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AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR AUXILIAR À INFANTE PORTADORA DE
AUTISMO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A
NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. MENOR QUE JÁ SE
ENCONTRA CURSANDO A REDE REGULAR NA INSTITUIÇÃO
RÉ. RECUSA DO CUSTEIO ILEGÍTIMA. OFERTA DE ENSINO
PELA INICIATIVA PRIVADA CONDICIONADA ÀS EXIGÊNCIAS
NORMATIVAS DA EDUCAÇÃO NACIONAL. ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ASSEGURADO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E POR DIVERSOS DIPLOMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À
EDUCAÇÃO E À INCLUSÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE,
POR SUA EFICÁCIA HORIZONTAL, TÊM SEU ESPECTRO DE
IRRADIAÇÃO ESTENDIDO TAMBÉM ÀS RELAÇÕES ENTRE
PARTICULARES. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA FUNÇÃO
SOCIAL DO CONTRATO E DA CLÁUSULA GERAL DE BOA-FÉ,
QUE DEVE PERMEAR TODA SUA EXECUÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.077813-7, da comarca de Lages (Vara da Infância e Juventude), em que é
apelante Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus e apelada Sofia
Dornelles da Silva, representada pela mãe Gisele Furtado Dornelles:

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, conhecer
do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Alexandre d'Ivanenko, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Eduardo Mattos
Gallo Júnior.

Florianópolis, 3 de fevereiro de 2015.

Ronei Danielli
RELATOR

RELATÓRIO

Sofia Dornelles da Silva, representada pela genitora Gisele Furtado



Dornelles, promoveu, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lages,
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de Associação
Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, pleiteando a disponibilização de professor
auxiliar na sala de aula por ela frequentada.

Na sentença, o Magistrado Ricardo Alexandre Fiuza, acolhendo
manifestação ministerial, julgou procedente o pedido, para impor à ré a contratação
do segundo profissional, sem custo extra na mensalidade da requerente, no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um
mil reais). Na ocasião, antecipou os efeitos da tutela, pois presentes os requisitos
legais do deferimento. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignada, a vencida apelou, alegando, em síntese, a ausência de
comprovação de que o efetivo desenvolvimento escolar da autora esteja condicionado
ao auxílio de professor adicional. Asseverou que o atraso na sua evolução decorreu
da descontinuidade de acompanhamento com profissionais externos, culminando na
demora da finalização do diagnóstico. Aduziu, ainda, que a eficácia do disposto no art.
3º, parágrafo único, da Lei 12.764/2012 encontra-se prejudicada, pois faz referência a
preceito vetado quando da publicação do diploma legal. Afirmou, também, que o
magistrado deixou de analisar o contido no Parecer n. 152 do Conselho Estadual de
Educação de Santa Catarina, segundo o qual não caberia à iniciativa privada a
inclusão de portadores de deficiência sem condições de integração ao sistema regular
de ensino. Consignou, outrossim, que oferece à demandante atendimento
individualizado, por meio de equipe multidisciplinar, o qual surtiu melhorias em seu
comportamento. Por derradeiro, enalteceu que a contratação oneraria sobremaneira o
orçamento da entidade, podendo acarretar, inclusive, evasão de alunos.

Apresentadas contrarrazões, a ré comunicou o cumprimento da tutela
antecipada a partir de 26.09.2014 (fl. 142), ascendendo os autos a esta Corte
Estadual de Justiça.

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. Dr.
Mário Luiz de Melo, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esse é o relatório.

VOTO

Trata-se de apelo interposto pela Associação Franciscana de Ensino
Senhor Bom Jesus contra sentença de procedência em ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela antecipada ajuizada por Sofia Dornelles da Silva, representada
pela mãe Gisele Furtado Dornelles.

Segundo relato inaugural, a autora, desde o nascimento (03.12.2007, fl.
13), apresentava dificuldades de interação e agressividade, sobretudo se comparado
seu comportamento com o da irmã-gêmea, Beatriz Dornelles da Silva. Inicialmente, a
distinção fora relevada pela genitora, seguindo orientação médica, pois, embora
gêmeas, mantêm, naturalmente, sua individualidade.

Os problemas comportamentais da menor, no entanto, vieram à tona em
seu primeiro ano escolar, no Centro Infantil Municipal Chapeuzinho Vermelho (CEIM),
em Lages, em fevereiro de 2010, quando tinha 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de
idade, sendo, na época, encaminhada "pela escola para atendimento com
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fonoaudióloga e psicóloga vinculados à Prefeitura" (fl. 02).
Os atendimentos não foram suficientes para diagnosticar a causa da

disfunção comportamental, revelando-se infrutíferos. A situação, registre-se, perdurou
pelos anos seguintes, passando a menor pelo Colégio Sigma e pelo Colégio Santa
Rosa, ambos naquele município, cuja frequência fora impossibilitada pelas
adversidades de convívio e comportamento, não encontrando, na ocasião, vagas nas
escolas vinculadas à prefeitura.

Assim, em maio de 2012, a genitora, com o auxílio financeiro do pai,
matriculou a infante, juntamente com a irmã, no estabelecimento da ré, retomando o
ano letivo. Conforme relato, logo nos primeiros dias, "já se percebiam mudanças
favoráveis, a aceitação era perceptível, principalmente por parte da orientadora
pedagógica [...], que foi essencial para a boa adaptação das gêmeas" (fl. 3).

Apesar do contentamento com a instituição e das melhorias alcançadas,
a menor ainda "apresentava problemas com regras, irritabilidade, entre outras
dificuldades escolares" (fl. 3), consoante registros de atendimento escolar
colacionados pela própria requerida (fls. 72-94).

O diagnóstico preciso veio apenas em outubro de 2013, após
acompanhamento neurológico, constatado por neuropediatra desta Capital, Dr. Jorge
Humberto Barbato Filho: possui a autora "TEA 9 Â– transtorno do espectro autista,
sob a forma de ASPERGER (CID:F84)", concluindo o especialista, expressamente,
que "necessita frequentar escola regular em regime de inclusão e integração
com ajuda de professor auxiliar" (fl. 22).

A escola recusa o custeio da contratação do profissional, impondo o
acréscimo de R$ 885,27 (oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) no
valor da mensalidade da menor (fl. 92) Â– conduta combatida no presente feito.

Vê-se, pela digressão realizada, que a solução da contenda exige
análise detida dos seus contornos fático-jurídicos, tendo em vista as especificidades
do caso em exame.

À primeira vista, os argumentos da entidade pela improcedência do
pleito mandamental podem parecer sedutores, sobretudo se considerada a ausência
de disposição legal expressa e específica quanto ao dever das instituições
particulares de contratar professor auxiliar em sala de aula para fins de integração de
pessoa portadora de necessidades especiais à rede regular de ensino.
Privilegiar-se-iam, assim, a liberdade de atuação da iniciativa privada e a autonomia
atinente aos vínculos negociais.

Eleger tal solução, todavia, equivale ferir direitos e garantias
fundamentais constitucionalmente assegurados que, por sua eficácia horizontal, têm
seu espectro de irradiação alargado também ao âmbito privado, bem como negar a
funcionalidade das relações contratuais, à luz dos ensinamentos da moderna doutrina
civilista.

Neste aspecto, ensina Luís Roberto Barroso:
A partir de 1988, e mais notadamente nos últimos cinco ou dez anos, a

Constituição passou a desfrutar já não apenas de supremacia formal que sempre
teve, mas também de uma supremacia material, axiológica, potencializada pela
abertura do sistema jurídico e pela normatividade de seus princípios. Com grande
ímpeto, exibindo força normativa sem precedente, a Constituição ingressou na
paisagem jurídica do país e no discurso dos operadores jurídicos.

[...]
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Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um sistema em si
Â– com a sua ordem, unidade e harmonia Â– mas também um modo de olhar e
interpretar todos os demais ramos do Direito. Esse fenômeno, identificado por
alguns autores como filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem
jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo a
realizar os valores nela consagrados. Como antes já assinalado, a
constitucionalização do direito infraconstitucional não tem como sua principal marca
a inclusão na Lei Maior de normas próprias de outros domínios.

À luz de tais premissas, toda interpretação jurídica é também interpretação
constitucional. Qualquer operação de realização do Direito envolve a aplicação direta
ou indireta da Lei Maior. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo, 3ª ed., São Paulo: Saraiva,
2011, p. 386-387).

Sob essa ótica, a Constituição Federal, em seção específica destinada à
educação, compreendendo a chamada ordem social, preconiza:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Art. 206. 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 o pensamento, a arte

e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de

instituições públicas e privadas de ensino;
[...]
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a

garantia de:
[...]
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino;
[...]
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes

condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
[...] (sem grifo no original)
As regras referentes ao acesso e permanência na escola e também as

relativas ao atendimento especializado são, basicamente, repetidas no Estatuto da
Criança e do Adolescente (arts. 53 e 54, Lei 8.069/1990), enfatizando, ainda:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária. (sem grifo no original)

Conforme disciplina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
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(Lei 9.3945/1996), considera-se educação especial "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" (art. 58, caput).

Segundo o referido diploma geral:
Art. 58, [...].
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola

regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 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.

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.

[...]
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência,

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:Â
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização

específicos, para atender às suas necessidades;
[...]
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior,

para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

[...]
A Lei 7.853/1989, regulamentada pelo Decreto 3.298/1999 no âmbito

federal, ao estabelecer normas gerais sobre o apoio às pessoas portadoras de
deficiência e sua integração social, assevera que, compete ao poder público
assegurar-lhes o pleno exercício do direito à educação, dentre outros que propiciem
seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Para isso, determina que órgãos e entidades da administração direta e
indireta dispensem tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem
exclusão de outras, as seguintes medidas (art. 2º, parágrafo único):

I - na área da educação:
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade

educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a
supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e
exigências de diplomação próprios;

b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais,
privadas e públicas;

[...]
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos

demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo;
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos

públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se
integrarem no sistema regular de ensino; (sem grifo no original)

No âmbito local, a Lei 12.870/2004 cuidou de tratar da Política Estadual
para Promoção e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais,
repisando a necessidade de matrícula compulsória em cursos regulares, tanto de
estabelecimentos públicos quanto dos particulares, das pessoas capazes de
integrarem a rede regular (art. 23, inciso I), acrescentando, ainda:

§ 2º A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível,
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dinâmico e individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino
considerados obrigatórios.

[...]
§ 4º A educação especial contará com equipe interdisciplinar, com a

adequada especialização, e adotará orientações pedagógicas individualizadas.
(sem grifo no original)

Consta de tal diploma legal, explicitamente, que os serviços relativos à
educação especial "serão ofertados nas instituições de ensino público ou
privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente,
mediante programas de apoio para o aluno que esteja integrado no sistema regular de
ensino, ou em escolas especializadas exclusivamente quando a educação das
escolas comuns não puder satisfazer as necessidades educativas do aluno ou
quando necessário ao bem-estar do educando" (art. 24 Â– sem grifo no original).

Especificamente quanto ao diagnóstico da autora, cumpre consignar que
a recente Lei 12.764/2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é categórica ao preconizar que o
indivíduo portador de tal síndrome é considerado "pessoa com deficiência, para todos
os efeitos legais" (art. 1º, § 2º), enquadrando-se, portanto, no âmbito de proteção de
todas as normas anteriormente examinadas.

Tendo isso em conta, não merece prosperar o argumento de que a
tutela pleiteada pela infante restaria inviabilizada por este específico documento legal.
Diz a entidade ré que seu art. 3º, parágrafo único, ao dispor que "em casos de
comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas
classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a
acompanhante especializado" teve sua eficácia prejudicada por fazer referência a
dispositivo vetado quando da promulgação.

Embora, de fato, tenha havido veto presidencial quanto ao mencionado
inciso, o qual estabelecia como diretriz da política nacional a inclusão dos estudantes
com transtorno do espectro autista nas classes comuns de ensino regular e a garantia
de atendimento educacional especializado gratuito, é discutível a perda de eficácia do
comando do art. 3º, pois fora integralmente aprovado pelo legislador.

A questão, todavia, torna-se de somenos importância, uma vez que, à
vista de todo o exposto, pode-se afirmar, seguramente, que o ordenamento pátrio
confere especial proteção ao portador de deficiência, determinando, em diversos
documentos, a inserção da educação especial também aos cursos regulares
educacionais privados, modalidade esta que, pelo próprio fim a que se propõe, será
composta por ações especializadas e individualizadas, a exemplo da disponibilização
de professor auxiliar ora postulada.

Até porque, conforme pontua José Afonso da Silva, a "educação como
processo de reconstrução da experiência é um atributo da pessoa humana, e, por
isso, tem que ser comum a todos", sendo "essa concepção que a Constituição
agasalha nos arts. 205 a 214". Consoante o doutrinador, tal percepção "importa [...]
em elevar a educação à categoria de serviço público essencial que ao Poder Público
impende possibilitar a todos, daí a preferência constitucional pelo ensino público, pelo
que a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto, meramente
secundária e condicionada (arts. 209 e 213)" (Curso de Direito Constitucional
Positivo, 37 ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 851-852).
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Neste ponto, impende afastar a alegação de inobservância do Parecer n.
152 do Conselho Estadual de Educação, pois, além de não ser dotado de qualquer
força vinculante, há em seu texto expressa referência à impossibilidade de imputação
à escola particular de "responsabilidade direta pela adequação de seu quadro de
funcionários e instalações para a aceitação de toda e qualquer matrícula de pessoas
portadoras de deficiência que não tenham condições de se integrarem no sistema
regular de ensino" (fl. 67) Â– o que não é o caso dos autos, porquanto a autora não
só tem indicação de integração na escola regular, como já a frequenta.

Diferentemente do sustentado pela requerida, a necessidade médica do
profissional restou efetivamente demonstrada nos autos, conforme prescrição
especializada de neuropediatra (fl. 22). Neste ponto, cumpre advertir que a equipe
multidisciplinar da qual dispõe a escola, embora exerça papel de grande valia, atua no
auxílio de todas as crianças lá matriculadas, sem intervir, contudo, diretamente nas
atividades realizadas em sala de aula, local em que estão diariamente centradas as
ações de ensino e aprendizagem.

Estas, ressalte-se, serão inegavelmente enriquecidas com a presença
da autora e de outras crianças especiais porventura frequentadoras da escola. Se de
um lado a presença de profissional auxiliar constitui meio adequado a garantir o
convívio com a natural diversidade humana e o consequente desenvolvimento
intelectual dos alunos, por outro, assegura a regularidade do processo de
aprendizagem, de forma que não comprometa a intelecção tanto da requerente
quanto dos demais infantes.

Apesar de suficientemente amparado o direito invocado no presente
feito, o caso comporta agravantes desfavoráveis à instituição requerida, das quais,
pela sua especificidade (associação privada sem fins lucrativos, fls. 44-57), mostra-se
relevante a apreciação.

A primeira constitui no fato de que a autora, antes de ter prescrita a
necessidade de acompanhamento de professor auxiliar, já frequentava o
estabelecimento demandado, usufruindo de seus serviços há mais de 1 (um) ano,
mediante o pagamento de mensalidade com a ajuda financeira do genitor, pois,
somada à paga pela irmã, supera a totalidade dos ganhos da mãe (fls. 19, 23 e 24).

A posterior recusa ao adequado atendimento, em última análise, afronta
a boa-fé objetiva que tem de permear toda a execução do negócio (art. 422, CC),
necessitando este ter seu equilíbrio constantemente garantido, sobretudo se
considerado que as relações contratuais, de um modo geral, devem ser
funcionalizadas, nos termos em que preconiza o diploma civilista: "A liberdade de
contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato" (art.
421, CC).

Sobre o tema, ensina Arnoldo Wald:
Nos últimos anos, deixou-se de conceber o contrato como decorrente ou

representativo de interesses antagônicos, chegando os autores e a própria
jurisprudência a admitir, inicialmente nos contratos de longo prazo, e, em
seguida, em todos eles, a existência de uma affectio Â– a affectio contractus,
com alguma semelhança com outras formas de colaboração, como a affectio
societatis ou o próprio vínculo conjugal. Em vez de adversários, os contratantes
passaram a ser caracterizados como parceiros, que pretendem ter, um com o
outro, uma relação equilibrada e igualitária, tendo em vista uma maior
fraternidade e justiça.
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[...]
No passado, o contrato permitia às partes evitar todos os riscos futuros,

garantindo-lhes a imutabilidade das prestações convencionadas e a sobrevivência da
convenção diante de fatos imprevistos, mesmo quando alteravam substancialmente
a equação contratual. Hoje, o contrato perdeu essa perenidade, mas ganhou em
flexibilidade, sacrificando-se alguns eventuais benefícios ao interesse social e
ao interesse comum das partes.

[...]
Em recente estudo, pretendeu-se que o contrato, no passado, era uma espécie

de bolha ou uma ilha, independente, alheia as acontecimentos e prevalecendo sobre
as eventuais modificações fáticas e legislativas. Atualmente, o contrato se
transformou num bloco de direitos e obrigações de ambas as partes, que devem
manter o seu equilíbrio inicial, num vínculo ou até numa entidade. Vínculo entre as
partes, por ser obra comum destas, e entidade, constituída por um conjunto dinâmico
de direitos, faculdades, obrigações e outros deveres, que evolui como a vida, de
acordo com as circunstâncias que condicionam a atividade dos contratantes.

Arremata o doutrinador:
Já no início do terceiro milênio, é preciso reconhecer que o contrato, para

sobreviver, exige que se lhe dê uma função social e uma nova estrutura, dela
extraindo as consequências necessárias. Efetivamente, o número de exceções
à aplicação dos princípios gerais do contrato clássico já alcança um nível que
não mais permite fazer com que prevaleçam as regras gerais, sob pena de
ensejar o predomínio da ficção sobre a realidade. De fato, a Constituição, as leis,
a doutrina e a jurisprudência reconhecem que o contrato, do mesmo modo que a
propriedade, exerce importante função social e, nessa linha, dotando de maior
relevância o conceito de boa-fé, fazem com que se exija dos contratantes um dever
de lealdade na execução do contrato. (sem grifo no original) (Direito Civil: Direito das
obrigações e teoria geral dos contratos, vol. 2, 20 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p.
241-245).

Igualmente desarrazoadas as alegações de oneração do orçamento da
instituição, bem como de risco de evasão escolar devido ao encarecimento da
mensalidade. Isso porque se extrai da própria ata assemblear da ré, fundada há mais
de 50 (cinquenta) anos, que possui 15 (quinze) unidades atuantes em diversos
municípios do Estado e também no Paraná, do que se conclui, seguramente, que tem
aporte econômico suficiente a custear a contratação pretendida (fls. 44 e 45).

Ademais, conforme observado pelo membro do Ministério Público em
primeiro grau (fl. 105), tal entendimento encontra respaldo na Nota Técnica n. 24, da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Inclusão (SECADI) do Ministério
da Educação, de 21.03.2013, assim dispondo:

As instituições de ensino privadas, submetidas às normas gerais da
educação nacional, deverão efetivar a matrícula do estudante com transtorno do
espectro autista no ensino regular e garantir o atendimento às necessidades
educacionais específicas. O custo desse atendimento integrará a planilha de
custos da instituição de ensino, não cabendo o repasse de despesas
decorrentes da educação especial à família do estudante ou inserção de
cláusula contratual que exima a instituição, em qualquer nível de ensino, dessa
obrigação. (sem grifo original)

No mesmo norte a Nota Técnica n. 15, de 02.07.2010, também daquele
Ministério, asseverando que "não encontra abrigo na legislação a inserção de
qualquer cláusula contratual que exima as instituições privadas de ensino, de
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qualquer nível, etapa ou modalidade, das despesas com a oferta do AEE
[atendimento educacional especializado] e demais recursos e serviços de apoio da
educação especial".

Por derradeiro, destacam-se julgados do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul que, em situações bastante próximas à estampada nos autos,
reconheceram o direito ora tutelado:

1) Apelação Cível n. 70049093891, Oitava Câmara Cível, relator Des.
Alzir Felippe Schmitz, julgada em 13.12.2012:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. ALUNO AUTISTA. NECESSIDADES
ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO DO ALUNO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO. [...] MÉRITO. Ainda que estejamos diante de rede de ensino
privado, o aluno portador de necessidades especiais possui o direito de
atendimento educacional especializado e suficiente, nos termos do artigo 208,
inciso I, da Constituição Federal e dispositivos legais correlatos. NEGARAM
PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS. (sem grifo no original)

2) Apelação Cível n. 70043241165, Sétima Câmara Cível, relator Des.
Jorge Luís Dall'Agnol, julgada em 09.11.2011:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. INCLUSÃO SOCIAL. ALUNO PORTADOR DE AUTISMO.
FREQUÊNCIA ÀÂ ESCOLAÂ EM QUE JÁ SE ENCONTRAVA ADAPTADO.
AUTORIZAÇÃO DE REMATRÍCULA. DIREITO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Retira-se do voto:
[...]
Registre-se que às escolas particulares aplicam-se as mesmas regras que

regem a educação prestada pelo poder público, uma vez que, a teor do art. 209, da
Constituição Federal, a iniciativa da prestação dos serviços de educação, pela
iniciativa privada, deve atender às normas gerais de educação nacional.

Como se vê, é obrigação de qualquer escola, independente de ser
particular ou não, oferecer todas as condições necessárias ao atendimento de
crianças portadoras de necessidades especiais, devendo, para tanto, dispor de
meios adequados e pessoal capacitado para tal finalidade. (sem grifo no original)

Feitas essas considerações, o recurso é conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Esse é o voto.
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