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Educação e Direitos dos Portadores do Espectro Autista: Uma Análise da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.357

Education and Rights of People with Autism Spectrum: An Analysis of the

Direct Action of Unconstitutionality nº 5.357

Karinne Pinheiro Salles Barbosa1

RESUMO:  O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise sobre os direitos dos
portadores  do  espectro  autista,  bem como  à  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  5.357,
julgada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  proposta  pela  Confederação  Nacional  dos
Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN, em face do §1º do artigo 28 e o artigo 30 - caput
(com foco no adjetivo “privadas”), da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, abordando a
seguinte  questão:  As instituições  particulares de ensino são responsáveis  por oferecer  um
ensino  inclusivo  para  as  pessoas  com  transtorno  do  espectro  autista,  nos  moldes  do
preconizado pela Lei n.º 13.146/2015? Em suma, a decisão do STF trouxe diversos benefícios
não só para os portadores, mas também para a sociedade, por se tratar de um benefício que
atinge a toda a sociedade, oportunizando a todos o convívio com as diferenças. 

Palavras-chave:  Inclusão  Escolar.  Autismo.  Direitos.  Pessoas  com  deficiência.  Ação
Direta de Inconstitucionalidade.

ABSTRACT:  The  present  work  aims  to  analyze  the  rights  of  individuals  with  autism
spectrum, as well as the Direct Action of Unconstitutionality 5,357, judged by the Supreme
Federal  Court,  proposed  by  the  National  Confederation  of  Educational  Establishments  -
CONFENEN, in  view of  § 1 article  28 and article  30 -  caput  (focusing on the adjective
“private”), of Law No. 13,146, of July 6, 2015, addressing the following question: Private
educational institutions are responsible for offering inclusive education to people with autism
spectrum disorder, along the lines of Law 13.146 / 2015? In short, the decision of the STF
brought several benefits not only for patients, but also for society, as it is a benefit that affects
the whole of society, giving everyone the opportunity to live with differences.

Keywords:  School  inclusion.  Autism.  Rights.  Disabled  people.  Direct  Action  of
Unconstitutionality
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por escopo fazer uma análise sobre os direitos dos portadores

do espectro autista, no que diz respeito à educação, que apesar de ser um dever precípuo do

Estado, muito ainda há de se discutir sobre quem realmente tem a obrigação de prestar os

serviços educacionais especializados às crianças que necessitam dos mesmos.

Embora  o  tema  em  questão  seja  nitidamente  relacionado  à  promoção  de  uma

sociedade solidária e justa diante das diferenças dos seres humanos, não se pode esquecer que

a instituição particular  que abraçar  a  causa terá  um ônus a  mais  com àquela criança que

precisar  de  uma atenção maior,  seja  com outro  profissional  acompanhando-a,  ou  por  um

profissional  especializado  na  deficiência  para  que  a  criança  consiga  obter  os  avanços

educacionais esperados, de acordo com sua dificuldade.

Nesse viés,  o texto a seguir,  trará uma reflexão, um estudo de caso,  sobre a Ação

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5357 - Supremo Tribunal Federal, que foi ajuizada pela

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN), a qual questionou o

art. 28, parágrafo primeiro, e art. 30, caput, da Lei 13.146/2015, que trata sobre as obrigações

das instituições privadas com relação à vedação de cobranças de valores adicionais para com

os deficientes de qualquer natureza, bem como à impossibilidade de recusa da matrícula dos

mesmos.

A obrigatoriedade das escolas particulares em trabalhar em prol da inclusão dos alunos

que possuem qualquer tipo de deficiência é um assunto de extrema relevância para toda a

sociedade, pois, mesmo que indiretamente, engloba a vida de todos. Nesse sentido, a reflexão

a seguir  será  com vistas  aos  Direitos  Humanos  à  luz  da  Carta  Magna de  1988,  visando

resguardar  o  princípio  da  Dignidade  da  Pessoa  Humana  como  fator  que  deveria  ser

desprovido de qualquer tipo de discriminação e preconceito, todavia, ainda há muito a se fazer

para que a sociedade consiga se abster dos paradigmas entranhados há tempos.

2  NOÇÕES  GERAIS  SOBRE  O  TRANSTORNO  DO  ESPECTRO  AUTISTA NO

CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO

Os portadores do Espectro Autista possuem atributos que os diferenciam das outras

pessoas,  são  caracterizados  por  terem  uma  inabilidade  na  capacidade  de  comunicação,

interação social, comprometimento na compreensão das palavras (dificuldade de entender o

“duplo sentido”), comportamentos estereotipados (repetitivo, sem sentido, obsessivo), alguns
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tem ecolalia (mania de repetir palavras ou frases que ouve, sem fazer sentido algum), poucas

demonstrações de dor, dificuldade de olhar nos olhos, riso inapropriado, entre outros.

No ano de 2013, no lançamento da 5 edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de

Transtorno Mental (DSM-V), o autismo começou a ter uma nova nomenclatura, o chamado

Transtorno do Espectro  Autista  (TEA) e,  por  consequência,  a  partir  da  consideração  dos

espectros, os graus de autismo puderam ser melhores estudados pelos especialistas e cientistas

em geral.

Atualmente o DSM V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais,
2013) descreve tais casos como transtorno do espectro do autismo e não há mais
subcategorias como Transtorno de Asperger, Transtorno Autista, entre outros; todos
agora são tratados como Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Já o Transtorno
de Rett e o Transtorno Desintegrativo da Infância não fazem parte desse espectro.
(BRITO, 2017, p. 12) 

Importante salientar que os níveis do autismo podem ser: leve, moderado ou alto, e

que cada um tem sua especificidade, podendo ter todos as características citadas ou apenas

algumas. Os sinais de autismo afetam cada pessoa de maneira e intensidade diferentes, com a

presença ou não de fala, dependendo de fatores como: o grau de comprometimento, presença

ou não de fala, e associação ou não com a deficiência intelectual.

Não existe uma causa para o aparecimento do transtorno do autismo na infância. Há

tempos,  o  autismo era  considerado  um transtorno  adquirido  por  influência  de  fatores  do

ambiente, todavia, o que se sabe atualmente é que fatores genéticos representam cerca de 90%

das causas do autismo, enquanto fatos ambientais representam 10%. Veja-se:

As causas do autismo são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo esteja
em  anormalidades  em  alguma  parte  do  cérebro  ainda  não  definida  de  forma
conclusiva e, provavelmente, de origem genética. Além disso, admite-se que possa
ser causado por problemas relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou no
momento do parto. (MELLO, 2005, p. 17).

Em geral o transtorno é diagnosticado a partir dos 3 anos de idade, visto que essa é a

idade que as crianças já teriam que pronunciar uma certa quantidade de palavras e possuir

habilidades próprias da idade, tendo uma maior interação e comunicação com as pessoas e o

ambiente.

Com efeito,  o  autismo é  um fenômeno  médico  que  ocorre  em escala  global.  Em

diversos  países  é  possível  encontrar  pesquisas  no  sentido  de  chegar-se  em  números

estatísticos de pessoas acometidas pelo transtorno:

Uma Pesquisa realizada nos EUA (CDC, 2016) indicou que haveria uma pessoa no
espectro do autismo para cada 45 (entre pessoas de 3 a 17 anos), o que representa
uma prevalência de 2,22% naquele país. O número oficial, porém, continua sendo 1
em  68  (1,47%),  de  outro  estudo  do  CDC  (Center  of  Diseases  Control  and
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Prevention, 2014).  Embora no Brasil,  ainda não tenhamos estatísticas precisas,  o
aumento dos diagnósticos de TEA é evidente e reforça a urgência da necessidade de
uma transformação na assistência em Saúde e Educação a pessoas com TEA e seus
familiares no Brasil. (BRITO, 2017, p. 14).

Existem diversos tipos de autismo e, de acordo com o tipo, as características ficam

mais  evidentes,  como  por  exemplo,  no  autismo  grave  os  movimentos  estereotipados,  a

ecolalia, dificuldade na interação social e capacidade na comunicação ficam evidenciados de

forma a se chegar num diagnóstico com maior rapidez e precisão, devido as características

ficarem “à mostra”.

O autismo não desaparece com o tempo, ou seja, não existe só em crianças, para este

transtorno  não  há  cura.  São  dois  os  principais  motivos  do  autismo  ser  mais  leve  em

adolescentes e adultos: ou os sinais do transtorno passaram despercebidos durante a infância

ou foi devido a melhora por meio de tratamentos especializados. A diferença obtida com o

passar  do  tempo  está  também  relacionada  com  o  tipo  de  tratamento  que  intervirá  no

diagnóstico, ou seja, mesmo que seja apenas suspeita e haverem alguns indícios do autismo na

infância,  se for  buscado logo no início um acompanhamento especializado,  os  portadores

podem ter uma vida bem próxima da normalidade, podendo se relacionar e trabalhar. Enfim,

quanto mais  cedo iniciar-se o tratamento necessário,  com profissionais  qualificados,  mais

eficiente será o desempenho dos portadores do espectro e menos sinais terá com o tempo.

Nesse sentido,  pode-se afirmar que,  o  ordenamento jurídico brasileiro aproxima-se

cada vez mais acerca do tema, que é de extrema relevância para a comunidade como um todo,

por se tratar  de um direito  social,  especificamente com relação aos direitos humanos que

devem ser preservados. Sendo assim, o direito brasileiro deve intervir para que a sociedade se

adapte  para  fins  de  inclusão  dos  autistas,  começando  pelo  fornecimento  de  tratamento

especializado a fim de intervir e diminuir as dificuldades que o espectro causa na vida dos que

o possui.

Dentre as diversas dificuldades no caminho, além do preconceito enraizado em grande

parte  da  sociedade,  a  luta  dos  familiares  também  se  estende  na  busca  por  profissionais

qualificados  que  trabalhem  a  favor  da  diminuição  dos  sintomas.  De  acordo  com  a

pesquisadora  Marie-Christine  Laznik2,  psicanalista  franco-brasileira,  especialista  em

autismo,é possível reverter o quadro de autismo se as intervenções forem feitas nos primeiros

meses de vida do bebê.

2 I  Encontro  Internacional:  O  bebê  em  cena  (2018), promovido  pelo  Grupo  de  Pesquisa  Psicanálise,
Linguagem e Educação (GP PsiLE), vinculado à Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF).
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Nesse  sentido,  a  especialista  Marie-Christine  Laznik,  destaca:  “O  autismo  é  uma

doença neurodesenvolvimental que demora para se manifestar. Se a gente intervém antes de

desenvolver, este bebê não vai chegar a ser autista.”.

Embora existam diversos estudos e teorias sobre a possível cura ou intervenção do

autismo, tal fato não tem comprovação real, ou seja, não há um consenso na comunidade

científica  acerca  de  um tratamento  de  êxito  comprovado,  capaz  de  promover  a  cura  do

autismo,  o  que  existe  atualmente,  são  alternativas  terapêuticas,  de  cunho  ocupacional  e

medicamentoso, capazes de diminuir as consequências negativas dos sintomas dos autistas.

2.1 Dos dispositivos Constitucionais e Infraconstitucionais

 Nesse escopo, o presente estudo dos direitos e garantias dos portadores do espectro

autista constrói uma linha de pensamento ao encontro do ordenamento jurídico brasileiro, com

isso,  é  importante  salientar  que os  autistas  possuem os  mesmos  direitos  conferidos  a  um

cidadão comum, conforme o artigo 5º, da Carta Magna.

Em que pese a Constituição não tratar especificamente dos cidadãos acometidos pelo

transtorno,  os  adolescentes  e  as  crianças  autistas  possuem todos  os  direitos  previstos  no

Estatuto  da  Criança  e  Adolescente  (Lei  8.069/90)3, os  maiores  de  60  anos  autistas  são

protegidos pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003)4, os autistas em geral são assegurados

pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) e também pela Lei 10.098/00, a qual

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

Os portadores do transtorno, ainda, são abrigados por normas internacionais assinadas

pelo Brasil, como por exemplo a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas

com Deficiência (6.949/2000), cujo propósito é de promover, proteger e assegurar o exercício

pleno e igualitário de todas as liberdades e direitos humanos fundamentais das pessoas com

deficiência, promovendo o respeito pela sua dignidade. 

Outrossim, pode-se citar legislações que regulam questões voltadas para o cotidiano

das  pessoas  que beneficiam os  que possuem TEA, tais  como:  a  Lei  nº  13.370/2016,  que

estende o direito a horário especial ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou

dependente com deficiência de qualquer natureza, revogando a exigência de compensação de

3 Nesse  contexto,  pode-se  citar  o  artigo 112,  §3º,  da  Lei  8.069/90,  o  qual  dispõe  que:  “Os  adolescentes
portadores  de  doença  ou  deficiência  mental  receberão  tratamento  individual  e  especializado,  em  local
adequado às suas condições.”. 

4 Lei nº 10.741/03 - “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.” 
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horário; a Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), a qual garante o

Benefício da Prestação Continuada ao portador do espectro autista que comprove a renda

mensal per capita da família inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo; a Lei nº 7.611/11,

que dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado; a Lei nº

7.853/895; Lei nº 10.098/006; Lei nº 10.048/007 e; a Lei nº 13.861/198.

Importante  ressaltar,  que é  necessário  a  interpretação da  lei  da  forma mais  ampla

possível,  garantindo  totalmente  a  dignidade  do  autista.  Nesse  sentido,  tem-se  abaixo  um

exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deferiu a obrigação de fornecimento de

transporte especializado a um autista, embora não haja dispositivo legal na norma obrigando a

fazê-lo. Neste caso, o tribunal entendeu que o fornecimento do serviço de transporte gratuito

era importante para permitir o gozo dos demais direitos garantidos na norma. O acórdão foi

assim ementado:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  TRANSPORTE  ESPECIALIZADO
INTERPOSIÇÃO  CONTRA  A  R.  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU  QUE
DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, A QUAL OBJETIVA O
FORNECIMENTO  IMEDIATO  DE  TRANSPORTE  GRATUITO
ESPECIALIZADO AO AUTOR (PROGRAMA ATENDE), EM RAZÃO DE SER
PORTADOR  DE  TRANSTORNO  GLOBAL  DE
DESENVOLVIMENTO/AUTISMO  PRESSUPOSTOS  NECESSÁRIOS  À
CONCESSÃO DA MEDIDA QUE, DE FATO, ESTAVAM PRESENTES DECISÃO
MANTIDA -  RECURSO  DESPROVIDO.  (SÃO  PAULO.  Tribunal  de  Justiça,
2013.).

Nota-se, portanto, que a jurisprudência dos Tribunais tem por escopo compelir o poder

público  à  efetivação  de  políticas  públicas  de  inclusão  dos  autistas,  demonstrando  que  o

judiciário tem funcionado, impondo o cumprimento da legislação em vigor. 

2.2 A Evolução dos direitos dos portadores de deficiência no sistema normativo jurídico

brasileiro

É notório que, mesmo em tempos atuais, os deficientes estão à margem da sociedade

brasileira,  ou  seja,  são  excluídos,  de  certa  forma,  da  sociedade  em  geral  por  serem

5 Lei nº 7.853/89 - “Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria  Nacional  para  Integração  da  Pessoa  Portadora  de  Deficiência  -  Corde,  institui  a  tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público,
define crimes, e dá outras providências.”.

6 Lei nº 10.098/00 - “Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.”.

7 Lei nº 10.048/00 - “Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências.”.
8 Lei nº 13.861/89 - “Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir as especificidades inerentes 

ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos.”.
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“diferentes”  da  maioria  das  pessoas.  Fato  é,  que  no  século  passado  houve  desastrosas

ocorrências  de guerras  mundiais  com milhões  de mortos  e  mutilados  e,  devido este  fato,

impulsionaram uma discussão mundial sobre igualdade, dignidade e direitos humanos, o que

culminou  com  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  da  ONU,  em  1948.  Em

decorrência deste fato, apareceram diversos tipos de proteção dos direitos das pessoas com

deficiência a nível mundial.

Para os brasileiros, a Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988,

caracterizou um avanço sem precedentes na luta a favor dos deficientes, para que os mesmos

alcançassem  uma  qualidade  de  vida  e  inclusão  social,  tendo  como  inspiração  os  ideais

republicanos, humanitários e democráticos.

  Nesse sentido, serve de parâmetro para toda a legislação brasileira, o magistério de

Moraes (2007, p.16): 

A dignidade  é  um valor  espiritual  e  moral  inerente  à  pessoa,  que  se  manifesta

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que

traz consigo a pretensão ao respeito por parte demais pessoas, constituindo-se um

mínimo  invulnerável  que  todo  estatuto  jurídico  deve  assegurar,  de  modo  que,

somente excepcionalmente,  possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas

as pessoas enquanto seres humanos.

Em decorrência da Carta Magna de 1988, verificou-se a necessidade de diversas leis

infraconstitucionais  para  fins  de  dar  cumprimento  ao  poder  constituinte  originário.  Desta

forma,  pode-se  citar  como  exemplo: as  Leis  Federais  n.º  8.069/90,  n.º  8.080/909,  n.º

8.899/9410, n.º 9.394/9611, n.º 10.048/00, n.º 10.098/00 e n.º 10.741/03; os Decretos Federais

nº 3.298/9912, nº 5.296/0413 e nº 6.949/0914; e as Leis Estaduais (RS) n.º 10.228/94, 13.042/08,

13.153/09 e  13.320/09.  A finalidade  dos  diversos  diplomas  legais  foi  confirmar  a  grande

9 Lei nº 8080/90 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Saúde. 
10 Lei nº 8.899/94 - “Dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte

coletivo interestadual.”.
11 Lei nº 9.394/96 - “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.”. 
12 “Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração

da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.”. 
13 “Regulamenta as Leis nos  10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências.”.

14 Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.”.
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importância do tema, conferindo maior proteção legislativa ao possuidor de uma limitação

que, devido a ela, tem seu valor reduzido por grande parte da sociedade. Nesse escopo, é

oportuno citar abaixo a afirmação de Mazzili (2007, p.598):

Tem sido, pois,  escopo da lei compensar a situação de quem sofra limitação, de
qualquer  natureza,  conferindo-lhe  maior  proteção  jurídica.  Entretanto,  como
acentuou  Anacleto  de  Oliveira  faria,  “faz-se  mister  esclarecer  o  conceito  de
igualdade, para que sua aplicação possa vez se tornar mais efetiva, impedindo-se não
só as distorções como as falsas reivindicações em nome do referido princípio”. Ora,
no que diz respeito às pessoas com deficiência de qualquer natureza, o objetivo da
lei  é  semelhante,  quando  procura  compensar  aquele  que  suporta  um  tipo  de
limitação  física  ou  psíquica,  ou  de  qualquer  natureza,  ao  conferir-lhe  proteção
jurídica. Assim, como exemplo, o verdadeiro princípio de isonomia consistiria em
conceder mais tempo, num concurso, ao candidato que tivesse problemas motor,
justamente para igualá-lo aos demais candidatos no tocante à oportunidade de acesso
a  cargo  cujo  preenchimento  independesse  da  velocidade  de  execução  de  tarefas
escritas.(…) 

(…)  É  preciso,  pois,  compreender  que  o  verdadeiro  sentido  da  isonomia,
constitucionalmente  assegurada,  consiste  em  tratar  diferentemente  os  desiguais,
buscando  compensar  juridicamente  a  desigualdade  de  fato  e  igualá-los  em
oportunidades.  No  que  diz  respeito  às  pessoas  com  deficiência,  a  aplicação  do
princípio  consiste  em  assegurar-lhes  pleno  exercício  dos  direitos  individuais  e
sociais.  

A  Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  é

considerado um marco histórico, pois representa o início da materialização das políticas de

inclusão  das  pessoas  com  deficiência  que  resultou  da  luta  dos  movimentos  de  direitos

humanos de nível mundial que teve como principais personagens as pessoas com deficiência.

Foi  ratificada  pelo  Congresso  Nacional,  por  meio  do  Decreto  Legislativo  nº  186/08  e

sancionada pelo então Presidente da República, por meio do Decreto Federal nº 6.949/09,

integrando  assim,  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro  com  força  de  norma  constitucional

(art.5, §3º, da CF). Tal Convenção é  um dos tratados internacionais de direitos humanos no

ordenamento jurídico brasileiro com força de emenda constitucional, devido ter cumprido o

procedimento do artigo 5º, §3º, da Carta Magna, criado pela Emenda Constitucional nº 45/04

e respeitou todas as fases para integração da norma internacional no direito brasileiro.

Com efeito, a grande conquista para os portadores de deficiência em geral é a Lei

Brasileira  de  Inclusão  nº  13.146/15,  mais  conhecida  como  Estatuto  da  Pessoa  com

Deficiência, sancionada em 06 de julho de 2015. A Lei tem por um de seus objetivos despertar

na sociedade a discussão sobre o tema, para que os portadores de deficiência não sejam tão

excluídos do restante da sociedade, visto que os protagonistas deste tema somam 45 milhões
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de pessoas no Brasil, o que representa 23,9% da população, segundo dados do Censo IBGE de

201015. 

Como já dito, os primeiros sinais dos autistas aparecem por volta dos três anos de

idade,  embora  em  alguns  apareçam  ainda  mais  cedo,  nos  primeiros  meses  de  vida.  Os

principais sintomas são: esquivar-se do contato visual com a mãe, principalmente durante a

amamentação,  apatia,  choro  ininterrupto,  inquietação  exacerbada,  aparente  surdez,  pouca

vontade de se comunicar verbalmente, transtorno de linguagem, com repetição de palavras

que ouve (ecolalia), ansiedade, agressividade, resistência a mudanças de rotina, movimentos

pendulares e repetitivos de tronco, mãos e cabeça, entre outros.

O autismo é um transtorno global do desenvolvimento e também conhecido como

transtorno  do  espectro  do  autismo.  É  um  problema  psiquiátrico,  incurável,  que  afeta  a

comunicação, capacidade de aprendizado e adaptação da criança, dificuldade de se orientar e

se mover, podendo fazer com que o portador atinja um alto índice de dependência durante sua

vida.

De acordo com a Classificação internacional  de  Doenças  (CID-10),  os  transtornos

globais  do  desenvolvimento  possuem o  código  F84,  o  qual  abrange  o  Autismo Infantil16

(F84.0),  Síndrome  de  Asperger17 (F84.5),  Autismo  Atípico  (F84.1),  Síndrome  de  Rett18

(F84.2),  Transtorno  Desintegrativo  da  Infância19 (F84.3),  Transtorno  com  Hipercinesia20

associada a Retardo Mental21 e a Movimentos Estereotipados22 (F84.4), Outros Transtornos

15 Em 2018, o IBGE revisou os dados e adotou um novo critério de margem de corte, que fez com que o
número de pessoas com deficiência no Brasil ficasse em 12,7 milhões e representasse 6,7% da população em
geral, bem abaixo dos 23,9% identificados anteriormente. E, para o ano de 2020, o instituto pretende adotar
novos parâmetros de pesquisa utilizando-se de orientação internacional no Censo Demográfico de 2020 para
coletar informações sobre a realidade brasileira.

16 É uma das Síndromes mais conhecidas, presente desde o nascimento manifestando-se antes dos trinta meses
de idade.

17 É a Síndrome que não afeta a inteligência nem a fala, no entanto, compromete a interação social do portador.
18 Tem origem genética claramente identificada, podendo levar a uma deficiência intelectual grave, tendo alta

incidência em crianças do sexo feminino. 
19 Caracterizado pela perda de habilidades linguísticas e sociais, gerando um atraso no desenvolvimento dessas

áreas. 
20 Mobilidade patologicamente excessiva, com aumento da amplitude e da rapidez dos movimentos. 
21 Capacidade intelectual significativamente inferior àquela tida como normal, levando a grandes restrições de

suas habilidades adaptativas. 
22 É um transtorno comportamental e emocional com início, geralmente, durante a infância ou a adolescência e

caracterizado  por  movimentos  intencionais,  repetitivos,  estereotipados,  sem  finalidade  (frequentemente
ritmados). Podem incluir acenar com as mãos, balançar o corpo, brincar com as mãos, remexer os dedos,
manusear  objetos,  bater  a  cabeça,  morder a  si  mesmo,  beliscar  a  pele ou enfiar  os  dedos  em orifícios
corporais, ou bater várias partes no próprio corpo. 
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Globais  do  Desenvolvimento  (F84.8)  e  Transtornos  Globais  Não  Especificados  do

Desenvolvimento (F84.9). 

Não é uma tarefa fácil obter o diagnóstico do autismo, uma vez que o transtorno foi

diagnosticado pela primeira vez em 1943 e incluído na classificação internacional de doenças

apenas  em  1993,  mais  ainda  por  não  haver  um  exame  específico  que  o  identifique.  O

diagnóstico é baseado em avaliações dos profissionais fundamentais para a intervenção dos

sintomas, ou seja, o autismo é identificado através de um diagnóstico clínico. Nesse contexto,

vale citar as palavras do neurologista STELZER (2010, p. 5-6): 

Hoje  se  sabe  que  autismo não  é  uma  doença  única,  mas,  sim,  um distúrbio  de
desenvolvimento complexo, definido por suas manifestações comportamentais, com
diversas etiologias, com diferentes graus de gravidade. Não existe uma única causa
para o autismo, e não há exames capazes de estabelecer este diagnóstico. São as
manifestações  clínicas,  observadas  pelos  pais,  familiares,  cuidadores,  professores
que  determinam  o  diagnóstico  desta  condição.  Desta  forma,  o  autismo  é  uma
síndrome (um conjunto de sinais e de sintomas), e não uma doença única, no sentido
em que compreendemos algumas condições, como sarampo, por exemplo. O quadro
comportamental  do  autismo  é  composto  basicamente  de  três  manifestações
principais: (1) déficits qualitativos da interação social e na comunicação; (2) padrões
de comportamentos repetitivos e estereotipados; e (3) repertório restrito de interesses
e de atividades (DSMIV-TR, 2002). Portanto, o autismo pode ser definido, de modo
bastante  simples,  por  déficits  qualitativos  na  interação  social  e  na  comunicação,
padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados e um repertório restrito de
interesses  e  de atividades.  Estas  alterações  devem, por  definição,  estar  presentes
antes  dos  três  anos  de  vida.  O  grau  com que  estas  manifestações  ocorrem  em
diferentes  pessoas  é  variável.  Desta  forma,  uma criança  pode ter  maior  grau  de
déficit  social  e  menor  número  de  comportamentos  repetitivos,  enquanto  que
outraapresenta  o  inverso.  Ainda  assim,  ambas  podem preencher  critérios  para  o
diagnóstico de autismo. (...)

No mesmo sentido  STELZER (2010, p. 5-6), finaliza:

(...)  O  autista,  com padrões  repetitivos  e  estereotipados  de  comportamento,  tem
grande resistência a mudanças, insistindo em determinadas rotinas, apego excessivo
a objetos específicos e grande fascínio com movimento  dos objetos, especialmente
a rotação destes. Em diversas situações, a criança, que parece estar brincando, está
mais  preocupada  em  alinhar  objetos  e  brinquedos  do  que  em  empregá-los  de
maneira simbólica como as demais crianças. Taxas de dificuldade escolar entre as
crianças   com autismo variam de  60  a  70%.  Contudo,  estas  estatísticas,  com o
aumento do reconhecimento de crianças com TGD, tendem a aumentar (DOVER;
LeCOUTEUR, 2007). Deve-se manter em mente que nem sempre autismo ou os
demais TGD associam-se a deficiência mental. 

Os cérebros com Transtorno do Espectro Autista são muito diferentes de uma pessoa

para outra, os graus variam, a diferença pode ser significativamente grande, mas, é possível

nomear algumas características gerais. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS)23 estima que há 70 milhões de pessoas com

autismo no mundo,  sendo 2 milhões  somente  no  Brasil  e  que uma em cada  88 crianças

apresentam  traços  de  autismo.  Nota-se,  portanto,  a  imensa  importância  em  tratar-se  do

assunto, pois compreender o autismo é a melhor forma de conviver com ele.

3 DOS FATOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL DA CONFENEN

Tratando-se da educação garantida por lei aos deficientes, passamos a analisar a lide

formada  pela  Confederação  Nacional  dos  Estabelecimentos  de  Ensino  –  CONFENEN,

mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do §1º do artigo 28 e o artigo 30 -

caput (com foco no adjetivo “privadas”), da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, a qual

questiona o confronto com o art. 5º, caput e incisos XXII e XXIII (direito de propriedade e

sua  função  social),  art.  170,  incisos  II  (“propriedade  privada”)  e  III  (“função  social  da

propriedade”), art. 205 (“educação é dever do Estado e da família”), art. 206, caput e incisos

II  e  III  (“liberdade  de  aprender  e  de  ensinar;  pluralismo  de  ideias  e  de  concepções

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas”), art. 208, caput e inciso III

(“dever do Estado o atendimento a portador de necessidade especial”), art. 209 “liberdade de

ensino  à  livre  iniciativa”,  art.  227  (“dever  do  Estado  e  da  família,  o  atendimento  já

mencionado”) e art. 227, §1º, inciso II (“obrigação do Estado”), todos da Carta Magna e, por

último, o de violar o princípio da razoabilidade extraído de preceito constitucional previsto no

art.5º,  inciso  LIV  da  Constituição  Federal  de  1988.

Dos  fatos  trazidos  pela  CONFENEN  na  petição  inicial  da  referida  ADI,  pode-se

destacar  a  alegação  de  que  a  Lei  13.146/201524 não  constitui  norma  geral  da  Educação

Nacional, ou seja, os argumentos trazidos são basicamente, de que as iniciativas privadas não

tem o dever de prestar serviços de natureza pública e coletivo, pois são livres pela democracia

em querer ou não assistir a quem quer que seja e não deveriam ser obrigados a cumprir um

dever que é exclusivo do Estado.

 A iniciativa privada tem como prerrogativa, com base no art. 209 da CF, o ensino

livre, contanto que atendam a duas condições, elencadas nos incisos I e II do mesmo artigo: “I

- cumprimento das normas gerais  da educação nacional e II – autorização e avaliação de

qualidade pelo Poder Público”.

23 Dados da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Paraná.
24 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
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De acordo com a ADIN 1081/94-DF25, as instituições privadas não estão obrigadas a

contratar ou renovar o contrato de prestação de serviços escolares com quem não desejam, em

virtude do acordo firmado se dá por meio de um contrato civil, firmado entre a instituição de

ensino e o aluno ou responsável pelo mesmo, mediante o pagamento das prestações acordadas

pelos mesmos. E, nesse viés, questiona-se mais uma vez, como pode haver a obrigação de

prestação de serviços a deficiente de qualquer natureza? A obrigatoriedade imposta ao setor

privado de educação faz com que o Estado escape de cumprir um serviço de atendimento ao

portador  de  necessidades  especiais  que  é  de sua  primordial  e  exclusiva  responsabilidade,

conferido pela Constituição Federal de 1988.

É notório que os profissionais necessários para o tratamento de deficientes, tais como:

psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entre outros, bem como

aparelhamento próprio para tratar cada tipo de deficiência, geram um alto custo para a família

do deficiente e são praticamente impossíveis de serem divididos entre as anuidades pagas por

todos  os  alunos  de  escolas  particulares.  Nesse  sentido,  é  evidente  que  o  Estado  precisa

trabalhar com sua economia para oferecer profissionais e equipamentos para fins de atender

os deficientes que precisam de atendimentos especializados, conforme a natureza e grau de

sua deficiência.

Cabe citar o voto do Ministro Marco Aurélio Melo, no julgamento da ADI 1923:

“O  Estado  não  pode  simplesmente  se  eximir  da  execução  direta  de  atividades
relacionadas  à  saúde,  educação,  pesquisa,  cultura,  proteção  e  defesa  do  meio
ambiente  por  meio  da  celebração  de  ‘parcerias’  com  o  setor  privado.”.  

Pode-se citar ainda, a sustentação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello26,

sobre  a  inconstitucionalidade  do Estado em querer  privatizar  os  serviços  que  só cabe  ao

mesmo oferecer:

“Assim,  os  serviços  trespassados a  organizações  sociais  são  serviços  públicos
insuscetíveis de serem dados em concessão ou permissão. Logo, como sua prestação
se constitui em ‘dever do Estado’, conforme os artigos citados (arts. 205, 206 e 208),
este tem que prestá-los diretamente. Não pode eximir-se de desempenhá-los, motivo
pelo  qual  lhe  é  vedado  esquivar-se  deles  e,  pois,  dos  deveres  constitucionais
aludidos pela via transversa de ‘adjudicá-los’ a organizações sociais. Segue-se que
estas só poderiam existir complementarmente, ou seja, sem que o Estado se demita
dos encargos que a Constituição lhe irrogou.”.

25 ADI 1.081-DF, Relator Francisco Rezek, do Supremo Tribunal Federal, acórdão publicado no DJU do dia
03.12.1999.

26 Curso de direito administrativo, 28ª edição, 2010, p. 241. 
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Pelo  fato  das  determinações  impostas  ao  setor  privado  de  educação  serem

notoriamente  de  elevada onerosidade,  deve-se analisar  com justiça  se  realmente  cabe aos

demais alunos pagarem pelos benefícios destinados aos portadores de deficiência. Questiona-

se se há razoabilidade nas determinações legais quanto à imposição da cobrança. 

Segundo  a  Lei  nº  9.870/9927,  em  seu  art.  1º:  “O  valor  das  anuidades  ou  das

semestralidades  escolares  do  ensino  pré-escolar,  fundamental,  médio  e  superior,  será

contratado,  nos  termos  desta  Lei,  no  ato  da  matrícula  ou  da  sua  renovação,  entre  o

estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.”. E, com isso, depara-se

com mais uma incerteza para os estabelecimentos privados de ensino com relação ao gasto

que terá para fazer as adaptações necessárias aos futuros e incertos portadores de deficiência a

serem  matriculados.  Ainda  mais  sem  saber  ao  certo  o  número  exato  de  portadores  de

necessidades especiais que realmente irão se matricular nas escolas particulares. Ora pois, se

não houver nenhum? Todos pagarão por um gasto que não cumprirá sua finalidade?

É demonstrado, claramente, que a imposição discutida não tem a menor segurança,

levando em consideração ainda, que não se pode prever qual o tipo de deficiência que um

possível futuro portador de necessidade especial necessitará, e assim conseguir trabalhar na

inclusão  do  mesmo  no  ensino  regular.  E,  ainda,  fato  é  que  a  obrigação  exigida  fere

gravemente o princípio da razoabilidade, pois além de colocarem em risco a livre iniciativa

atacam  o  direito  da  coletividade  que,  indiretamente,  também  pagarão  pelos  custos

direcionados  a  uma  pequena  parcela  da  sociedade  que  necessitam  de  tratamentos

especializados que devem ser custeados exclusivamente pelo Estado.

Os  dispositivos  questionados,  poderiam  ainda,  serem  interpretados  de  maneira

razoável  para as partes  envolvidas,  tanto aos deficientes  quanto à  coletividade.  Adequado

seria se a escola regular privada, em vez de estar obrigada a aceitar todas as deficiências, em

face da onerosidade excessiva, verificasse o grau de comprometimento de cada portador de

necessidade especial e, assim, podendo cobrar a mais, ou não, de acordo com o atendimento

dispensado  ao  mesmo  e  não  a  todos  indistintamente  como  requerem  os  dispositivos

questionados.  Desta  forma,  deve-se,  segundo  a  CONFENEN,  excluir  os  dispositivos  que

impõe obrigação às  instituições  particulares  a  aceitarem e  arcarem com os  gastos  de  um

portador de deficiência, do ordenamento jurídico brasileiro.

27 Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências. 
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4 DOS VOTOS

4.1 Ministro Edson Fachin (Relator)28

O primeiro voto dos ministros foi do relator Ministro Edson Fachin, o qual analisou os

pressupostos do pedido cautelar da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e

a indeferiu.

O ministro alegou que o direito dos deficientes à educação em instituições particulares

diz respeito também à perspectiva reversa, ao direito dos cidadãos em geral terem acesso a,

como diz o próprio: “arena democrática plural”, e este é um elemento que possui extrema

importância na vida democrática em comunidade.

O mesmo diferencia igualdade de pluralidade, sendo que a primeira não se limita com

a previsão  normativa  que  diz  respeito  a  bens  jurídicos  e  acesso  igualitário,  pois  também

refere-se a normas de medidas efetivas que permitem o acesso e sua efetivação, e a segunda

não compreende o que o princípio requer.

No que diz respeito à emenda constitucional do art. 5º, §3º, da Carta Magna, cita o

ministro o reforço do mesmo quanto a responsabilidade com a defesa dos direitos humanos e

o art.  24 do Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 que reforça a responsabilidade do

Estado em assegurar às pessoas com deficiência igualdade plena na inclusão no sistema de

ensino e na vida em comunidade.

Cabe ressaltar a ênfase dada na questão da responsabilidade da iniciativa privada em

prestar serviços de educação, independendo de concessão ou permissão que lhes foram dadas,

pois  cabe  ao  Poder  Público  a  verificação  da  qualidade,  bem como  do  cumprimento  das

normas previamente impostas no que diz respeito a educação nacional, que estão incluídas na

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei nº 9.394/1996).

 Resta citar que a iniciativa privada não pode privar os estudantes, sendo deficientes

ou  não,  pois  a  convivência  com  as  diferenças  não  é  um  direito  oferecido  apenas  aos

deficientes, mas sim a todos os cidadãos que possuem a oportunidade de aprender com elas.

Em suma,  o  ensino privado deve  se adaptar  ao ensino inclusivo,  pois  este  já  está

estável  com o  passar  dos  anos.  O acolhimento  das  pessoas  com deficiência  é  dever  das

28 Voto do Ministro Edson Fachin (Relator) – Págs. 13-23.
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instituições que se propuseram a oferecer serviços educacionais. Desta forma, o voto foi de

reafirmação pela não concessão da medida cautelar,  manifestando pela improcedência dos

pedidos da ADI 5.357.

4.2 Votos dos Ministros: Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux,

Dias Toffoli, Cármem Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski

O  ministro  Luís  Roberto  Barroso  foi  bem  sucinto  em  seu  voto29,  tecendo  um

comentário sobre igualdade, acompanhando o eminente relator e aprovando o julgamento do

mérito, definitivamente.

O ministro Teori Zavascki30 disse ser uma lição de humanidade o convívio mútuo das

crianças com e sem deficiência, sem qualquer discriminação e exclusões, concordando com o

relator. 

Antecipando  seu  voto,  a  ministra  Rosa  Weber31 também  acompanhou  o  relator,

destacando os sentimentos negativos que a sociedade vem enfrentando ao longo dos anos, tais

como: ódio, desrespeito, intolerância e que todos querem que esta sociedade se reverencie ao

art.3º, incisos I e IV, da Carta Magna, tornando-se, entre outros adjetivos: justa e solidária. 

Assim,  a  citada ministra,  teceu seu voto,  incluindo sua declaração de voto escrita,

acompanhando o relator no sentido da improcedência da ação protelada.

Exaltando  a  caridade  como  característica  dos  magistrados,  o  ministro  Luiz  Fux32

louvou o  voto  do  Ministro-Relator  da  ADI Edson Fachin.  Afirmando  que  a  Constituição

Federal, tem como característica do neoconstitucionalismo, a invasão em todos os ramos da

ciência jurídica, se comprometendo a oferecer uma sociedade justa e solidária e valorando a

dignidade da pessoa humana. 

Tratando-se da educação, sob a ótica de que é um direito de todos, para o eminente

ministro,  é  essencial  que haja  a  colaboração de  toda  a  sociedade para que haja  justiça  e

solidariedade, e neste rol, obviamente, devem estar inclusas as escolas públicas e privadas,

destacando-se a última como auferidora de lucros sim, mas exatamente por este motivo têm

condições de receberem pessoas deficientes em seu ambiente escolar.

29 Voto do Ministro Luís Roberto Barroso – Pág. 25
30 Voto do Ministro Teori Zavaski – Pág. 26
31 Voto da Ministra Rosa Weber - 27- 36
32 Voto do Ministro Luiz Fux – Pág. 37
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Em  suma,  o  ministro  encerra,  acompanhando  integralmente  o  voto  do  relator,

destacando  que  a  inacessibilidade  das  crianças  com  deficiência  realiza  na  verdade  um

preconceito  e  este  é  a  pior  das  deficiências  devendo  os  deficientes  terem  seus  direitos

assegurados.

Sucinto, o ministro Dias Toffoli33, manifestou-se a favor do voto do relator, inclusive,

também da sua convolação.

A ministra Cármem Lúcia34 destacou que embora muitos veem a deficiência no sentido

ruim da palavra, na verdade somos nós, por vezes, incapazes de enxergam a eficiência, por

incompreender pessoas que tem muito a oferecer e são excluídas por serem diferentes.

Sem  dúvidas,  a  Ministra  acompanhou  o  Ministro-Relator  no  seu  voto  pelo

indeferimento da cautelar pleiteada e salientou que “os preconceitos e as hostilidades latentes

podem desaparecer e dar lugar a uma cooperação mais serena e à amizade”.

O  Ministro  Gilmar  Mendes35 também  acompanhou  o  voto  do  Ministro-Relator,

evidenciando que o mérito é extremamente importante e já constava na Constituição. Cita que

acompanha a unanimidade formada, e faz questão de registrar que “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”.

Como último ministro a concordar com o ministro-relator, o Senhor Ministro Ricardo

Lewandowski36 evidenciou o Recurso Extraordinário n.201.819, relatado pela Ministra Ellen

Gracie, o qual supera a ideia de que os direitos fundamentais é uma obrigação exclusiva do

Estado em face de seus cidadãos, bem como o voto do Ministro Fachin, o qual cita trazer mais

uma contribuição no mesmo sentido. E, finaliza citando sobre o voto do relator: “… Vossa

Excelência acrescenta mais um tijolo a essa verdadeira construção doutrinária que o Supremo

está erigindo no sentido de dar concreção aos princípios da nossa Carta magna, que nem

sempre são explicitados de forma mais verticalizada, são princípios muitas vezes enunciados

33 Voto do Ministro Dias Toffoli – Pág. 40
34 Voto da Ministra Carmem Lúcia – Págs. 41- 91
35 Voto do Ministro Gilmar Mendes – Págs. 92 - 95
36 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski – Págs. 100 - 101
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de modo genérico, mas a jurisprudência da Corte, pouco a pouco, vai dando efetividade a

esses princípios à medida que analisa os casos concretos”. 

Em suma, resta mencionar que foram 9 votos a favor de indeferir a medida cautelar

pleiteada.

4.3 Voto contrário ao do Ministro-Relator: Ministro Marco Aurélio

Contrário à maioria, o Ministro Marco Aurélio37 começa a proferir seu voto citando

que a preocupação é geral com relação aos humanos quanto aos deficientes.

O ministro do Supremo diz que o que está sendo apreciado é a Lei nº 13.146, de 2015,

e  como  a  ADI  em questão  estava  sendo  julgada  em junho  de  2016,  o  período  não  era

suficiente  para  que  a  referida  Lei  pudesse  ter  eficácia,  ou  seja,  referente  ao  art.  28

questionado,  especialmente  o  §1º,  entre  outras  providências,  caberia  fazer  um  projeto

pedagógico específico, bem como um planejamento de estudo de caso, acessibilidade para

todos, etc. Enfim, relata que são muitas as mudanças a serem implantadas.

Com isso, cabe destacar o entendimento do ministro, o qual cita: 

“… 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. …”.38

Ainda, cumpre mencionar a citação do art. 174, da Carta Magna, o qual regulamenta

que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, deve exercer, na

forma da lei,  a fiscalização, o incentivo e o planejamento, ou seja, a norma é clara e não

imperativa para o setor privado.

Diante disso,  o Ministro Marco Aurélio,  como já mencionado, único a divergir  do

relator, votou para estabelecer que é constitucional a interpretação dos artigos questionados e

pelo acolhimento parcial da ADI 5.357.

37 Voto do Ministro Marco Aurélio – Págs. 96 - 99
38 Teor do Acórdão da ADI 5.357 – Págs. 97-98.
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4.4 Análise dos Votos

Cumpre mencionar que os votos favoráveis ao do relator Ministro Edson Fachin foram

de suma importância e coerência para os direitos dos deficientes serem consolidados cada vez

mais no ordenamento jurídico brasileiro.

Embora o Ministro Marco Aurélio tenha julgado parcialmente o pleito, seu voto foi

vencido pela maioria que foi claramente justa em suas posições, pois as normas, regras e

princípios  devem ser  favoráveis  aos  mais  necessitados  e  menos  favorecidos,  buscando-se

sempre a equidade entre todos os setores da sociedade.

Neste diapasão, pode-se afirmar que os votos a favor de que o ensino privado deve se

adaptar ao ensino inclusivo e que o acolhimento das pessoas com deficiência é dever das

instituições que se propuseram a oferecer serviços educacionais foi claro e justo.

Desta forma, resta mencionar que quase por unanimidade, os votos foram de reafirmação pela

não concessão da medida cautelar,  manifestando pela  improcedência dos pedidos  da ADI

5357, tendo apenas um voto que concordou parcialmente com o ministro relator: o ministro

Marco Aurélio, o qual votou pelo acolhimento parcial da ADI 5.357. 

5 Conclusão

Destarte,  a  conscientização  acerca  dos  direitos  dos  portadores  de  necessidades

especiais tenha conquistado um grande espaço na sociedade, há de se concordar que ainda

existe  uma  enorme  carência  na  eficácia  das  políticas  públicas  inclusivas  que  insiram os

portadores na sociedade como indivíduos de direitos que são.

Apesar das dificuldades enfrentadas por suas peculiaridades, os portadores do espectro

autista possuem grande capacidade de aprendizagem se tiverem os tratamentos adequados no

decorrer  de  suas  vidas,  principalmente,  durante  a  infância,  pois  o  tratamento  tardio  só

retardará mais ainda seu desenvolvimento. 

Embora  lento,  o  cenário  é  otimista.  Os  direitos  e  garantias  dos  portadores  de

necessidades especiais veem avançando ao longo dos anos e, um grande exemplo de ascensão

aos  direitos  sociais  é  a  ADI 5.357 que,  através  dos  votos  dos  senhores  ministros  Marco

Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki,
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Roberto Barroso,  Edson Fachin e Ricardo Lewandowski,  por unanimidade,  deliberou, por

maioria, ser improcedente a ação direta que trata da educação inclusiva para os deficientes.

Apenas o ministro Marco Aurélio julgou a ação parcialmente procedente, nos termos do voto

do Relator, todavia, seu voto foi vencido pela maioria.

O problema discutido acerca da possibilidade dos portadores de deficiência poderem

frequentar as escolas regulares com os demais alunos ditos “normais” sem ter um custo a mais

por isso, e a obrigação das instituições particulares em oferecer tais serviços traz uma garantia

a toda a sociedade de que os futuros adultos convivam com as diferenças e os preconceitos

venham diminuindo com o passar dos anos devido à mistura entre os seres humanos por mais

diferenças que possa haver.

É notório que a decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe diversos benefícios não

só para os portadores de deficiência, mas também para a sociedade em geral, visto que não

basta que as pessoas sejam apenas bem intencionadas, é preciso conviver com as diferenças, é

um privilégio ter a oportunidade de adaptar as crianças ao mundo real, ao que, possivelmente,

verão por toda sua vida pessoas ditas: diferentes. É necessário haver essa “mistura” para que

ambos  os  lados  cresçam  não  só  no  tamanho,  mas  também  em  generosidade,  paciência,

compreensão e aceitação.

Ante  o  exposto,  cabe  mencionar  que  a  oportunidade  de  crescimento  pessoal,

profissional e intelectual deve ser dada a todos, sem distinção ou preconceito. Os desafios

para  os  portadores  de  necessidades  especiais  é  sim,  bem  mais  complexo  que  para  um

indivíduo considerado “normal”, mas, afinal, se há diferenças em todos os setores e em todas

as pessoas, é necessário que haja conscientização em toda a sociedade para que, junto ao

ordenamento jurídico brasileiro, os índices de preconceito e exclusão sejam minimizados e os

“diferentes” tratados como sujeitos de direitos que são, ou seja, pessoas de direitos e garantias

inseridos na sociedade, devendo ser respeitados e valorizados, pois enxergar os deficientes e

suas diferenças é um dever de todo cidadão, pois suas excepcionalidades são uma condição e

não uma questão de escolha. 
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