 
na comunidade onde está inserida e muitas vezes até em outros espaços físicos, já que estamos 
falando de uma economia globalizada e com cadeias de produção atravessando continentes. 

O exercício de praticar a responsabilidade social por parte da empresa, na figura de 
seus sócios ou mandatários, praticando a autonomia privada, contribui voluntariamente para o 
desenvolvimento econômico sustentável da sociedade. 

Já a responsabilidade social é produto da vontade empresarial de fazer justiça social. 
Configura impulso voluntário de contribuir para a valoração da comunidade, podendo ter, entre 
seus beneficiários, pessoas ligadas diretamente à atividade empresarial ou não. A 
responsabilidade social não passa por satisfação de necessidades jurídicas impostas à empresa. 
Estamos nos referindo à plena deliberação espontânea. 

O que encontramos como responsabilidade social da empresa pode ser assim 
sintetizado na visão de Souza (2007, p 122 – 123), onde se permite a espontaneidade da 
responsabilidade social gerada pelas empresas.77  
                                                
77 Evocando-se a definição contida no Livro Verde da Comissão da União Europeia, diz-se que a RSE é a integração 
voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua interação com 
outras partes interessadas. Reconduz-se ao cumprimento dos deveres e ao respeito pelos direitos consagrados na 
lei fundamental e na legislação comum, em outros termos, esgota-se na obediência às normas em vigor. Envolve, 
ao nosso ver, a adoção de comportamentos com conteúdos mais atuantes e inovadores. Como decorre do Livro 
Verde da Comissão, através da RSE, as empresas vão para além dos requisitos reguladores convencionais e 
procuram elevar o grau de exigência de Direito construído. O voluntarismo é necessariamente uma característica 
de referência obrigatória em qualquer definição da RSE. [...] A RSE é o produto espontâneo da capacidade das 
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Como visto, a responsabilidade social da empresa difere da sua função social por 
seu agente provocador. Enquanto isso, com a função social, busca-se prevenir as possíveis 
deformações da atuação empresarial, resguardando a sociedade de um possível uso capaz de 
afrontar os interesses básicos sociais. Na responsabilidade social, encontramos agentes internos 
da empresa, buscando promover a interação com a sociedade, sem a necessidade da imposição 
legal. Resta claro destacar que a função social da empresa não é sinônimo de sua 
responsabilidade social. 

Procurando a fundamentação da responsabilidade social dentro de uma visão 
histórica, Husni (2007, pp. 23 e 24) identifica o alcance da expressão e início de sua 
consolidação no final do século XX e início do século XXI.78 

Para a empresa contemporânea, em busca de projeção, passa a ser considerada entre 
as suas rubricas contábeis a necessidade de se fazer atraente no campo social. A 
responsabilidade social pode ser enfocada no terreno ético como algo a ser buscado além do 
lucro e do aumento de produção. Newton de Lucca, citando em seu livro Paola Cappellin e 
Gian Mario Giuliani, destaca a importância de atrelar a eficiência da empresa aos aspectos 
éticos (2009, p. 33).79 

Até pouco tempo, a responsabilidade social passava por uma boa ação de alguns 
diretores de empresa que proporcionavam ações sociais de maneira isolada e individualizada. 
Aos poucos, mas em velocidade crescente nos dias atuais, busca-se superar a barreira 
empresarial do ato de ofertar bons produtos e serviços para cobrir de ações sociais capazes de 
atrair perspectivas da sociedade para aquela corporação. Na comunicação interna e externa, as 
empresas buscam divulgar suas ações de responsabilidade social como algo fundamental da sua 

                                                
empresas para promover soluções para os novos problemas da comunidade em que estão inseridas e que empresa 
socialmente responsável é aquela que, não apenas, satisfaz plenamente as exigências jurídicas e convencionais 
aplicáveis, mas que integra também, voluntariamente, como investimento estratégico, as dimensões sociais, 
ambientais e econômicas nas suas políticas globais. 
78 O conceito de Responsabilidade Social é por demais elástico. Especialmente em diversas áreas que se debruçam 
sobre o tema ainda não chegaram a definições conclusivas, em parte por ser um fenômeno, nos moldes que 
conhecemos, recente. Pode-se dizer, porém, que os fundamentos da responsabilidade social são o motor da história 
da humanidade, que persegue avidamente a inclusão social, a igualdade e a garantia de direitos civis, a ética e a 
transparência nas relações. Acrescentam-se a essa lista preocupações pós-modernas, como o desenvolvimento 
sustentável e qualidade de vida.  Ainda que as motivações do final do século XX e início do século XXI sejam 
completamente diversas, retornamos, de certa maneira e sob alguns aspectos, aos princípios basilares do final do 
século XVIII com a Revolução Francesa. Os 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
aprovada em 26 de agosto de 1789 pela Assembleia Nacional, marcaram o Direito Constitucional moderno ao 
estabelecerem a fronteira entre o público e o privado, e ao proclamarem a garantia de direitos. Já na segunda 
versão, estendida para 35 artigos, aprovada em 1793, o caráter é eminentemente social 
79 Na busca de eficiência e excelência empresarial, parece não ser mais satisfatória a tradicional alquimia do cálculo 
custo-benefício com o aumento da produtividade e a ampliação das vendas no mercado. Os críticos de avaliação 
do sucesso começam a incorporar dimensões que vão além da organização econômica e que dizem respeito à vida 
social, cultural e à preservação ambiental. Pode-se dizer que a eficiência não é só ‘fazer as coisas bem’, segundo 
as regras do mercado, mas é ‘fazer as coisas boas’, consoante princípios éticos.  
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constituição, mostrando que, além do lucro, se faz cada dia mais importante desempenhar um 
papel capaz de melhorar a vida de toda a sociedade. 

Com essa óptica transformadora, Bessa (2006, p. 128 e 129)80 discorre sobre o papel 
da nova empresa e seus membros, observando o cuidado necessário para não aparecerem para 
o mercado como causadores de danos e passíveis de sofrer com a não aquisição de seus 
produtos. Essa visão transcende a percepção de que estávamos lidando inicialmente apenas com 
uma espécie de filantropia empresarial.  

A dignidade da pessoa humana deve prevalecer aos aspectos patrimoniais e 
econômicos da atividade empresarial, condição imposta pela função social. Contudo sem 
esquecer que a existência da atividade econômica da empresa ajuda no desenvolvimento da 
sociedade. 

Sobra evidente o fato de que a responsabilidade social hoje se estende, passando 
pela gestão de empresas direcionadas para a ética e a transparência, minimizando os possíveis 
influxos negativos de sua atuação no âmbito da sociedade. Essa responsabilidade social se 
diferencia da filantropia em virtude da consistência de ações que englobam acionistas, 
colaboradores e todo o público organizacional ligado à promoção do desenvolvimento social, e 
não a atos de caridade, que muitas vezes aconteciam de maneira isolada (assistencialismo). 

No Brasil, encontramos hoje a responsabilidade social em muitas organizações 
direcionadas à sustentabilidade e à preservação ambientais. Essas ações são capazes de 
influenciar políticas públicas, fazer crescer a competitividade da empresa, além de aumentar a 
visibilidade sobre seus produtos e serviços. 

Podem ainda as empresas receberem benefícios para prática de atos de 
responsabilidade social. Rodrigo Almeida Magalhães assim esclarece: 

A partir desses atos, as empresas ainda conseguem obter benefícios fiscais, ou seja, 
ao invés de pagar os impostos, elas investem na comunidade o capital que seria do 
Estado. Entretanto, esse direcionamento dos tributos não pode ser considerado como 

                                                
80 A confortável dissociação propriedade - lucro - responsabilidade pelos influxos da atividade empresarial vem 
sendo progressivamente desafiada por trabalhadores, consumidores e ambientalistas, e hoje alcança investidores, 
concorrentes e organismos internacionais. 
Fala-se, então, numa “responsabilidade social das empresas” – muito mais em foros da sociedade civil e no 
ambiente empresarial que no meio jurídico e que vem sendo compreendida de variadas maneiras – muitas vezes 
contraditórias. 
Assim, a concepção de “responsabilidade social das empresas” parte de entendimentos mais singelos – 
confundindo responsabilidade social com filantropia empresarial – passa pela discussão sobre processos 
produtivos e logísticos, como o “just in time” que, para evitar a manutenção de estoques, põe em circulação 
milhares de veículos nas vias públicas, influindo profundamente no planejamento urbano, prossegue com ostensiva 
influência de grandes empresas sobre políticas (especialmente a política fiscal, laboral e o uso de bens públicos 
para a instalação de complexos industriais), até chegar às represálias comerciais oriundas de mercados 
internacionais – como a não aquisição de produtos em face de denúncias de uso de mão de obra infantil. 
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responsabilidade social, porque a empresa está investindo na sociedade um dinheiro 
que não é dela, e sim do Estado.81 
 

A responsabilidade social mostra a possibilidade de um desenvolvimento solidário, 
não só as pessoas de hoje, mas, também, com o pensamento nas futuras gerações. Podemos 
dizer que a responsabilidade social e a função social da empresa possuem íntima ligação com 
a ideia de sustentabilidade. 

 
3.3 A influência dos princípios na configuração competitiva da empresa privada 

 
Princípios são regras que servem de base para o direito. Nesse tópico trataremos de 

três princípios dentro da visão permitir à atividade econômica privada uma existência capaz de 
competir no mercado. 

Em relação aos princípios assim entende Maurício Godinho Delgado: 
"Os princípios gerais do Direito e os específicos a determinado ramo 
normativo tendem a influir no processo de construção das regras jurídicas, 
orientando o legislador no desenvolvimento desse processo. Nesse instante os 
princípios atuam como verdadeiras fontes materiais do Direito, à medida que 
se postam como fatores que influenciam a produção da ordem jurídica. A fase 
pré-jurídica, de elaboração da regra de Direito, é tradicionalmente longa, 
tortuosa, em face dos distintos instantes de depuração e sedimentação que 
caracterizam o processo legislativo moderno. Essa lenta maturação da norma 
favorece a influência, em seu construir, dos ideários e diretrizes contidos nos 
princípios jurídicos."82 
 

Para Ruy Samuel Espíndola os princípios desempenham a função de dar 
fundamento material e formal aos subprincípios e demais regras integrantes da sistemática 
normativa.83  

No princípio da solidariedade social, encontramos a união de grupo com 
coincidência de interesses, com o significado o de unidade. Essa união ocorre devido a 
necessidade individual ou do grupo ou mesmo por determinação do Estado. 

A ordem econômica funda-se basicamente, na atuação espontânea do mercado. O 
principio da livre iniciativa pressupõe a existência de propriedade privada com capacidade de 
atuação independente de autorização, salvo os casos previstos em lei. Não podendo a atividade 
estatal impedir sua existência por mera regulação indevida. A livre iniciativa é importante para 

                                                
81 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. A autonomia privada e a função social da empresa. In FIUZA, César; 
NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima Freire de (coord.). Direito Civil: Atualidades II. Da 
autonomia privada nas situações jurídicas patrimoniais e existenciais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 347. 
 
82 DELGADO, Mauricio Godinho. Rev. TST, Brasília, vol. 75, no 3, jul/set 2009. p. 20. 
 
83 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceitos de Principios Constitucionais. São Paulo: RT, 1999, p. 73. 
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a economia e geração de emprego, passando sua manutenção ser importante para a coletividade 
social. 

A função social da empresa assume o compromisso com as atividades econômicas 
e com a dignidade da pessoa humana em uma relação de coexistência. Trata-se de uma proposta 
de humanização onde a coletividade ganha proteção de valores dignos do ser humano e a 
empresa permite a ideia da existência não só pelo lucro. 

O principio da lucratividade deve ser compreendido diante da função de garantir o 
direito à busca pelo lucro e ao mesmo tempo de impedir o exercício abusivo do direito ao lucro. 
 
3.3.1 Princípio da Solidariedade Social 
 

Com vistas a conciliar e proporcionar mais sentimento de igualdade, encontramos 
o preceito de solidariedade ganhando força e tornando-se princípio capaz de proporcionar a 
conciliação entre o cidadão e a sociedade. Está expressa nos artigos constitucionais a formação 
de uma sociedade livre, justa e solidária (Art. 1o 3o 5o 170).84 

São visíveis, em disciplinamentos atuais, medidas que buscam albergar os 
interesses coletivos sobre os individuais. Metas de racionamento de água e energia, prevendo 
multa para quem consumir e até mesmo corte de fornecimentos, rodízio de carros impedindo 
que o proprietário saia com seus bens em determinados dias da semana, são exemplos de 
atitudes do Estado disciplinando determinada atividade ou condução, visando ao interesse 
coletivo.  A solidariedade social proporciona o equilíbrio das relações em sociedade. 

Martins Costa, (2002, p. 628 e 629) 85 alberga a solidariedade social em relações de 
mercado como algo novo na sua execução de maneira obrigatória. 
                                                
84 Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa 
humana; 
Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
II - propriedade privada; 
85 Além de sua ampla vagueza semântica, a expressão “deveres que decorrem da solidariedade social” possui largo 
espectro de aplicação. É certo que indica deveres instrumentais, pois têm como escopo permitir a implementação 
do objetivo posto no art. 3o da Constituição Federal, espraiando-se por uma imensa diversidade de relações 
jurídicas e encontrando os mais diversos meios de atuação. Normas jurídicas que implementam planos 
econômicos, certas regras tributárias, determinadas regulações premiais, preceitos de direito administrativo, de 
direito urbanístico, de direito econômico em sentido estrito, de direito de família, de direito previdenciário, as 
regras que consagram a responsabilidade objetiva, etc, são exemplos tradicionais de sua atuação. A novidade está 
na consolidação das relações obrigacionais – por muito tempo tidas exclusivamente como o reino do interesse 
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O alcance do princípio da solidariedade social chega às normas reguladoras de 
mercado. Devemos, pois, equacionar as normas de mercado com os princípios constitucionais, 
e, por consequência lógica, a dignidade da pessoa humana e a função social da empresa devem 
surgir como parâmetros ao exercício das atividades.  

Estamos diante de um verdadeiro dever social e jurídico, assim expresso por Sales: 
Assim é que, ao atribuir ao Estado e a todos os membros da coletividade a tarefa de 
construir uma sociedade solitária, através da distribuição de justiça social, a 
Constituição agregou um novo valor aos já existentes, conferindo natureza jurídica ao 
dever de solidariedade. Criou, como dito, o Estado democrático e social de direito. 
(2004, p. 27). 

 
Podemos, então, findar com a solidariedade social, atuando de maneira suplementar 

aos direitos e deveres derivados do exercício legal, quando estes não estiverem suficientemente 
claros para a regulação de um caso concreto, malgrado a boa-fé e a necessidade de resguardar 
o bem coletivo e social.   
 
3.3.2 Princípio da livre iniciativa 
  

A livre iniciativa pressupõe a ação dos entes econômicos privados, sem a 
interferência do Estado. É considerado o fundamento da ordem econômica.   

Mesmo sendo como importante para o sistema capitalista e albergado 
expressamente na Constituição Federal de 1988 (Art. 1o IV e Art. 170, parágrafo único), o 
princípio da livre iniciativa86 precisa ser ponderado, não sendo conclamado como soberano e 
absoluto, já que pode ser regulamentado por previsão legal.  

Utilizar o princípio da livre iniciativa como âncora para balizar ações apontadas 
para o lucro exacerbado da atividade empresarial não poderia encontrar respaldo jurídico ante 
claro conflito com valores dirigidos à justiça social e ao bem coletivo. É nessa linha de 
entendimento que assim se exprime José Afonso da Silva: 

A natureza neoliberal da ordem econômica prevista na Constituição não tem, 
entretanto, tal extensão. A equiparação entre a livre iniciativa e os valores 
normalmente desconsiderados pelo empresário egoísta – que seria a defesa do 
consumidor, a proteção do meio ambiente, a função social da propriedade etc. – só 
afasta a possibilidade de edição de leis, complementares ou ordinárias, disciplinadoras 
da atividade econômica, desatentas a esses valores. (1993, p. 673). 

 
Há quase três décadas o STF já deparava o choque entre o princípio da livre 

iniciativa e a função social da empresa. Quando tratando da Lei 8.039/90 no seu aspecto de 

                                                
individual, até mesmo “egoísta” – como relações que podem e devem concretizar, em larga medida, deveres de 
solidariedade social.  
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controle no reajuste das mensalidades escolares, decidiu pela defesa coletiva, evitando o 
aumento nos lucros de modo arbitrário.87 
 

A livre iniciativa continua tendo papel de relevância na ordem econômica nacional. 
Tais intervenções do Estado só devem acontecer em situações contingenciais, em que a justiça 
social e a existência digna estejam ameaçadas por manifestar abusividade. 
 
3.3.3 Princípio da lucratividade 
 

Na relação envolvendo o mundo dos negócios, demanda-se o lucro como 
fundamento para a mobilização de capital e esforço. Por seu intermédio, pode-se verificar se a 
empresa está chegando aos resultados desejados e se tem saúde financeira para prosseguir em 
atividade ou até mesmo direcionar novos investimentos. 

As reputadas legislações que regem a relação empresarial com suas obrigações que 
perpassam a trabalhista, chegando à contratual e à ambiental, não têm por finalidade inibir a 
obtenção dos lucros. Claro que nos referimos, de modo compatível com a boa conduta, lícita, 
que não esteja em desobediência latente. Evidente é que a busca pelo lucro faz parte do processo 
interno da empresa. Ele deve sempre ser ambicionado. 

Em razão da economia de mercado e da liberalidade econômica capitalista contidas 
na Constituição de 1988, podemos chegar à conclusão de que qualquer iniciativa que venha 
minimizar os lucros poderia ser objeto de indenização. Esse princípio, entretanto, pode ser 
suavizado em cotejo com outros. 

Chegamos à harmonização da lucratividade com a função social da empresa. A 
função social não pode ser vista como inibidora da lucratividade. Se assim fosse, estaríamos 

                                                
87 EMENTA – Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.039, de 30 de maio de 1990, que dispõe sobre critérios 
de reajuste das mensalidades escolares e de outras providências. – Em face da atual Constituição, para conciliar o 
fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução 
das desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, pode o Estado, por via legislativa, 
regular a política de preços de bens e de serviços, abusivo que é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário 
dos lucros. – Não é, pois, inconstitucional a Lei 8.039, de 30 de maio de 1990, pelo só fato de ela dispor sobre 
critérios de reajuste das mensalidades das escolas particulares. – Exame das inconstitucionalidades alegadas com 
relação a cada um dos artigos da mencionada Lei. Ofensa ao princípio da irretroatividade com relação à expressão 
"março" contida no parágrafo 5, do artigo 2, da referida Lei. Interpretação conforme a Constituição aplicada ao 
"caput" do artigo 2, ao parágrafo 5, desse mesmo artigo e ao artigo 4, todos da Lei em causa. Ação que se julga 
procedente em parte, para declarar a inconstitucionalidade da expressão "março" contida no parágrafo 5, do artigo 
2 da Lei no. 8.039/90, e, parcialmente, o "caput" e o parágrafo 2 do artigo 2, bem como o artigo 4, os três em todos 
os sentidos que não aquele segundo o qual de sua aplicação estão ressalvadas as hipóteses em que, no caso 
concreto, ocorra direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. (STF - ADI: 319 DF, Relator: Min. 
MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 03/03/1993, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 30-04-1993 PP-
07563 EMENT VOL-01701-01 PP-00036) 
 



 

 

49 

perante algo capaz de provocar a insegurança no investimento e total desestímulo à atividade 
empresarial, sem nos referirmos à desaceleração da economia e à geração de emprego. 

Caberá sempre ao Estado social proporcionar o equilíbrio, buscando atender às 
necessidades da sociedade, coibindo práticas abusivas, sem que isso signifique perseguição à 
possibilidade de aumento na lucratividade. 

Da função social da empresa passaremos a analisar o contrato em decorrência da 
atividade de educação privada. Nesse contexto encontraremos a função social do contrato e a 
relativização da autonomia da vontade. A redução da autonomia contratual acontece quando há 
presentes interesses coletivos ou interesses ligados à dignidade da pessoa humana. 
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4. A EMPRESA DE EDUCAÇÃO PRIVADA E SUA LIBERDADE CONTRATUAL 
 

A Constituição Federal logo no seu art. 1o determina os fundamentos da República, 
elegendo entre eles a livre iniciativa (inciso IV). Encontramos no código civil de 2020, no seu 
artigo 421 a liberdade contratual, condicionada à função social do contrato e à boa-fé entre os 
contratantes. Podemos assim compreender que o estado brasileiro, com base no seu 
ordenamento jurídico, contempla a liberdade dentro de um limite ético e jurídico, voltado para 
o bem-estar social. 

Surge o debate da abrangência que a função social do contrato alcançaria, afetando 
a autonomia da vontade e criando uma excessiva intervenção do Estado, afetando a segurança 
jurídica. Essa situação poderá ser vista quando tratarmos das orientações normativas dos órgãos 
de defesa do consumidor do estado do Ceará e do município de Fortaleza inibindo as escolas 
de recusar matrículas de novos alunos, baseada na consulta de crédito. 

A defesa de que o contrato do século XXI, não tem a mesma rigidez de outrora, 
pode provocar insegurança. No entanto, entende-se que, diante do estado social, o contrato se 
destina ao atendimento das partes contratantes e também da sociedade. 

A função social do contrato tem seu fundamento na constituição. Originário da 
função social da propriedade a função social procura estabelecer um maior equilíbrio entre as 
partes. Com a determinação legal no código civil de 2002, passa a função social exercer a 
função limitadora da autonomia da vontade.  

No código de defesa do consumidor, os contratos decorrentes de relação de 
consumo, tratam o consumidor como vulnerável diante da desigualdade existente entre ele o 
fornecedor. Não existe previsão expressa da função social do contrato no código consumerista. 

Neste capítulo, veremos a função social do contrato alcançando as relações privadas 
de educação, limitando a autonomia, fundamentando uma obrigatoriedade de contratar.   
 
4.1. Função social dos contratos inseridos nas empresas de educação privada 
 

Quando nos referimos a contrato, sempre remetemos o pensamento para a ideia de 
operação econômica.88 Contratar constitui a formalização jurídica da vontade entre as partes, 
sem que esse ato possa ensejar prejuízo a terceiro. 

Neste sistema, fundado na mais ampla liberdade de contratar, não havia lugar para a 
questão da intrínseca igualdade, da justiça substancial das operações 
económicas (sic) de vez em quando realizadas sob a forma contratual. Considerava-
se e afirmava-se, de facto (sic), que a justiça da relação era automaticamente 
assegurada pelo facto (sic) de o conteúdo deste corresponder à vontade livre dos 

                                                
88 ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 8. 
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contraentes, que, espontânea e conscientemente, o determinavam em conformidade 
com os seus interesses, e, sobretudo o determinavam num plano de 
recíproca igualdade jurídica [...] Liberdade de contratar e igualdade formal das partes 
eram portanto os pilares – que se completavam reciprocamente -  sobre os quais se 
formava a asserção peremptória, segundo a qual dizer <<contractual>> (sic) equivale 
a dizer <<justo>> (<<qui dit contractuel dit juste>>).”89 
 

Visualiza-se a existência dos contratos aos remotos tempos em que o ser humano 
passou a viver em sociedade e necessitou formalizar suas relações. Esse conceito, já na Idade 
Moderna, precisa auferir autonomia que favoreça as relações econômicas, ante uma vontade 
livre. Nesse período, imaginava-se uma igualdade jurídica, mesmo sendo lados 
economicamente diferentes. Nesse imaginário, surge a ideia do contrato originário da vontade 
livre, entre as partes – pacta sunt servanda90. Não podemos falar ainda em justiça contratual, 
ou em qualquer tipo de inferência do Estado no equilíbrio entre partes. 

Com o surgimento da sociedade de consumo, final do século XIX, proveniente do 
grande avanço industrial, o contrato passou por modificações, deixando de ser formulado 
personalizadamente, para um contrato impessoal e padronizado: o contrato por adesão.91 

Com essa modalidade contratual, a vontade expressa era apenas do fornecedor, e 
ficava mais evidente o desequilíbrio entre as partes. Esse movimento histórico foi objeto de 
nova mudança, pós-Segunda Guerra Mundial, com a chegada do Estado Liberal e, 
posteriormente, do Estado Social. Impunha-se necessário, nesse recorte de tempo, preservar a 
liberdade contratual, sem permitir uma opressão de direitos ao consumidor. Já com o Estado 
Social, demandavam-se meios de garantir o equilíbrio das partes, mantendo o dogma da 
vontade, o que parecia não ser possível em razão das exigências sociais, das lógicas da 
coletividade.92 

Hoje, a autonomia da vontade pode se dizer prejudicada pela publicidade que detém 
a capacidade de influenciar a pessoa na sua intenção de contratar. Para contrapor tais situações 
de fragilidade, passou o Estado a ampliar seus regulamentos. Novos preceitos afloraram - 
justiça contratual, função social dos contratos e boa-fé objetiva. 

 [...] mas o espaço reservado para que os particulares autorregulem suas relações será 
reduzido por normas imperativas, como as do próprio Código de defesa do 
consumidor. É uma nova concepção de contrato no Estado social, em que a vontade 
perde a condição de elemento nuclear, surgindo em seu lugar elemento estranho às 
partes, mas básico para a sociedade como um todo: o interesse social.”93 
 

                                                
89 Idem. Ibidem. p. 35. 
90 Pacta sunt servanda é um brocardo latino que significa: os pactos devem ser cumpridos. 
91 O contrato de adesão configura-se pela sua unilateralidade das regras estipuladas, gerando maior rapidez na 
hora de contratar. 
92 ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 295 e 296. 
93 MARQUES,Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista do Tribunais, 2006, p. 211. 
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Se, no modelo liberal de contrato, o elemento central era a vontade, no Estado 
social, passou a ser interesse da coletividade ou sociedade. 

Para o Código Civil brasileiro, logo no primeiro artigo do título referente a 
contratos, encontramos expressamente a dicção função social do contrato. Vejamos: “Art. 
421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”94 

No código de 1916, não encontramos nenhum dispositivo que mencione a função 
social do contrato ou até mesmo princípio da boa-fé. Em decorrência da Constituição Federal 
de 1988, o presente código civil incorporou essa inovação. 

O exercício da função social do contrato conjuga a realização do princípio da 

autonomia privada com a justiça social, sem prejuízo da liberdade da pessoa humana. A 

cláusula da função social atenua, consideravelmente, os princípios do pacta sunt servanda e o 
da relatividade dos efeitos do contrato, pois, na medida em que este tem eficácia social, 
repercute na sociedade e não apenas entre os contratantes.  

Podemos infirmar a ideia de que, com a função social do contrato, este não se limita 

a, tão-somente, favorecer a circulação de riquezas. Destina-se, também, a promover outros 

valores, como solidariedade, justiça social, livre iniciativa e, fundamentalmente, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, entendendo-se, de efeito, que o contrato não pode ser nocivo à 

sociedade, sob nenhum aspecto.  

O real alcance da função social do contrato, em virtude da possibilidade de 

produção de insegurança jurídica, ainda se faz necessário um debate mais aprofundado. Assim, 

Rebouças traduz a necessidade de mais aprofundamento na matéria: 
A cláusula geral da função social inda demanda um contínuo estudo, 

justamente por ser um elemento relativamente novo de interpretação contratual 
e mitigação da autonomia privada, pois, embora existam diversos estudos 
monográficos e inúmeros artigos científicos acerca do tema, não há uma 
definição clara de sua abrangência e limite de atuação. Parte da doutrina é mais 
adepta às questões econômicas e acaba por analisar a função social diretamente 
vinculada à geração e circulação de riquezas. Outra parte foca em um critério 
relacionado ao bem comum, e finalmente, uma terceira corrente busca o 
almejado equilíbrio contratual. 95 

 
O entendimento majoritário entende que o artigo 421, do Código Civil, situa o 

interesse coletivo acima do proveito individual, em um verdadeiro resgate do princípio da 

igualdade, defendendo, ou equilibrando, as forças entre os contratantes. 

                                                
94 Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 27 dez. 2019. 
95 REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes. Autonomia Privada e a Análise Econômica do Contrato. São Paulo: 
Almedina, 2017, p. 91. 
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Theodoro Junior96 expõe vários capítulos acerca da confiança que as partes de um 

contrato devem ter uma na outra, o que nada mais se define pela boa-fé contratual, ou seja, para 

que o contrato exerça sua função social, é necessário que exista uma confiança entre as partes, 

para que, desta maneira, o contrato seja justo e cumpra sua função satisfatoriamente, não só 

para os contratantes, como também para a sociedade. 

Paulo Lôbo97 considera o princípio da função social, inserida no art. 421 do Código 

Civil, como a mais importante inovação do Direito contratual pátrio, pois nele se privilegia o 

princípio constitucional da justiça social. 
O princípio da justiça social não se realiza sem a consideração das circunstâncias 
existentes, pois é justiça promocional, no sentido de promover as reduções das 
desigualdades materiais na sociedade. Toda atividade econômica grande ou pequena, 
que se vale dos contratos para a consecução de suas finalidades, somente pode ser 
exercida “conforme os ditames da justiça social” (CF, art. 170). [...]. Em outras 
palavras, a atividade econômica é livre no Brasil, mas deve ser orientada para 
realização da justiça social.98 
 

Em comentários acerca do art. 421 do Código Civil, Caio Mário da Silva Pereira 

assim destaca, relativamente ao contrato, que ele “[...] ainda existe para que as pessoas 

interajam com a finalidade de satisfazerem seus interesses”; tendo a função social limitando à 

autonomia da vontade,“[...] quando tal autonomia esteja em confronto com o interesse social e 

este deve prevalecer, ainda que essa limitação possa atingir a própria liberdade de não contratar, 

como ocorre nas hipóteses de contrato obrigatório”.99 

Ante as embasadas definições, assusta a segurança jurídica, a possibilidade da 

utilização da função social do contrato como uma porta aberta permanentemente, em toda e 

qualquer relação contratual destinada a possibilitar a intervenção do Estado no suposto 

desequilíbrio.  

Conforme o entendimento de Maria Helena Diniz: 
“Ante o disposto no art. 421, repelido está o individualismo, nítida é, como diz 
Francisco Amaral, a função institucional do contrato, visto que limitada está a 
autonomia da vontade pela intervenção estatal, ante a função econômica-social 
daquele ato negocial, que o condiciona ao atendimento do bem comum e dos fins 
sociais.”100 
 

                                                
96 THEODORO JÚNIOR, Humberto. O Contrato e sua Função social. A boa-fé objetiva no ordenamento jurídico 
e a jurisprudência contemporânea. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
97 LÔBO, Paulo. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 65. 
98 LÔBO, Paulo. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 66 
99 PEREIRA,Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil. Contrato. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 12. 
100 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, V.3, 27a ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 51. 
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Nas relações de consumo, Cora Cristina Ramos Barros Costa defende a incidência 

do principio da função social do contrato, ante presumível vulnerabilidade do consumidor, a 

fim de manter o equilíbrio contratual.101 

Theodoro Júnior assinala, ainda, que os contratos de adesão e de massa são mais 

claramente observados pela função social, pois propícios ao favorecimento de uma só parte.102 

Os contratos de adesão encontram sua definição legal no Direito brasileiro no caput 

do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8078/1990): contrato de adesão é 

aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir 

ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

Assim entende a Claudia Lima Marques: 
 [...]uma vez que nos contratos de adesão o consumidor tem de aceitar em bloco as 
cláusulas preestabelecidas pelo fornecedor, na maioria das vezes o consumidor não lê 
sequer completamente o instrumento contratual ao qual vai aderir. Modernamente, 
porém, considera-se que exista um dever de transparência nas relações de consumo. 
Assim, o consumidor deve ser informado, deve ter, pelo menos a oportunidade de 
tomar conhecimento do conteúdo do contrato. Além disso, deverá 27 o contrato de 
adesão ser redigido de tal forma a possibilitar a sua compreensão pelo homem 
comum."103 

 

Assim disciplina o Código Civil a respeito do contrato de adesão, no tocante às  

regras específicas: “Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 

contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Art. 424. Nos 
contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a 
direito resultante da natureza do negócio.” Notamos, claramente, que os dois dispositivos criam 
uma proteção antecipada em favor do aderente. 

Em educação, os contratos celebrados entre a escola privada e o educando (ou seu 

responsável legal) configuram contrato de adesão. Nesse tipo de relação, não existe negociação 

de cláusulas. No caso específico de contrato escolar, existem barreiras diversas já 

implementadas no ordenamento jurídico, visando a um maior equilíbrio contratual e a mais 

atenção à função social do contrato, minimizando o suposto favorecimento da parte da escola. 

                                                
101 EHRHRDT JÚNIOR, Marcos e LOBO, Fabíola Albuquerque (coordenadores). A Função Social nas Relações 
Privadas. Belo Horizonte: Fórum. 2019. p.140. 
102THEODORO JÚNIOR, Humberto. O Contrato e sua Função Social. A boa-fé objetiva no ordenamento jurídico 
e a jurisprudência contemporânea. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.96. 
103 MARQUES, Claudia Lima. Direito do Consumidor. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p.80. 
 



 

 

55 

A relação contratual existente entre a escola de ensino privado e o contratante do 
serviço de educação configura uma relação de consumo, na qual o estudante beneficiado pelo 
contrato é considerado consumidor por equiparação. 

A Lei da Inclusão (Lei 13.146/15) prevê a impossibilidade de recusa na contratação 

do aluno com necessidades especiais - ou seja, para atender a demanda social por educação para 

todos, tira da escola privada a possibilidade de negar a vaga ao aluno de inclusão. Esse aspecto 

é visto com maior aprofundamento no próximo capítulo. 

 
4.2. Limitações da liberdade contratual em decorrência de intervenção do Estado em empresas 
de educação privada. 
 

Como visto anteriormente, a função social do contrato tem como objetivo principal 
regular a liberdade contratual, não apenas internamente entre os contratantes, mas, sobretudo, 
no âmbito social.  

Segundo Luís Gustavo Haddad, no livro Função Social do Contrato: um ensaio 
sobre seus usos e sentidos, a dificuldade da nossa sociedade, em definir obrigações para o setor 
privado: 

Em uma sociedade complexa e dinâmica, na qual o planejamento econômico estatal, 
por si só, não é capaz de criar obrigações para os agentes econômicos do setor privado, 
soa ingênuo, ou é insustentável perante a Constituição Federal, supor que os contratos 
devam desempenhar uma única função social.”104 
 

Esta menção pode ser corroborada pelo artigo 174, da CF/88: “Como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções 
de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado.” 

Conforme antes expresso, os contratantes têm obrigação de agir de modo a evitar 
que a situação negocial se torne fonte de prejuízos para terceiros ou mesmo para a sociedade.  

Podemos extrair da citação feita há pouco que os assinantes do contrato podem 
estabelecer cláusulas independentes e de interesse próprio dentro do contrato, no entanto, não 
podem deixar de considerar as cláusulas obrigatórias decididas pelo legislador. 

Como já exposto, a boa-fé e a função social são cláusulas básicas de qualquer 
contrato. Quando estas são infringidas, a fim de trazer ganhos para apenas uma parte do 
contrato, seja para o proponente ou para o aderente (em um contrato de adesão), há permissão 
de soluções cabíveis a fim de evitar esse benefício unilateral. 

                                                
104 HADDAD, Luís Gustavo. Função social do contrato. Um ensaio sobre seus usos e sentidos. São Paulo. 
Saraiva, 2013. pp.18 e 19. 
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No contrato de adesão umas das partes não participa da formulação do conteúdo, 
somente adere às regras. O código civil de 2002, disciplina os contratos de adesão nos artigos 
423 e 424.105 

Em se tratando de fornecimento de serviço educacional, entendemos que por se 
tratar de atividade albergada pelos direitos sociais, implicando em princípio fundamental do 
Estado democrático de Direito, torna-se concebível a não possibilidade de suspensão dos 
serviços ao longo da anuidade ou semestralidade escolar.   

A intervenção do Estado vem no sentido de garantir a continuidade do serviço, 
facultando ao contratar a possibilidade de não renovação para o período seguinte e utilização 
dos meios de cobrança após 90 dias de atraso do pagamento.  

Ávaro Villa Azevedo, assim entende a necessidade da intervenção do Estado nos 
contratos de adesão: 

[...] é preciso que o Estado intervenha, antes, regulamentando, ainda que 
genericamente, os contratos de adesão; depois, especificamente, cada um deles que 
for surgindo, com regulamentação própria; depois, ainda fiscalizando, com rigor 
extremo, o desenvolvimento judiciário de cada um deles. Deve, assim, o juiz, como 
figura tutelar a liberdade contratual, e, ainda, ante a quase inexistência desta no 
contrato de adesão, proteger o aderente contra os abusos que se possam perpetrar no 
estabelecimento dessas regras impostas.106 

Podemos entender a intervenção do Estado nos contratos de adesão, devido à 
vulnerabilidade da parte contratante diante de empresas consolidadas. 

No artigo 425 do CC/02, trata-se dos contratos atípicos.107 Nessa modalidade de 
contrato não existe regulamentação. Fica a cargo dos contratantes não contrariar os bons 
costumes, as normas de ordem pública e os princípios gerais do direito. O princípio da função 
social poderá interver nessa modalidade contratual, restabelecendo a igualdade entre as partes 
e boa-fé. 

As normas impositivas, originárias da Constituição Federal, Código Civil ou 
presente leis esparsas, têm a finalidade de limitar a liberdade contratual.  

A carta magna brasileira em Art. 170 estabelece a organização econômica, tendo 
como diretriz a livre iniciativa, a valorização do trabalho humano e a dignidade da pessoa 
humana. 

                                                
105 CC/02 - Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á 
adotar a interpretação mais favorável ao aderente.  
Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito 
resultante da natureza do negócio. 
106 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2004.p. 
78. 
107 Idem, Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. 
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Com base na organização econômica deverá o Estado assegurar, acima do lucro, a 
existência digna às pessoas, limitando o contrato privado. 

A visão de Azevedo, acerca do artigo 421 do Código Civil, vejamos: 
O novo Código Civil não ficou à margem dessa indispensável necessidade de integrar 
o contrato na sociedade, como meio de realizar os fins sociais, pois determinou que a 
liberdade contratual (embora se refira equivocadamente a liberdade de contratar) deve 
ser ´exercida em razão e nos limites da função social do contrato`. Este dispositivo 
(artigo 421) alarga, ainda mais, a capacidade do juiz para proteger o mais fraco, na 
contratação, que, por exemplo, possa estar sofrendo pressão econômica ou os efeitos 
maléficos de cláusulas abusivas ou de publicidade enganosa.108 
 

Com base na função social do contrato, os impedimentos que possam sobrepor os 
interesses coletivos, não sendo mais o contrato somente das partes contratantes e sim de toda a 
sociedade.  

Para evitar que os contratos se tornem instrumento de desigualdade econômica e 
social, cabe ao Estado a criação de leis de ordem pública, podem ser exemplificadas com a 
legislação trabalhista e o código de defesa do consumidor. O legislador, em virtude das normas 
de ordem pública, impõe obrigações aos contratantes. 

Tendendo, novamente, nossa atenção para o intervencionismo do Estado na 
atividade privada de educação, sustentado pela educação como direito social, função social da 
empresa e função social dos contratos, vejamos outras situações. 

A Lei 9870/99 visava, primordialmente, à regulação das anuidades escolares. Mais 
uma vez, encontramos o Estado interferindo na atividade privada. Vejamos como regulamenta 
a situação de inadimplência, em seu Art. 6o, a referida lei109. 

Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos 
escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de 
inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e 
administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 
177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de 
noventa dias.  
§ 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do 
ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição 
adotar o regime didático semestral.   
 

No dispositivo legal apresentado, se convenciona a impossibilidade de suspender a 
prestação dos serviços no decorrer do ano ou semestre, ou seja, uma vez firmado o contrato, 
mesmo que não aconteçam pagamentos, o serviço será mantido até o final do ciclo anual e/ou 
semestral. Estava o legislador pensando em preservar o educando no seu direito constitucional 
à educação, sem se preocupar com a atividade privada e sua subsistência. 

                                                
108 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2004.p 
83. 
109 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9870.htm . Acesso em: 18 nov. 2019. 
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Em 14 de janeiro de 2020, o Ministério Público do Estado do Ceará, em seu 
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, fazendo uso de suas atribuições 
legais, publicou a Recomendação número 01/2020, destinada aos diretores de estabelecimento 
particulares de ensino do Estado do Ceará, que afirma em seu Art. 11: “Se abster de condicionar 
a matrícula do aluno à apresentação de ‘declaração de quitação de débito’ da instituição de 
ensino matriculado anteriormente, com intuito de coibir o aumento no índice de 
inadimplemento e o comprometimento da lucratividade de seus serviços.”110 

Já o âmbito do Município de Fortaleza, encontramos, ainda sob a temática dos 
contratos, a Portaria 009/2018 – PROCON Fortaleza, que, em seu Art. 2o II, assim determina:  

Art. 2o - Tornar públicas as deliberações do Grupo de Trabalho no que concerne à 
prestação de serviços educacionais, consoante as disposições a seguir nominadas: 
II. A exigência de quitação de débitos da escola anterior, para a realização de 
matrícula, é prática abusiva. A escola não poderá recusar a matrícula com base em 
consulta aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Não é permitido, ainda, 
exigir declaração e/ou certidão de quitação de débitos da escola anterior, pois, se assim 
fosse possível, estar-se-ia criando uma espécie de “cadastro paralelo”, por meio do 
qual os estabelecimentos de ensino repassariam, entre si, informações negativas dos 
alunos/consumidores. Fundamentação legal: Art. 39, V, art. 42, art. 51, IV e parágrafo 
1o, inciso I, todos da Lei 8.078/90 (CDC).111 
 

Na recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará, não achamos sequer 
a fundamentação legal para a referida indicação. Já na Portaria do PROCON Fortaleza, ela está 
no final do inciso II, assim determinando: 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 
abusivas 
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 
 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que: 
 IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
eqüidade; 
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 
 I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;112 
 

Observando a fundamentação da portaria do PROCON, não foi detectado nenhum 
dispositivo capaz de embasar juridicamente a vedação. Quando muito, poderíamos utilizar o 
inciso I do parágrafo primeiro do Art. 51, com sua referência à ofensa aos princípios 
fundamentais do sistema jurídico, para iniciarmos alguma aproximação com a função social do 
contrato. 

                                                
110 Disponível em: http://www.sinepe-ce.org.br/p.php?p=legislacao. Acesso em: 25 fev. 2020. 
111 Disponível em: http://www.sinepe-ce.org.br/p.php?p=legislacao. Acesso em: 25 fev. 2020. 
112 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 18 nov. 2019 
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A Lei 9.870/99 já obriga a instituição de ensino particular a não interromper o 
contrato em virtude de inadimplência. Além da referida restrição os órgãos municipais e 
estaduais impedir que a consulta cadastral seja realizada antes da contratação, na tentativa de 
evitar, ou pelo menos, minimizar os riscos para o contrato.  

Não podemos esquecer de que, mesmo como uma atividade albergada pela 
Constituição Federal como dever social e de fundamental importância para o desenvolvimento 
da sociedade, a escola privada tem como objetivo o lucro. O acesso de intervenções pode gerar 
um desequilíbrio e, principalmente, uma insegurança jurídica para futuros investimentos. 

É bem verdade que com o fim do contrato, não havendo o adimplemento poderá a 
contratada, no caso a escola, além de efetivar cobrança pelos meios legais, inclusive 
negativação após 90 dias de vencido, negar matrícula para o período seguinte.113 Essa medida 
não protege em nada a atividade de educação privada, diante das medidas proibitivas dos órgãos 
de proteção ao credito, evitando a consulta previa da situação financeira do responsável.  

A experiência nos tem mostrado como seria a operação diante das restrições 
apresentadas. O educando chega em uma escola B, proveniente da escola A, onde ele não pagou 
a anuidade escolar. Como a escola B não poderia solicitar a carta de quitação da escola de 
origem ou mesmo consulta os órgãos de proteção ao crédito, este aluno uma vez matriculado 
na escola B, passando a ser inadimplente ao final do ano letivo teria sua matrícula negada e 
poderia ingressar na escola C, utilizando a mesma proteção que o tornou matriculado na escola 
B. Não tendo o responsável financeiro, recursos ou nem patrimônio, poderia trocando de 
escolas passar todo o seu período de formação pagar pelo serviço prestado.  

A regulamentação exercida pelo Estado no mercado de educação privada em muito 
supera outras diretrizes sociais. O controle das ações que passa em muito pela área pedagógica 
chega ao detalhamento de matérias pedidos para o desenvolvimento de atividades, tipos de 
garantias para a contratação, chegando ao valor do reajuste anual. Esse controle chega a ser 
desproporcional, segundo Franco: 

O mecanismo de liberdade é o que, em geral, melhor atende aos interesses individuais 
e coletivos. Isto, principalmente, porque garante regras claras que facilitam o 
investimento, com consequente majoração de oferta e qualidade, além da 
concorrência que minora preços. A estratificação de mercado desfavorece não apenas 
investidores e consumidores, mas também trabalhadores e fornecedores, vítimas de 
poucas alternativas. O ramo educacional possui regras mais rígidas do que a saúde, 
alimentação, telefonia, moradia, água, finanças e luz, sem razoabilidade para tanto. 
Isto com o agravante de que, ao contrário de tais ramos, trabalhadores e estudantes 
sempre podem recorrer a plena oferta de serviço de Educação Básica por parte dos 
governos, ainda que naturalmente sem a mesma boa qualidade das instituições 
privadas.114 

                                                
113 Lei 9.870/99 - Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das 
matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. 
114 FRANCO, Henrique de Mello (org.). Manual de Direito sobre Instituições de Educação. 2a ed. Rio de Janeiro: 



 

 

60 

  
Não é razoável que as empresas de educação privada arquem com todos os onera 

de medidas restritivas de direitos capazes de comprometer o seu funcionamento. A atividade 
privada em educação existe em praticamente todo o mundo, mesmo em países desenvolvidos, 
como Alemanha, Estados Unidos e Japão. 

Assim como a impossibilidade de cobrança no decurso da prestação do serviço 
contratado, a Lei de Inclusão, que veremos adiante, torna ainda mais oneroso o 
desenvolvimento da atividade educacional privada no Brasil. 
  

                                                
A&B Publicações Jurídicas e Kiron, 2013. p.311. 
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5. INFLUÊNCIAS DA LEI DE INCLUSÃO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRIVADA 
 

Em 2015, mais precisamente no dia 7 de julho, se tornou pública a Lei 13.146, 
intitulada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com 
Deficiência.  

Logo em seu art. 1o, a Lei de Inclusão, como ficou conhecida, reporta-se a assegurar 
e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e cidadania. No art. 2o da citada lei, 
encontramos a definição de pessoa com deficiência a ser protegida pelo comentado dispositivo 
legal.115 

Para os fins de aplicação da lei de inclusão, vários foram os aspectos abordados:   
acessibilidade, comunicação, barreiras arquitetônicas, transporte, moradia, entre outras 
inventariadas no art. 3o. No mesmo artigo, inciso XIII, aparece a figura do profissional de apoio 
na escola:  

[...] pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do 
estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais 
se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em 
instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos 
identificados com profissões legalmente estabelecidas.  

 
Reportarmo-nos mais a esse aspecto no capítulo destinado à educação. 
 
Nos direitos albergados na Lei 13.146/15, a igualdade de oportunidades e o combate à 

discriminação conformam os principais motores visando a uma sociedade mais justa com quem 
há necessidade de atenção diferenciada.116 A lei envolve, ainda, como dever de todos denunciar 
a violação dos direitos das pessoas com deficiência, levando ao conhecimento das autoridades 
(Art. 7º.). 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência traz, ainda, no seu título - que trata dos 
direitos fundamentais - diversos aspectos da vida social a serem albergados: direito a vida; 
habilitação e reabilitação; saúde; educação117; moradia; trabalho; assistência social; previdência 
social; cultura, esporte, turismo e lazer; transporte. Todos estes têm o objetivo de promover 
melhor assistência a quem precisa dela diferenciadamente. 

                                                
115 Lei 13.146/15. Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º A avaliação da 
deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e 
considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos 
e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo 
criará instrumentos para avaliação da deficiência.  
116 Lei 13.146/15. Art 4o 
117 O direito à educação é tratado na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no Capítulo IV, Arts. 
27 a 30. 
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  Adiante analisaremos não os artigos da lei de inclusão pertinentes à educação 
como também o desenvolvimento da temática no Brasil e no mundo até a chegada e 
implementação da citada legislação. 

 
5.1 Adequações necessárias na educação privada para atender as determinações da Lei 
13.146/15 
 

O debate envolvendo a educação inclusiva desenvolve-se no Brasil e no Mundo há 
certo tempo, em particular no que concerne ao ensino regular em instituição de ensino, seja ela 
pública ou privada. 

A mudança mais significativa, nesse aspecto, já vem expressa na Constituição de 
1988, em seu Art. 208, inciso III – “III - atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. O que antes acontecia em escolas 
e instituições especializadas agora passa a ocorrer, preferencialmente, em escolas regulares, 
ensejando, assim, a verdadeira inclusão. 

Atualmente, o Ministério da Educação revisa a Política Nacional de Educação 
Especial em curso na perspectiva inclusiva. Como visto, essa discussão da temática não é de 
agora, pois sempre foi alvo de muito debate acerca de qual seria o melhor caminho a seguir, se 
continuamos pensando em educação acolhedora, eliminando as barreiras na promoção da 
acessibilidade dos alunos com deficiência, ou retornamos à separação, indo na contramão da 
legislação constitucional e infraconstitucional. 

Já durante a tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE), que traça as 
principais metas a serem cumpridas em dez anos118, a polêmica envolvendo a possibilidade da 
matrícula de crianças e jovens em escolas especiais e não obrigatoriamente na rede regular de 
ensino despertou grande embate.119 

A temática da inclusão, como já expressamos, vem mesmo antes da Constituição 
Federal. Em 1961, a Lei 4.024 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - tratava as 

                                                
118 Lei 13.005/14 – Plano Nacional de Educação. Art. 2o São diretrizes do PNE:I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; IV - melhoria da qualidade da 
educação; V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 
fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; VII - promoção 
humanística, científica, cultural e tecnológica do País; VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades 
de expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX - valorização dos(as) profissionais da educação; X - 
promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 
119 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em: 
15 jan. 2020. 
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pessoas com deficiência como “excepcionais”, termo este, atualmente, desacordado em relação 
aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Assim era o trecho do dispositivo: “A 
Educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de 
Educação, a fim de integrá-los na comunidade.” 

Já em 1971, a Lei 5.692, cuidava, também, das diretrizes básicas da educação 
nacional, e assim se referia aos alunos com deficiência: “[...] deficiências físicas ou 
mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula 
e os superdotados deverão receber tratamento especial”. Nesse dispositivo, não é possível 
ainda perceber se esse tratamento especial se daria dentro da rede regular de ensino ou em 
entidades especializadas. 

Em 1989, após a promulgação da Carta Grande, a Lei 7853, que dispunha sobre 
a integração social das pessoas com deficiência, defendia “[...] matrícula compulsória em 
cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de 
deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino”. Resta cristalino no 
dispositivo o fato de que nem todas as crianças seriam capazes de se inserir no sistema 
regular de ensino. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, a garantia ali expressa apenas o 
que já havíamos visto no Texto Constitucional, ou seja, atendimento educacional especializado 
às crianças com deficiência, preferencialmente na rede pública de ensino. 

Em 1994, surgiu a Política Nacional de Educação Especial, com as mesmas 
limitações dos intentos anteriores. Nela se postulava a permanência em salas “normais” 
somente de crianças com deficiência que possuíssem condições de acompanhar as atividades 
curriculares programadas no mesmo ritmo dos demais alunos. Continuávamos com a tendência 
de segregar os escolares com necessidades especiais em estabelecimentos específicos. 

A Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, prevê que “[...] haverá, 
quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de Educação Especial”, bem como disciplina “[...] o atendimento 
educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em 
função das condições específicas dos alunos, não for possível a integração nas classes 
comuns de ensino regular”. Nesse dispositivo deparamos o apoio especializado inserido 
na escola regular para proporcionar ao aluno de inclusão, melhor aproveitamento e por 
consequência, integração em sala de aula, sendo feito fora dela somente se não for possível 
em virtude de necessidades específicas. 

Outra lei e decretos surgiram ao espaço do tempo, sempre com a palavra 
“preferencialmente” incomodando os que defendiam a inclusão em escolas regulares 
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como a verdadeira modalidade de justiça social aos alunos com deficiência.120 Em alguns 
dispositivos, encontramos situações ligadas à formação dos professores e criação de 
ambientes propícios para o desenvolvimento escolar, além da aproximação com a 
exigibilidade de vaga na rede regular. 

No âmbito mundial, a educação inclusiva, também, constituía parte das discussões, 
principalmente, abraçadas pela UNESCO, como já vimos no capítulo 2, quando citamos o 
Fórum Mundial de Educação, de 2015, em Incheon, Coreia do Sul, do qual o Brasil não só 
participou como assinou a declaração final de compromisso com uma agenda conjunta por uma 
educação de qualidade e inclusiva.121  

Segundo a citada Declaração, a educação é essencial para a paz, a tolerância, a 
realização humana e o desenvolvimento sustentável. Seria a educação ainda capaz de 
proporcionar o pleno emprego e erradicação da pobreza. 

A nova agenda educacional, que surge com a Declaração de Incheon, visa uma 
educação para todos e inclusiva, com oportunidades iguais. Entre as principais metas está a de 
garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os 
mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência.122 

A declaração deixa claro o papel fundamental de vários segmentos da sociedade, 
como organizações não governamentais, o setor privado, os professores, a comunidade 
acadêmica, organizações internacionais, entre outras, para que se possa alcançar os resultados 
da educação plena em todos os países.123 

Observemos que os acontecimentos narrados foram direcionando o entendimento 
para a constituição do que seria o capítulo de educação na lei de inclusão de 2015. Deixamos 
uma circunstância em que o portador de necessidades especiais era atendido em suas carências 
educacionais em escolas especializadas, para a garantia de vaga em escola regular de ensino, 
seja ela pública ou privada. No meio desse caminhar, estava sempre o direcionamento para que 
o atendimento acontecesse “prioritariamente” na rede regular. 

Outro aspecto que se constituiu foi o acompanhamento necessário para os alunos 
de inclusão. Observa-se que, em vários dispositivos, podemos ver a figura do “acompanhante”, 

                                                
120 Decreto 3.298/99, que regulamentava a Lei 7853/89 – Plano Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência; Lei 10.172/01 – Plano Nacional de Educação; Resolução No 2/2001 do Conselho Nacional de 
Educação; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos de 2006; Plano de Desenvolvimento da Educação 
em 2007; Decreto 6.094/07 - MEC – Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; Lei 12.764/12 – Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; PNE/2014.	 
121 Declaração de Incheon e o Marco de Ação da Educação Rumo a uma Educação de Qualidade Inclusiva e 
Equitativa e à Educação ao Longo da Vida para Todos. Disponível em: 
unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243287POR.pdf. Acesso em: 22 fev. 2020. 
122 Idem, ibidem. 
123 Idem, ibidem. 
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profissional que ajuda na inserção e desenvolvimento do aluno de inclusão no grupo regular de 
ensino. A Lei de Inclusão manteve o ofício do profissional de apoio escolar. 

Em decorrência de tantas associações e similaridades com o que já vinha se 
desenhando na inclusão na área de educação, o que realmente mudou com a chegada da Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência? Para obter essa resposta, examinamos os três 
artigos do capítulo IV, intitulado, Do Direito à Educação.  

No art. 27, encontramos a garantia do acesso à educação, em todos os seus níveis, 
a fim de que a pessoa com deficiência possa alcançar o máximo desenvolvimento possível na 
sua situação. O parágrafo único reúne o Estado, a família, a comunidade escolar e a sociedade 
com o dever de manter protegidos os portadores de deficiência, além de lhes assegurar a 
educação de qualidade.124 Podemos afirmar que no citado artigo não deparamos nenhuma 
mudança substancial do que estava sendo feito e defendido na área educacional. 

O art. 28,125 da referida lei, encarrega, não só o poder público, mas, também, as 
instituições privadas de educação do dever de assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

                                                
124 Lei 13.146/15 - Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de 
qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 
125 Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e 
avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de 
toda a vida; II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, 
participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as 
barreiras e promovam a inclusão plena; III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos 
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a 
conquista e o exercício de sua autonomia; IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas 
inclusivas; V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a 
aprendizagem em instituições de ensino; VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e 
técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva; VII - 
planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização 
de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia 
assistiva; VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação 
da comunidade escolar; IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos 
linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e 
os interesses do estudante com deficiência; X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de 
formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional 
especializado; XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de 
tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio; XII - oferta de ensino da Libras, 
do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos 
estudantes, promovendo sua autonomia e participação; XIII - acesso à educação superior e à educação profissional 
e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas; XIV - inclusão em conteúdos 
curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados 
à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento; XV - acesso da pessoa com deficiência, em 
igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; XVI - 
acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às 
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incentivar, acompanhar e avaliar 18 itens relacionados em seus incisos. No parágrafo 1o, isenta 
as instituições privadas de atenderem aos incisos IV e VI que tratam, respectivamente, de oferta 
de educação bilíngue em LIBRAS e pesquisas de novas técnicas pedagógicas e recursos 
tecnológicos para o desenvolvimento da educação inclusiva. No mesmo parágrafo, 
encontramos expressa determinação ao ente particular, proibindo qualquer tipo de cobrança 
para atender as determinações do artigo ora sob comentário. 

Melhor expressando, o parágrafo 1o do art. 28. proíbe a cobrança, pelas instituições 
particulares de ensino, de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, 
anuidades e matrículas para a prestação dos serviços educacionais aos portadores de 
necessidades especiais. Os serviços adicionais e individuais prestados aos alunos com 
deficiência não poderão mais ser cobrados da família desses alunos, e sim rateados por todos 
os discentes, integrando o custo das anuidades ou semestralidades. 

Deparamos, aqui, uma das principais interferências no funcionamento das instituições 
de ensino privado. O que acontecia antes de a Lei de Inclusão entrar em vigor era a cobrança, 
por parte das escolas particulares, de valores complementares às suas mensalidades para 
oferecer um serviço diferenciado de acompanhamento ao aluno de inclusão. Anteriormente à 
Lei, também, não havia a obrigatoriedade de receber todos os alunos de inclusão que 
procurassem a rede privada de ensino. 

Analisando a prática das escolas, podemos afirmar que os dispêndios da prestação 
dos serviços diferenciados para alunos de inclusão se expressam como reais e podem ser 
incluídos nas planilhas de custos das instituições privadas para serem diluídos entre todos os 
alunos da instituição, integrando, assim, a despesa das anuidades ou semestralidades. 

Nos incisos que compõem o art. 28, podemos resumir como maneiras de atenção 
diferenciadas para o pleno atendimento do educando com necessidades especiais (toda e 
qualquer necessidade), tais como formação de professores, profissionais de apoio, projeto 
pedagógico adaptado, inclusão de conteúdos, acessibilidade etc. 

                                                
edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; XVII - 
oferta de profissionais de apoio escolar; XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. 
§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos 
incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo 
vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no 
cumprimento dessas determinações. 
§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo, 
deve-se observar o seguinte: I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no 
mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras II - os tradutores e intérpretes da 
Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, 
devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras. 
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Finalizando o art. 28, o parágrafo 2o refere-se à qualificação dos profissionais para 
o ensino de LIBRAS, no plano de educação básica e ensino superior.  

O art. 30 privilegia o ingresso e a permanência nos cursos do ensino superior, de 
educação profissional e tecnológica, em instituições públicas ou privadas. Nos incisos de I a 
VII, se verificam a disposição de atendimento preferencial; formulários adaptados para que 
possam ser especificadas as suas necessidades; provas em formatos acessíveis; disponibilização 
de recursos específicos para atender a necessidade do aluno; tempo e critérios diferenciados 
para avaliação e tradução do edital para LIBRAS.126 

Uma vez analisado o teor da Lei 13,146/15, é válido acentuarmos o fato de que as 
adequações necessárias na educação privada para o pleno atendimento das determinações legais 
passaram pelos itens expostos na sequência. 

I. Não possibilidade de recusa de matrícula para o aluno de inclusão. 
II. Treinamento dos professores e colaboradores nas mais diferentes formas de 

síndromes e necessidades especiais. 
III. Adaptação física e de materiais pedagógicos. 
IV. Impossibilidade de cobrança de taxas extras. 
V. Contratação de profissionais de apoio. 
Buscando entender o alcance dos itens relacionados com a atividade privada, 

podemos identificar basicamente duas situações conflitantes com os preceitos regentes: 
diminuição de lucros e falta de liberdade contratual.  

Quando se fala da diminuição do lucro na escola privada em decorrência da lei de 
inclusão, basicamente se refere à capacidade de atendimento dos professores em sala de aula. 
Dependendo da necessidade do aluno de inclusão se faz necessária a contratação de profissional 
de acompanhamento para acompanhar o aluno na realização de atividades do cotidiano escolar. 
Como não é possível saber antecipadamente a quantidade de aluno de inclusão e suas 
necessidades antes da real efetivação da matrícula, configura na ordem o impossível incluir 

                                                
126 Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino 
superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: 
I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) 
e nos serviços; II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o 
candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua 
participação; III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas 
do candidato com deficiência; IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; V - dilação de tempo, conforme 
demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas 
atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; VI - adoção de critérios de 
avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com 
deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; VII - tradução completa do edital e de suas 
retificações em Libras. 
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estes custos da anuidade escolar, já que os valores para o ano seguinte são disponibilizados 
quarenta e cinco (45) dias antes do término do período de matrículas conforme Art. 2o da lei 
9.870/99.127 

Com relação à impossibilidade de negar a matrícula para um aluno de inclusão, a 
não ser em virtude da real falta de vagas. Lembrando que as vagas são disponibilizadas no 
mesmo período da anuidade escolar por força do mesmo artigo citado a pouco. A lei não 
estabelece número de alunos de inclusão por turma. A lei não estabelece critérios inerentes ao 
grau de necessidade. Até o fator econômico, ou a capacidade de pagamento, conforme visto no 
capítulo anterior, quando tratamos das intervenções dos órgãos de defesa do consumidor, tenta-
se a todo custo evitar que possa ser alegado para a recusa do novo aluno. 

Há uma pertinência de serem apresentado os argumentos da Confederação Nacional 
dos Estabelecimentos de Ensino, na Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida junto ao 
Supremo Tribunal Federal. 
 
5.2. Analise da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Conferência Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino 
  

Cerca de trinta dias após a assinatura da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, Lei 13146/15, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
(CONFENEN) ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no. 5357) com 
pedido de medida liminar, no Supremo Tribunal Federal. Referida ação pleiteava a declaração 
de inconstitucionalidade do artigo 28, parágrafo 1, e artigo 30 caput. 

Examinamos alguns trechos da mencionada ação, buscando entender seu 
embasamento jurídico, na defesa do Direito privado.  

Primeiramente, a CONFENEN, alega que as escolas estão despreparadas para o 
recebimento de todo e qualquer portador de necessidade especial. Alega, ainda, que a medida 
está causando desequilíbrio emocional dos professores e demais colaboradores das escolas 
regulares. Provoca a Suprema Corte com a violação ao princípio da razoabilidade, ante da 
quantidade de síndromes e necessidades a serem atendidas, com todas as suas variáveis. 

Os dispositivos impugnados violam, ainda, o princípio da razoabilidade extraído do 
preceito constitucional insculpido no artigo 5º, inciso LIV, da CF [...] jogam ônus dos 
sobrecustos para a escola particular e para todos seus demais alunos, alterando 
injustamente o orçamento familiar, com verdadeira expropriação; frustram e 
desequilibram emocionalmente professores e pessoal da escola comum, regular, por 

                                                
127 Lei 9.870/99 Art. 2o O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto 
da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe, no período 
mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da 
instituição de ensino. 
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não possuírem a capacitação e especialização para lidar com todo e qualquer portador 
de necessidade... 
 

Em trecho seguinte, alega novamente a dificuldade de as escolas atenderem a todos, 
principalmente naquelas sem especialização relativamente àquela necessidade específica, 
prejudicando, assim, a qualidade do serviço a ser ofertado. 

Como, então, pode a lei atacada nesta ação determinar que toda e qualquer escola 
particular, especializada ou não, com condição ou não de prestar bom e eficiente 
serviço, tem que aceitar matrícula de qualquer deficiente? 
  

Seguindo com o pedido liminar, a entidade ligada às escolas alega o aspecto 
financeiro, assinalando que as exigências legais tornam o serviço educacional oneroso em 
demasia, pois seriam necessários muitos recursos para treinamento e capacitação dos 
profissionais.  

Os dispositivos apontados, ao obrigarem às instituições particulares de ensino regular 
o atendimento de todo e qualquer portador de necessidade especial, torna onerosa 
demais a prestação dos serviços educacionais, isso porque seus planejamentos 
deverão agora prever todos os meios e recursos necessários ao atendimento de 
inúmeras dificuldades especiais, temporárias ou permanentes e em diversos graus, 
inclusive formação, preparação, treinamento e manutenção de professores e variado 
pessoal especializado, às suas próprias expensas e de todos os demais alunos de cada 
escola particular. E ainda, a penalização criminal dos responsáveis por ela. 
  

Seguindo com as alegações, evoca a Lei Geral de Educação de 1996 (Lei 9.394), 
onde se previam modalidades diversas de atuação das escolas. Estaria o poder público com 
outra lei, ocasionando prestação de serviços não autorizados previamente. 

A autorização de funcionamento para oferta da educação escolar descrita no inciso II, 
do artigo 209, traz à iniciativa privada o dever de observar a Lei Geral da Educação, 
Lei 9.394/1996, que apresenta as opções de modalidade de ensino que poderão ser 
autorizadas, para a qual cada escola se dispôs. Realizada a opção (livre escolha) do 
particular pelo ensino regular, o Poder Público não pode vir com outra lei obrigá-lo a 
uma prestação de serviço para o qual não está autorizado, preparado e capacitado.  
 

Em novo trecho, o pedido de inconstitucionalidade, apenas novamente para o custo 
elevado que seria rateado entre as famílias, elevando em muito os valores das mensalidades 
escolares da iniciativa privada. Na alegação, cita as escolas públicas especializadas, que detêm 
orçamentos diferenciados para suprir o pagamento do corpo de profissionais diversificado, 
necessário para o atendimento de portadores de necessidades especiais. 

Acertadamente, a Constituição da República confere ao Estado a obrigação de 
oferecer educação apropriada aos portadores de necessidade especial, porque: se trata 
de uma política pública de responsabilidade estatal; é tão grande a natureza, grau e 
tipo de necessidade, sendo cada caso um (total ou parcial, física, sensorial, mental, 
intelectual, psicológica) que o aparelhamento próprio (equipamentos, recursos 
didáticos, médicos, psicólogos, professores especializados, acompanhantes, 
atendentes) tem custo altíssimo, imprevisível e inimaginável, impossível de ser 
suportado pela grande maioria das famílias ou de ser rateados por todos os alunos 
através das anuidades escolares que pagam os matriculados em escolas particulares.  

 



 

 

70 

Novamente, encontramos a alegação da incapacidade em atender a todos os tipos 
de síndromes e necessidades. Pondera, ainda, a petição, que a escola privada, quando se destina 
a atender uma determinada situação, a faz com zelo, ocasionando verdadeira inclusão. Por fim, 
nesse trecho, nova alegação de inconstitucionalidade da maneira compulsória e indiscriminada 
com que a lei cuida a matéria.  

A escola particular – conforme ela, sua especialidade, seu apetrechamento 
material e humano, sua proposta pedagógica, possibilidade e segurança de 
atender bem e com sucesso o educando e fazer sua verdadeira, e não falsa e 
enganosa inclusão social, PODE receber o necessitado de cuidados próprios e 
individualizados, dependendo ainda da natureza, grau e profundidade da 
dificuldade de cada um. Mas, não tem, constitucionalmente, a OBRIGAÇÃO 
de aceitá-lo, indiscriminada e genericamente, de qualquer forma e a qualquer 
um. 

 
Noutro fragmento, tenta a solicitante convencer o Pretório Excelso do tempo exíguo 

para providenciar todos os preparos necessários, e mais a dificuldade em planejar as reais 
necessidades de cada instituição para o ano seguinte: quais as necessidades irão realmente 
atender? Quantos alunos de inclusão serão matriculados? Qual é o custo para ser rateado entre 
os demais alunos? 

Já para o início do ano letivo de 2016, pelos ditames da lei impugnada, toda escola 
particular deverá estar apta com todo o arsenal exigido – pessoal formado e 
especializado, material didático, equipamento, aparelhagem, recursos médicos e 
psicológicos – para receber qualquer tipo e grau de portador de necessidade especial 
(físico, sensorial, mental, psicológico) que pretender nela se matricular. A instituição 
não saberá quantos e quais pretenderão frequentar seus cursos. E se nenhum aparecer?  

 
Nas alegações, ainda na linha da falta de tempo para sua implementação, em virtude 

da impossibilidade de cobrança específica para o aluno de inclusão, expressa que os custos são 
diluídos entre todo o corpo discente, o que transforma a necessidade de se preparar o cálculo 
urgente, já que, por volta do mês de outubro, são conhecidos os valores de anuidade para o ano 
seguinte. 

Como não poderá cobrar o custo adicional causado pelo portador de necessidade 
especial, já em outubro, quando muito novembro do corrente ano, terá que calculá-lo, 
colocá-lo na planilha e diluí-lo nos preços que todos os demais alunos pagarão. 

 
Em mais uma tentativa de sensibilizar os ministros, a peticionante chega a pretextar 

possível dificuldade em contratar mão de obra especializada, com formação adequada para o 
atendimento especializado.  

Sem segurança alguma, as instituições de educação terão, face aos dispositivos 
atacados, que prever agora em seus planejamentos pedagógico e financeiro um 
número não conhecido de portadores de necessidades especiais que poderá procurar 
para matrícula no ano letivo seguinte (2016), e ainda, prever nos referidos 
instrumentos quais as naturezas e graus das necessidades a ser atendidas, com o fim 
de fazer integrar aos meios já existentes os destinados à inclusão, bem como contratar 
uma mão-de-obra, que não sabe qual, para o atendimento especializado.  
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Então, em virtude do perigo iminente de não ser possível atender todas as 
exigências legais por total falta de tempo hábil e em virtude de violação a preceitos 
constitucionais, pediu a CONFENEN, liminarmente, a inconstitucionalidade dos artigos. 

Provados o perigo iminente e o bom direito, requer a concessão da liminar, com o fim 
de que, com liberdade, a escola particular de ensino regular possa ofertar matrículas 
para os serviços educacionais na forma como autorizada, sem colocar em risco suas 
atividades e profissionais envolvidos, ou seja, que a escola particular possa realizar o 
procedimento de matrícula para o próximo período letivo, dispondo das avaliações 
aos portadores de necessidades, para, se for o caso, orientá-los a buscar um 
atendimento especializado, e, assim, não colocar em riscos os direitos sociais e 
econômicos já enumerados, bem como a verdadeira inclusão social do atendido.  

 
Analisando todas as alegações da impetrante, podemos concluir que o pedido se 

embasou muito mais em dificuldades para a implementação das medidas, de modo responsável, 
bem assim em preocupação com os custos a serem repassados às famílias, em razão das novas 
necessidades de treinamento e implementação. 

De acordo com a petição inicial, a lei também fere o direito de propriedade, e tenta 
transferir para a iniciativa privada deveres do Estado.   

O pedido não prosperou, haja vista que, em 18 de novembro de 2015, em decisão 
monocrática do relator do caso, ministro Edson Fachin, foi indeferida a medida liminar. 
 
5.3 Julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade número 5357, pelo STF, e seus 
desdobramentos na efetivação da lei 
 

Em 9 de junho de 2016, o STF converteu a decisão da medida cautelar em 
julgamento definitivo, votando pela improcedência da ação. Com o deciso, as instituições de 
ensino privadas ficam obrigadas às determinações da Lei Brasileira de Inclusão na sua integra. 

Podemos comprovar, pela quantidade de instituições admitidas como amici curiae 
nesse processo, o envolvimento da sociedade no debate da inclusão como um meio social: 
Federação Nacional das APAES – FENAPAES, Federação Brasileira das Associações de 
Síndrome de Down – FBASD, Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos 
Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência – AMPID, o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil – CFOAB, a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas 
com Autismo – ABRAÇA, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo – DPSP, o Movimento 
de Ação e Inovação Social MAIS – Movimento Down, a Organização Nacional de Cegos do 
Brasil – ONCB, e a Federação das Fraternidades Cristãs de Pessoas com Deficiência do Brasil 
– FDC/BR. Nas sustentações orais realizadas no plenário do SFT, apresentaram seus 
argumentos a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República e a Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
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Todas as instituições acima são favoráveis à plena aplicação da Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

No plenário, o voto único de discordância do relator, ministro Edson Fachin, veio 
do ministro Marcos Aurélio, ao arguir que está o ente Estatal oferecendo “cumprimentos com 
o chapéu alheio”, em referência à condição econômica imposta às instituições privadas para 
arcar com todas as exigências exprimidas no Art. 28. Ainda segundo o ministro Marco Aurélio, 
“não são poucas”.128 

Na votação, o ministro Dias Toffoli não procedeu a qualquer comentário, apenas 
acompanhou o voto do relator, assim como o fizeram os demais ministros. Vejamos agora a 
argumentação de cada ministro começando pelo relator. 

Segundo o ministro Fachin, a escola não pode segregar, a escola precisa ensinar, 
incluir e conviver. A escola deveria acolher como forma de demostrar as diferenças, escondê-
las seria como “furtar o colírio da vivência cotidiana”. O ministro argumenta que a inclusão 
não é um direito apenas dos “diferentes” é um direito de todos.129 

                                                
128 MINISTRO MARCO AURÉLIO - Não se faz milagre no campo econômico-financeiro, e não pode o Estado 
cumprimentar com o chapéu alheio; não pode o Estado, se é que vivemos sob a proteção de uma Constituição 
democrática, compelir a iniciativa privada a fazer o que ele não faz, porque, quanto à educação, a obrigação 
principal é dele. Em se tratando de mercado, Presidente, a intervenção estatal há de ser minimalista. A educação é 
dever de todos, mas é dever precípuo do Estado. Existe a abertura, no artigo 209 da Constituição Federal, à 
iniciativa privada, que deve ser subsidiária. E, nesse mesmo artigo, existem aspectos a serem considerados – desde 
que o particular queira adentrar o campo educacional: cumprimento de normas gerais de educação nacional, 
autorização estatal para funcionamento do estabelecimento e avaliação de qualidade. 
129 MINISTRO EDSON FACHIN (Relator) - Nessa linha, não se acolhe o invocar da função social da propriedade 
para se negar a cumprir obrigações de funcionalização previstas constitucionalmente, limitando-a à geração de 
empregos e ao atendimento à legislação trabalhista e tributária, ou, ainda, o invocar da dignidade da pessoa humana 
na perspectiva de eventual sofrimento psíquico dos educadores e “usuários que não possuem qualquer necessidade 
especial”. Em suma: à escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir, conviver. 
Ademais, o enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da 
estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. Esse estranhamento “não pode nos imobilizar em 
face dos problemas que enfrentamos relativamente aos direitos humanos, isto é, ao direito a ter direitos, ao 
contrário, o estranhamento deve ser o fio condutor de uma atitude que a partir da vulnerabilidade assume a única 
posição ética possível, a do acolhimento.” (CHUEIRI, Vera Karam de; CÂMARA, H. Direitos Humanos em 
movimento: migração, refúgio, saudade e hospitalidade, Revista Direito, Estado e Sociedade (PUC-RJ), Vol. 45, 
2014. p. 174). ... É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). ... Frise-se o 
ponto: o ensino privado não deve privar os estudantes - com e sem deficiência – da construção diária de uma 
sociedade inclusiva e acolhedora, transmudando-se em verdadeiro local de exclusão, ao arrepio da ordem 
constitucional vigente. ... Nessa mesma linha, em sede doutrinária se percebeu que "(…) conviver com a diferença 
não é direito dos diferentes apenas; é direito nosso, da maioria, de poder conviver com a minoria; e aprender a 
desenvolver tolerância e acolhimento" (ARAÚJO, Luiz Alberto David. Painel sobre a Proteção das Pessoas com 
Deficiência no Brasil: A Aparente Insuficiência da Constituição e uma Tentativa de Diagnóstico. In: ROMBOLI, 
Roberto; ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de (Orgs.). Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos 
Fundamentais. Belo Horizonte: Arraes, 2015. p. 510). 
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Para o ministro Luis Roberto Barroso, a lei vem em boa hora para gerar a igualdade 
como reconhecimento às minorias.130 Passando para o voto do ministro Teori Zavaski que 
causa-lhe emoção a importância que tem para a criança sem deficiência. Possibilidade de 
conviver com a criança com deficiente. Argumenta ainda que a escola precisa ir além das 
questões econômicas. 131 

A ministra Rosa Weber, traça uma linha de argumentação na construção da 
sociedade acolhedor que está se querendo criar. Cita ainda durante seu voto a convenção da 
ONU sobre a temática da inclusão recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico.132 

Seguindo votação o ministro Luiz Fux destaca o centro da Constituição sendo o ser 
humano e sua dignidade. Prosseguindo o ministro defende que a escola privada pelo lucro que 
aufere tem a condição de receber pessoas deficientes.133 

                                                
130 MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - ...a igualdade e a sua importância no mundo contemporâneo, não 
apenas a igualdade formal e material como, sobretudo, a igualdade como reconhecimento aplicável às minorias e 
à necessidade de inclusão social do deficiente, como faz, em boa hora, essa Lei.  
131 MINISTRO TEORI ZAVASCKI - A mim, particularmente, emociona-me o argumento relacionado à 
importância que tem, para as crianças sem deficiência, a convivência com crianças com deficiência. Uma escola 
que se preocupa em ir mais além da questão econômica, em preparar seus alunos para a vida, deve, na verdade, 
encarar a presença de crianças com deficiência como uma especial oportunidade de apresentar a todas as crianças, 
principalmente às que não têm deficiências, uma lição fundamental de humanidade, um modo de convivência sem 
exclusões, sem discriminações, num ambiente de solidariedade e fraternidade. 
132 MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, mas gostaria aqui, ao afirmar meu voto no sentido e na 
mesma linha do proferido pelo eminente Relator, apenas de destacar uma compreensão pessoal de que muitas das 
mazelas que hoje estamos enfrentando, e de que a nossa sociedade tem se ressentido, no sentido de intolerância, 
de ódio, de competição, de desrespeito, de sentimento de superioridade em relação ao outro - como diz o Ministro 
Fachin, um legítimo estrangeiro diante de nós -, talvez deitem raízes no fato de nós, a nossa geração, não ter tido 
a oportunidade, quem sabe, de participar da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, em que 
valorizada a diversidade, em que as diferenças sejam vistas como inerentes a todos os seres humanos, a tornar a 
deficiência um mero detalhe na nossa humanidade. É essa sociedade que seria capaz - e que queremos -, de se 
tornar livre, justa, solidaria e promotora do bem de todos, sem qualquer discriminação, em verdadeira reverência 
ao art. 3º, nos seus incisos I e IV, da nossa Constituição Federal. ... Os preceitos legais indigitados em absoluto 
destoam, também na minha ótica, do texto constitucional, considerada notadamente a aprovação, pelo Congresso 
Nacional, da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, nos 
moldes do artigo 5o, § 3o, da Constituição da República (Decreto Legislativo nº 186/2008), a lhe conferir o status 
de emenda constitucional. Esse documento internacional, incorporado com envergadura constitucional, repito, a 
nosso ordenamento jurídico, reafirma o conceito social de deficiência - adotado, pela primeira vez, no Programa 
de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, lançado pela ONU em 1983 1 -, ao estabelecer que as pessoas 
com deficiência são “aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas ” (Art. 2). 
133 MINISTRO LUIZ FUX - Então, não se pode resolver um problema humano dessa ordem, sem perpassarmos 
pela promessa constitucional de criar uma sociedade justa e solidária e, ao mesmo tempo, de entender que hoje o 
centro da Constituição é o ser humano; é a sua dignidade que está em jogo. E a Constituição, já num princípio 
setorial, implementando essas promessas fundamentais iniciais, assenta que a educação é um direito de todos e 
que, para que se realize esse direito de todos, tem de contar com a colaboração de toda a sociedade. Nesse conceito 
de colaboração social, evidentemente, encartam-se as escolas públicas e as escolas privadas, porque como é que 
se efetiva esse direito social fundamental à educação com a participação de toda a sociedade se, nessa efetivação, 
não se inserem os educandários particulares, que, evidentemente, vivem de lucro, mas, exatamente pelo lucro que 
auferem, têm também condições de receber no seu seio pessoas deficientes. 
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A ministra Carmen Lúcia lembra que no início da década de 1980 não era permitido 
nos concursos para juízes pessoas portadoras de deficiência. E finaliza preocupada com a 
“doença” da sociedade.134 

O ministro Ricardo Lewandowski atribui que os direitos fundamentais não seria 
obrigação somente do Estado. Argumenta ainda que as escolas privadas devem respeitar esse 
preceito promovendo a igualdade.135 

O ministro Gilmar Mendes, in alia manu, demostrou preocupação com o tempo 
para a implementação das medidas previstas na legislação; inquietação relativamente às 
possíveis ações surgentes pela falta de implementação de todas as medidas. Sugere o ministro 
uma cláusula de transição para que medidas sejam adotadas na implementação da lei de maneira 
gradual.136 
 
5.4. Considerações acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5357. 
 

Analisando os votos, ficou bem claro o entendimento da Suprema Corte Brasileira 
pela concordância da inclusão de maneira plena, devendo as escolas particulares se adaptarem 
para atender a todos os que as procurarem, sem nenhum tipo de restrição. 

Nas argumentações dos ministros, encontramos diversas citações às convenções 
internacionais das quais o Brasil é signatário. Detectamos definições da função social da 
empresa, como mecanismo de base para o Estado na sua interferência junto ao setor privado. 
Topamos, ainda, o direito social à educação, amplamente privilegiado no sentido do que precisa 
ser proporcionado para todos, o que inclui os portadores de necessidades especiais. 

                                                
134 MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Até o final da década de 70, início da década de 80, não eram admissíveis, 
nos concursos para juízes, pessoas com deficiência física. O argumento é que o juiz começava sua carreira no 
interior e a deficiência impedia de fazer-se respeitado, quando se sabe que respeito se merece, respeito não se 
exige, e que o respeito não está num corpo deste ou daquele modelo. Mas é o respeito às deficiências visíveis, às 
vezes, diante de parâmetros que nada têm com a natureza, que nada têm de natural, que tem feito a nossa sociedade 
tão doente. Uma cidade como Brasília - e basta ficar aqui -, que tem, muitas vezes, os restaurantes fechados, mas 
a rua das farmácias aberta e com carros até em fila dupla, é uma sociedade realmente muito doente. 
135 RICARDO LEWANDOWSKI - Há inúmeras teses, inúmeros estudos universitários nesse sentido. E nós 
mesmos, aqui no Supremo Tribunal Federal, temos assentado essa tese, especialmente a partir do Recurso 
Extraordinário n. 201.819, relatado pela Ministra Ellen Gracie, ou seja, supera-se aquela visão de que os direitos 
fundamentais constituíam uma obrigação do Estado vis-à-vis aos seus cidadãos. Mas esses direitos devem ser 
também observados nas relações privadas. [...] mostrando também que as escolas privadas devem respeitar esse 
preceito fundamental, esse dogma – diria eu até constitucional –, que é o da inclusão social, o da promoção da 
igualdade material. 
136 MINISTRO GILMAR MENDES - ...claro, vai falar-se que houve prazo de 180 dias, que é o período de vacatio. 
Às vezes, também, será um período, certamente, insuficiente para mudanças exigidas. Por isso, gostaria de fazer 
esse registro, que acaba incidindo, afinal, na impossibilidade, às vezes, na ineficácia de norma de grande valia. 
Mas era um registro que gostaria de fazer. Entretanto, reconheço que nós, que muitas vezes criticamos o Congresso 
Nacional, devemos reconhecer a importância de um diploma como esse, que efetiva direitos de minorias tão 
fragilizadas e atingidas não só pela realidade, mas, também, por tudo que decorre de discriminação, de dificuldades 
com que eles se deparam. 
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A preocupação dos ministros em seus votos, em muito reflete a necessidade urgente 
da transformação da sociedade brasileira, tendo na educação o pilar de convergência para uma 
maior expressividade do direito social, atuando efetivamente na geração de uma coletividade 
igualitária, justa, solidaria e sem descriminações. 

Mesmo no voto divergente do ministro Marco Aurélio, podemos sentir que existe 
uma preocupação meramente econômica. Não aparece em nenhuma citação a discordância da 
inclusão no ensino regular. 

Na imposição contratual, deparamos a função social do contrato. A obrigação de 
contratar faz parte do aceite da inclusão de modo pleno. Não se atingiria a efetivação buscada 
pela lei, se as escolas pudessem escolher a quem atender ou mesmo não aceitar determinadas 
especificidades do caso concreto. Vemos prejudicada claramente a teoria de que o contrato é o 
vínculo jurídico formado pela vontade das partes. 

Claramente, a decisão analisada tratou a temática pelo prisma da inclusão como 
algo necessário e embasado pela finalidade social que a educação desperta em todos.  Essa 
discussão ampla, provocada pela peça inicial que buscou o caminho da completa 
inconstitucionalidade do dispositivo legal em todos os seus artigos pertinentes a educação, não 
deixou que a questão econômica do equilíbrio contratual pudesse surgir e ganhar profundidade 
necessária ao caso. 

Julgamos pertinente que uma nova discussão aconteça, com relação ao custo a 
suprir de forma específica a necessidade de determinado aluno. Todos os outros itens 
relacionados a preparação coletiva devem ser aceitos como inclusos aos serviços que a escola 
privada disponibiliza para aquelas que a procuram. O que não parece encontrar amparo legal, é 
a distribuição, ainda que fosse possível, do custo para o atendimento específico de um 
determinado aluno, com os demais contratantes. Para clarificar o entendimento aqui defendido, 
podemos diferenciar o atendimento a necessidade coletiva, como aquela capaz de produzir 
efeitos na coletividade, como por exemplo, a preparação de material adaptado, formação de 
professores ou até mesmo o serviço disponibilizado através do profissional de apoio escolar. Já 
o atendimento a necessidade específica, seria no caso do acompanhamento individualizado 
permanente a determinado aluno. Este não pode ser diluído entre os demais contratos e provoca 
um desequilíbrio entre as partes que precisa ser revista.   
 
5.5. Perspectiva atual do diálogo da escola com a família ante da real necessidade do educando 
 

Pelo número de organizações e associações que se manifestaram na ADI 5357, é 
possível perceber o engajamento da sociedade em aspectos relacionadas à inclusão. Várias são 
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as associações atuando para garantir o direito de crianças com algum tipo de necessidade 
especial. Na educação, tentam informar às famílias de seus direitos e de como conduzirem a 
matrícula em escolas particulares e públicas. 

As escolas privadas procuraram, após a decisão do STF acerca da 
constitucionalidade da Lei de Inclusão, melhor preparação para receber a nova demanda. 
Podemos perceber em vários atendimentos realizados a famílias com crianças portadoras de 
necessidades especiais uma certa animosidade com as escolas na hora de contratar. 

Para Weber a escola precisa preparar o aluno para uma conduta de vida. O autor 
propõe que a escola forme o homem culto, cujo ideal de cultura seja condicionado ao meio 
social para o qual está sendo preparado. Nesse contexto não resta duvida da importância da 
inclusão para esse objetivo.137 

A educação é uma forma de continuidade e reprodução social, inserida num 
contexto que muda com o tempo. A inclusão do portador de necessidades especiais no ensino 
regular possibilita uma futura inserção no mercado de trabalho e da convivência social, de ser 
útil  e plena. A ideia de troca proporciona aos alunos regulares a mesma possibilidade. 

 Outra questão importante figura da adaptação do material didático para os alunos 
de inclusão. Ao mesmo tempo em que o ambiente escolar regular ajuda a não criar um “gap” 
de conhecimento para a convivência social, os objetivos a serem alcançados e expectativas das 
regras educacionais para o aluno de inclusão, dependendo da especificidade do aluno, não serão 
os mesmo que dos alunos regulares. Essa “customização do ensino” demanda estrutura 
diferenciada acarretando em custos. 

Analisando o Censo Escolar da Educação Básica, pesquisa realizada anualmente 
pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em articulação com 
as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, sendo obrigatória aos estabelecimentos 
públicos e privados de educação básica, encontramos a seguinte situação: ano de 2019, foram 
registradas 47,9 milhões de matrículas nas 180,6 mil escolas de educação básica no Brasil; Dos 
47,9 milhões,  9,1 milhões estão em escolas da rede privada. O número de matrículas da 
educação especial chegou a 1,3 milhão em 2019; O número de professores com licenciatura no 
ensino fundamental atinge 60,2% no Brasil, caindo para 44,7% na Região Nordeste.138 

Analisando os dados acima constatamos que 19% dos alunos matriculados na 
educação básica são provenientes da rede particular de ensino. 

                                                
137 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1982. p.482 
 
138 BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo da Educação 
Básica 2019: notas estatísticas. Brasília, 2020. 
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Os alunos portadores de necessidades especiais somam em 2019, 2,7% do total de 
alunos matriculados no Brasil. 

Com relação aos professores, o censo indica que menos da metade dos professores 
na Região Nordeste tem licenciatura. Não resta dúvidas que para inclusão se faz necessária uma 
formação adequada dos professores. Fica difícil de se conceber o funcionamento da sala de aula 
sem os profissionais qualificados para desempenhar a difícil tarefa de educar. 

Procedimentos antes normais e diálogos sobre as necessidades do aluno já são 
percebidos por parte de familiares como dificuldade para efetivação da matrícula. Em alguns 
casos, somente após a recusa, por aspectos de natureza cognitiva de acompanhamento ao nível 
escolar, ou somente após a família ser chamada com uma reunião na escola, é que se mostram 
laudos médicos comprobatórios de necessidade especial. 

A inclusão precisa iniciar na família, que muitas vezes diante de questões internas 
ao seio familiar, tenta esconder a situação. Nesses casos quando precisa expor, passa a agir com 
sentimento de raiva como se a escola tivesse provocado uma situação evitável. Geralmente, 
após esse embate inicial, a relação família e escola fica prejudicada ao ponto de refletir em 
tarefas básicas realizadas normalmente e necessária, como uma reunião com professores. 

Na prática da educação regular, se faz necessária a parceria entre família e escola. 
Diversas são as situações enfrentadas durante a formação do educando que a escola precisa da 
família para superá-las. Podemos aqui exemplificar pontos de conflito entre educandos, 
bullying139, descoberta da sexualidade ou até mesmo dificuldade em determinada matéria 
escolar. O que se vê, após a Lei de Inclusão, são famílias utilizando esse instrumento para 
transferir a responsabilidade para as escolas. Qualquer alegação da escola passa a configurar, 
no imaginário dos pais, como discriminação por ser um aluno de inclusão. 

Sempre foi muito comum, ante determinadas dificuldades, a escola sugerir aos 
responsáveis pelo aluno certos tipos de acompanhamento extraescolar, por exemplo, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, oculista. No momento atual, essas sugestões necessárias 
ao desenvolvimento do aluno são hávidas, por parte das famílias, como dificuldades impostas 
pela escola para recusar a matrícula.  

A falta de um diálogo franco e sincero, entre os profissionais da educação e as 
famílias, sem dúvidas, no momento atual, é a consequência danosa provocada pela Lei de 
Inclusão. 

                                                
139 Palavra de origem inglesa que denomina atos de agressão e intimidação repetitivos contra uma pessoa que não 
é aceita por um grupo, geralmente, na escola. 
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Entendendo a necessidade de diálogo, para estabelecer uma relação de parceira 
entre família e escola. O diálogo deve ser procurado sempre em benefício do educando. Nunca 
é tarde para lembrar que o direito à educação inclusiva não pode se restringir ao acesso à escola, 
compreendendo, também, o desenvolvimento de suas potencialidades para a plena participação 
em igualdade de condições na vida escolar. 

A Lei 13.146/15 prevê no título dos crimes e das infrações administrativas, mais 
especificamente no Art. 88 a possibilidade de prisão para quem desobedecer a lei por prática 
discriminatória em razão da sua deficiência. A pena de reclusão pode chegar a cinco (5) anos, 
e multa.140 

O segundo aspecto a ser considerado é o equilíbrio financeiro do contrato. Mesmo 
ante a decisão do STF, verificamos, no voto do ministro Marco Aurélio, que o aspecto 
financeiro envolvendo a matéria ainda merece ser discutido. 

Não discutimos, aqui, a importância da inclusão de crianças com necessidades 
especiais em turmas regulares. Não discordamos do fato de que as escolas precisam de 
preparação para receber esse aluno. Concordamos com o entendimento de que o investimento 
na formação dos professores, acessibilidade e todas as adequações necessárias para a integração 
do aluno de inclusão às atividades escolares, deve ser previsto nas planilhas de custo das 
instituições educacionais particulares para definir o valor das anuidades. O que merece ser 
pensando diferente é a necessidade de acompanhamento específico, produzindo um custo 
exclusivamente para aquele estudante. 

A lei 13.146/15 estabelece em seu artigo 3o Incisos XII, XIII e XIV, três 
profissionais que atendam as necessidades do aluno com deficiência: o atendente pessoal, o 
acompanhante e o profissional de apoio escolar.141 

O atendente pessoal pode ser uma pessoa da própria família ou não, podendo ser 
remunerado ou não. Essa pessoa presta assistência aos cuidados básicos do cotidiano. O 
acompanhante é aquele que sempre está ao lado da pessoa com deficiência, podendo ser a 

                                                
140 Lei 13.146/15 - Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: Pena 
- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. § 1o Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se 
sob cuidado e responsabilidade do agente. § 2o Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido 
por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza: Pena - reclusão, de 2 (dois) 
a 5 (cinco) anos, e multa 
141 Lei 13.146/15, Art. 3 o Incisos XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem 
remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas 
atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente 
estabelecidas; XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e 
locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em 
todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os 
procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; XIV - acompanhante: aquele que 
acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. 
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mesma pessoa que desempenha a atividade de atendente pessoal. Já o profissional de apoio 
escolar, presta assistência ao aluno de inclusão durante as atividades pedagógicas. 

Tanto a figura do atendente pessoal quanto o acompanhante são de responsabilidade 
da família. Sendo um profissional remunerado, a contratação e pagamento desse profissional 
não é da escola. 

O profissional de apoio escolar, é de responsabilidade da escola, a sua contratação 
e remuneração. A finalidade principal dessa atividade diz respeito à condução do aluno durante 
as atividades escolares, além de prestar auxilio na alimentação e higiene. A lei não exige 
formação para esse profissional, nem determina o número de alunos a serem atendidos por um 
profissional de apoio.  

No inciso XI do artigo 28, do Estatuto da Pessoa com Deficiência142, incumbe à 
escola a disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, 
tradutores de Libras, de intérpretes, além dos já debatidos profissionais de apoio. 

Novamente a legislação não especifica a quantidade de profissionais especializados 
para cada grupo de alunos. Essa lacuna legal, aliada às imposições da lei provoca o desequilíbrio 
contratual e pode causar uma falsa inclusão. 

A escola privada poderia não contratar profissionais necessários para o devido 
acompanhamento em sala de aula, alegando não haver necessidade dos mesmos, estando a 
professora capacitada, em condição plena, para executar o acompanhamento necessário ao 
aluno especial. Nesse contexto, poderia haver um prejuízo não só para o aluno de inclusão como 
para toda a coletividade inserida na suposta sala de aula. 

Para o pensador Vygotsky em sua defesa de que o desenvolvimento intelectual das 
crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida, afirma que “o caminho 
do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura 
complexa é produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 
entre história individual e social.”143 

Assim entende Edgar Morin: “Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de 
unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a da diversidade não apague 
a da unidade. Há uma unidade humana. Há uma unidade humana.”144 

                                                
142 Art. 28, inciso XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, 
de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio; 
143 VYGOSKY, Lev Semenovitch. A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos 
Superiores. 4a ed. Editora: Martins Fontes. São Paulo. 1998. p. 40. 
144 MORIN, Edgar. Os Setes Saberes Necessários à Educação do Futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da 
Silva e Jeanne Sawaya. Revisão Técnica de Edgard de Assis Carvalho. 2a ed. São Paulo: Cortez, 2000.p. 55. 
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Com base nos pensamentos do supracitado pensador, é de fundamental importância 
que as relações existentes em sala de aula, possam ser engrandecedoras para os educandos, e 
conte com a estrutura adequada preparada para o atendimento das especificidades dos alunos 
regulares e de inclusão. Não podemos esquecer que estamos tratando de pessoas humanas em 
formação, o que só aumenta a responsabilidade e a necessidade de entregar verdadeiramente 
educação de qualidade. 

Matricular o aluno especial sem garantir o adequado atendimento para que possa, 
dentro das suas possibilidades atingir o seu máximo, não é inclusão. 

A Constituição Federal prevê a livre concorrência em seu art. 170. O mercado se 
regula sem a necessidade do Estado. A responsabilidade social, a cada dia, aufere visibilidade, 
imputando às empresas compromisso com o bem-estar social. Todos esses aspectos 
demonstram que a cobrança por um custo específico não configuraria exclusão. A cobrança 
defendida não poderia recair sobre a preparação coletiva para o atendimento do aluno. 
Formação de professores, aparelhamento, acessibilidade, preparação de material e mesmo 
profissional de apoio não fariam parte de cobrança individualizada. 

Se uma escola passa a cobrar exageradamente por determinado serviço, o próprio 
mercado cuida de equilibrar essa situação. Se uma escola deixa, entretanto, de entregar um 
serviço específico de acompanhamento, capaz de influenciar decisivamente na real inclusão 
daquele aluno, dificilmente, isto será percebido e corrigido. A impossibilidade de qualquer tipo 
de cobrança enfraquece a relação entre os contratantes. A cobrança específica não geraria 
qualquer tipo de dano social, já que nos reportamos à iniciativa privada. 

Podemos comparar essa situação com os planos de saúde. A imposição gerada pela 
legislação seria como impossibilitar as operadoras de planos de saúde a cobrarem 
diferenciadamente valores em decorrência da idade do assistido. Hoje, os mais velhos por terem 
necessidades maiores de assistência médica, têm seus planos valorados em comparação com os 
jovens que em média necessitam menos do serviço contratado. Se o valor está muito caro, o 
assistido procura um novo plano (livre concorrência). 

Não restam dúvidas da necessidade da legislação inclusiva. A importância de 
proporcionar educação para todos, com a inserção dos alunos com necessidades especiais no 
meio do ensino regular, é sem discussão, louvável e necessária para a verdadeira inclusão. O 
que precisa ser buscado agora é a qualidade nesse atendimento inclusivo, caso contrário 
estaremos fazendo, como bem citou o ministro Marco Aurélio em seu voto na ADI5357, “lei 
para inglês ver”145. 

                                                
145 A expressão sugere uma lei criada apenas para prestar contas à sociedade, mas não vai ser cumprida. Sua 
origem vem da lei que proibia o tráfico negreiro promulgada pelo Brasil para atender às pressões dos ingleses. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentado compreendeu na medida que se pronuncia legalmente, as 
intervenções do Estado, visando as limitações contratuais, diante da empresa privada de 
educação. Verificou-se que ao longo do tempo a ideia de Estado social vem ganhando 
estruturação com mecanismos cada vez mais inclusivos e preocupados com a sociedade. 

Os influxos para a gestão da educação básica, na esfera privada, ocorrem em um 
contexto singular do sistema capitalista pós-Segunda Guerra. Na tentativa de suprir e remodelar 
os preceitos do sistema, algumas estratégias foram inventariadas para o crescimento, tais como 
liberalismo, globalização, reestruturação produtiva e terceiro setor. Com isso, implicou um 
novo desenho no papel do Estado, principalmente no tocante às políticas sociais. Percebe-se 
que a atuação do Estado está sob a égide de ações reguladoras das políticas educativas de modo 
bem enfático e centralizado.  

O direito à educação, defendido na Constituição de 1988 como direito social, 
assegurado pelo Estado a todos, é o modelo de transformação social estabelecido em todo o 
mundo. A sociedade atual busca, não só o acesso irrestrito, como também a melhoria da 
qualidade da educação. 

No modelo econômico brasileiro, faz-se relevante o entendimento social da 
diferença de papéis e atuação entre iniciativas pública e particular na esfera educacional. Apesar 
de termos a maioria dos alunos do ensino regular matriculados em escolas públicas, na escola 
privada encontramos nossos melhores resultados de desempenho. Além disso não podemos 
descartar o empenho financeiro já realizado pelo Estado, que necessitaria em muito ser elevado 
para atender a todos os alunos, em um cenário em que não existisse a escola privada. 

O comprometimento do PIB nacional com a educação hoje já é compatível com os 
dos países desenvolvidos membros da OCDE. Mesmo assim, ainda precisaria o Brasil aumentar 
em muito seu comprometimento para atender a todas as necessidades para uma educação de 
qualidade e inclusiva no atual modelo das escolas públicas. Como visto, nos dados analisados, 
o Brasil investi aproximadamente R$ 18.000,00 ano por aluno da rede pública de ensino 
fundamental e/ou médio. Apesar de significar menos da metade do investimento médio dos 
países da OCDE, se aproxima em muito dos valores cobrados na rede privada de educação, 
sendo em muitos casos superior a escolas de referência em qualidade. 

Apesar da previsão constitucional da destinação dos investimentos dos recursos 
públicos em escolas públicas, podemos encontrar a possibilidade de bolsa de estudo para o 
ensino fundamental e médio no caso da falta de vagas na rede pública para o atendimento da 
necessidade do educando. Estes recursos seriam dirigidos a escolas comunitárias, confessionais 
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ou filantrópicas de acordo com o expresso na constituição em seu Art. 213, parágrafo 1º. 
Podemos aqui em um exercício de interpretação extensiva, propagar a ideia de uma 

bolsa de estudos custeadas pelo Estado para alunos ingressantes na rede privada de educação. 
A proposta aqui defendida, minimizaria custos (vimos inicialmente o elevado custo por aluno 
na rede púbico, superando em muitos casos o valor de anuidades de conceituadas escolas da 
rede privada), melhoria a qualidade e ainda diminuiria o tamanho do Estado em sua difícil tarefa 
de gerenciar a chegada dos recursos e sua aplicação na rede pública de educação. 

A educação não é o único dos desafios sociais enfrentado pelo Brasil. Elevar o 
investimento em educação implica em menos direito para as demais demandas sociais, o que 
afrontaria o mínimo existencial. 

Na Constituição vigente encontramos a possibilidade da existência da escola 
privada, seguindo os parâmetros determinados pelo Estado. Na lei de diretrizes e bases da 
educação de 1996, mais uma vez a figura da coexistência da educação publica e privada é 
contemplado e disciplinado, buscando o grande objetivo nacional de prover não só a educação 
para todos, mas que essa educação tenha qualidade e seja inclusiva. 

Os péssimos resultados do Brasil no Pisa, demostram a necessidade de melhoria 
urgentes na qualidade da educação. A apresentação nesse trabalho dos percentuais de referência 
em comparação com outros países denota que os investimentos estão sendo realizados e de 
forma crescente, entretanto os resultados não estão na proporção direta. Ainda encontramos o 
Brasil configurando entre os piores resultados. 

Não resta duvidas que o Estado brasileiro ainda se encontra carente de melhor 
qualidade no atendimento ao direito social a educação. Precisa-se torna clara a necessidade da 
existência da escola privada neste cenário. 

Nas escolas privadas, a educação pode se expressar como serviço. E, a partir dessa 
premissa, podemos assinalar que tem a sua função social, sem que isso signifique abrir mão da 
lucratividade que a torne economicamente viável e competitiva. 

No âmbito do contrato de Direito privado, o equilíbrio econômico-financeiro entre 
as partes não parece em nada ofender a sua função social. Não soa razoável que a empresa de 
educação privada sobreviva economicamente, abrigando todos os encargos sociais, que o 
Estado as imponha. 

Nossa vivência na empresa educacional nos tem permitido observar que é muito 
frequente a intervenção do poder público provoca latente desequilíbrio entre as partes. Vimos 
o caso da Lei 9.870/99, que retira a possibilidade da interrupção dos serviços educacionais por 
falta de pagamento. Essa intervenção também é percebida través dos órgãos de proteção do  
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consumidor querem impedir a consulta financeira, antes da contratação do serviço. Por fim, de 
maneira mais substancial, a situação envolvendo a Lei no 13.146/15, Lei de Inclusão, que 
impossibilita qualquer tipo de cobrança diferenciada para alunos portadores de necessidades 
especiais, mesmo que se destine a atender sua necessidade específica. 

Assim, define-se a possibilidade de emprego da função social do contrato, na 
existência de interesses socialmente relevantes, que se espraiam para além das partes do 
contrato.  

É evidente a proteção social por traz de cada uma das legislações. Não restam 
dúvidas do prejuízo de aprendizado e exposição vexatória que seria uma exclusão escolar, em 
pleno período de aulas, por falta de pagamentos. Encontramos, entretanto, uma lacuna jurídica 
entre a preservação do aluno e a imposição dos órgãos de proteção do consumidor (estadual e 
municipal) em barrarem a simples consulta de crédito, antes de efetivação do contrato. Essa 
atitude nos parece excessiva e sem fundamental legal pelo que podemos estudar. 

Uma ação preventiva a ser indicada como rotineira é a análise do crédito visando 
diminui os riscos da inadimplência, assim como já é feita por outras atividades econômicas. A 
carta de quitação da escola anterior evita, famílias sem a capacidade financeira de pagamentos, 
passem de uma escola privada para outra, deixando dividas ao final de cada período escolar. 
Mesmo sendo uma atividade albergada pelos direitos sociais a educação na esfera privada 
necessita da lucratividade para sua existência. 

Um outro aspecto a se considerar, em nosso caso, em menor escala, se comprarmos 
com a realidade da Escola Pública é a atenção à pessoa portador de necessidades especiais, 
passou a configurar em escala mundial como prioridade o seu processo inclusivo. Na educação 
a movimentação entende que a verdadeira inclusão passa pelo convívio inserido a educação 
regular, descartando as escolas essencialmente inclusivas ou escolas especiais. 

No tocante à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, já são muitas as 
obrigações assumidas pela escola privada. De todas elas, apenas uma provocou o voto contrário 
do ministro Marco Aurélio na Ação de Inconstitucionalidade promovida pela Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - o desequilíbrio contratual. Após elencar todas as 
obrigações contidas no art. 28, assim se expressa o citado ministro: “Presidente, não é pouco. 
É muito!”. O excesso praticado pelo Estado, no tocante a inclusão dos alunos com necessidade 
especial, extrapolando a função social do contrato, pode ser configurado quando proibi a 
cobrança de valores diferenciados para o atendimento de necessidade específica e exclusiva. 

É imprescindível a repercussão social que se apresenta com a lei de inclusão. A 
necessidade da consolidação do avanço na educação inclusiva a muito já se anunciava. 
Concluímos pela importância da educação inclusiva e plena para todos, perfeitamente amparada 
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nos dispositivos legais. Entendemos que o alcance da função social do contrato não inviabiliza 
a atividade privada e atua em defesa do direito coletivo. Nessa ótica de preservação do direito 
precisa-se observar os desdobramentos de entendimentos promovendo uma interferência além 
do previsto no dispositivo legal. 

Na vivência do atendimento a famílias em escola particular, pós-lei 13.146/15, 
verificamos que um fator é preponderante, a dificuldade no diálogo, aberto, verdadeiro e franco, 
ante à reais necessidades do educando. Colocar entrincheirados em lados opostos, família e 
escola, não parece uma boa opção para resolver um problema que precisa da ação cooperativa 
de ambos. 

Os dados apresentados neste trabalho, demonstram que a quantidade de alunos de 
inclusão matriculados hoje já passa de 1 milhão de pessoas. O acolhimento dentro das previsões 
legais da pessoa portador de necessidades especiais passa por uma ação conjunta, da escola com 
a família. O dialogo aberto e franco precisa existir. O que pode ser verificado na prática 
posterior a lei da inclusão, foi o surgimento de verdadeiro distanciamento da família das 
orientações passadas pelos profissionais da escola. Passou-se a percepção de que todas as 
necessidades levantadas pela escola, visando um melhor desenvolvimento do educando, trata-
se de uma tentativa de não atender ou dificultar o ingresso ou ainda a permanência, diante da 
imposição disposta em lei. 

Não visualizar os excessos cometidos por parte do Estado tornando a atividade 
privada de educação de alto risco e fragilizada, algo que não ajuda em nada nas reais 
necessidades da sociedade atual. 

Os caminhos para a educação no Brasil ainda são muitos e desafiadores. Nossos 
índices de qualidade comparados a nossos vizinhos sul-americanos não geram orgulho. O 
investimento necessário em educação causa preocupação diante dos outros direitos sociais a 
serem contemplados pelo mesmo orçamento. A possibilidade de coexistência da educação 
privada com a pública, garante na liberdade de ensino a possibilidade de melhoria na qualidade 
e o fortalecimento da oferta, diante de uma economia comprometida para atender às demandas 
sociais existentes. A educação privada precisa existir como liberdade de escolha para aqueles 
que possam pagar por ela, sem, contudo, esquecer as diretrizes educacionais definidas pelo 
Estado brasileiro. Estado, sociedade e iniciativa privada, atuando irmanados em prol da 
construção de uma sociedade livre, justa e solidaria. 
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