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RESUMO 

 

A educação inclusiva é um direito fundamental constitucionalmente previsto, além de 

estar inserido no conjunto de normas de grande relevância jurídica, com destaque 

para a Convenção de Nova York e o Estatuto da Pessoa com deficiência. As 

limitações que as pessoas com deficiência possuem são de grande variedade, estão 

inseridas desde as próprias limitações às impostas pela sociedade, pelo ambiente e 

outras. O Poder Judiciário exerce a função jurisdicional, devendo emitir decisões 

para pacificação social, sendo criticado, constantemente, por atuar em verdadeiro 

ativismo judicial. Nesse contexto, se indaga se o ativismo judicial pode ser 

empregado para dar efetividade ao direito fundamental de inclusão social 

educacional? Para responder ao problema, foi empregada a metodologia 

denominada dedutiva e a pesquisa teórica e bibliográfica, assim como o 

levantamento documental. Em conclusão, demonstrou-se que os princípios da 

igualdade material, associado ao da dignidade da pessoa humana, em conjunto com 

os objetivos do Estado brasileiro que obrigam a construção de uma sociedade justa, 

livre e solidária, e que tenha diminuída a desigualdade social, exigem que o Estado 

seja ativo, impondo que haja ativismo judicial para garantir efetividade aos direitos 

de inclusão social no ensino, atribuindo eficácia social às normas da Convenção de 

Nova York e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Palavras-chaves: Inclusão social; pessoa com deficiência; princípio da isonomia. 
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ABSTRACT 

 

 

Inclusive education is a fundamental right constitutionally provided for, in addition to 

being inserted in the set of norms of great legal relevance, the highlight of the New 

York Convention and the Statute of Persons with Disabilities. The limitations that 

people with disabilities have are of great variety, ranging from the limitations 

themselves to those imposed by society, the environment and others. The Judiciary 

has the jurisdictional function, and must issue decisions for social pacification, being 

criticized, constantly, for acting in real judicial protagonism. In this context, it is 

questioned whether judicial protagonism can be used to give effect to the 

fundamental right of educational social inclusion? To answer the problem, the 

methodology called deductive and theoretical and bibliographic research were used, 

as well as the documentary survey. In conclusion, it was demonstrated that the 

principles of material equality, associated with that of the dignity of the human 

person, together with the objectives of the Brazilian State that compel the 

construction of a just, solidary society, and that has reduced social inequality, 

demand that the State must be active, imposing judicial action to guarantee the 

effectiveness of social inclusion rights in education, attributing social efficacy to the 

rules of the New York Convention and the Statute of Persons with Disabilities. 

Keywords: Social inclusion; disabled person; principle of isonomy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conquista de direitos e garantias adquiridos na sociedade moderna e 

vivenciados na atualidade pauta-se corriqueiramente na defesa de direitos 

individuais, como liberdade – nas suas mais diversas expressões, como de ir e vir, 

de expressão, de culto -, propriedade nas mais diversas formas de manifestação dos 

bens, segurança, igualdade e vida, todos estes citados no caput do artigo 5° da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

Os direitos são relevantes na esfera jurídica e social, contudo pode-se 

destacar que a igualdade é o que mais se discute diante das suas mais diversas 

facetas e, também, porque é através dele, que se busca a efetivação de uma 

sociedade justa, sendo este um dos objetivos do Estado brasileiro, conforme se 

deflui do artigo 3°, inciso I, da Constituição Federal. 

Conjuntamente com o direito da igualdade, não só sob o aspecto formal, 

todavia máxime sob o viés material, no qual se exige a análise do caso sob o 

aspecto da diferença inata nas pessoas, a inclusão social na educação está 

intrínseca na Constituição Federal, tanto no próprio texto originário, quanto na 

Convenção de Nova Iorque, a qual é uma norma equivalente à emenda 

constitucional, nos termos do §3° do artigo 5° da Constituição, cujo teor estabelece 

que o Brasil é um Estado Democrático de Direito e, portanto, impõe-se a 

participação efetiva do seu povo, o que afasta a exclusão social no gozo dos seus 

direitos. 

A inclusão social se trata de um direito fundamental previsto na Carta da 

República, e liga-se a diversas outras áreas, como saúde, trabalho, educação. 

Contudo, não se trata de um direito suficientemente concretizado pelas políticas 

públicas nacionais, estaduais e municipais, e também passa ao largo da análise do 

Poder Judiciário, o qual muitas vezes sequer o considera, mas quando o faz, deixa 

de suscitar diversas questões fundamentais necessárias para efetivá-lo. 

Portanto, a inclusão social na educação em que atinge uma grande 

quantidade de pessoas com deficiência, é preocupação nacional da doutrina 

brasileira, e Luiz Araújo1 (2012, p. 407) questiona o porquê de as pessoas sem 

                                            
1
 ARAUJO, L. A. D.; Fachin, Z. ; Sarmento, D ; STRECK, L. L. et al. Terminologia, atitude e 

aplicabilidade da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. In: George Salomão Leite; 
Ingo Wolfgang Sarlet. (Org.). Jurisdição Constitucional, Democracia e Direitos Fundamentais 
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deficiência não se aproximarem dos problemas das pessoas com deficiência, e 

ainda, por que não se nota a falta de acessibilidade, ou por que se deixa de 

participar do processo de inclusão, tentando evitar os preconceitos, e o próprio autor 

responde que uma das possíveis respostas estaria no sistema de ensino pouco 

inclusivo. 

O estudo acerca das pessoas com deficiência e a necessidade de efetivar 

a inclusão social tornam-se cada vez mais claros e presentes no cotidiano da 

sociedade brasileira, pois os dados do Censo 2000 mostraram que, 

aproximadamente, 24,6 milhões de pessoas, ou, 14,5% da população total, 

apresentaram algum tipo de inabilidade ou deficiência, ou seja, são pessoas que 

possuíam ao menos alguma dificuldade de enxergar, ouvir, locomover-se ou alguma 

deficiência física ou mental2. Já o Censo de 20103 do IBGE apontou um aumento, 

atingindo 45,6 milhões de pessoas, o que implica em 23,9% da população total 

estando com alguma espécie de deficiência das acima declinadas. Percebe-se um 

crescimento no enquadramento de pessoas com deficiência, o que decorre de vários 

motivos. 

Depreende-se através dos números acima citados que a importância da 

discussão da questão do direito à inclusão social na educação torna-se cada vez 

mais crescente, pois, a cada dia, mais pessoas da sociedade brasileira ou nascem 

com alguma deficiência ou são acometidas durante a vida pelas diversas razões, e o 

Estado Democrático brasileiro não pode se olvidar destas, nem mesmo deixar de 

impor que elas sejam inseridas ou reinseridas, ao passo que também torna-se 

necessário conferir a elas, todas as oportunidades que o restante da população 

possui, equilibrando o acesso e o usufruto aos direitos concebidos. 

Cumpre gizar, que dentre as funções do Estado brasileiro está a função 

jurisdicional que hodiernamente, tem sido alvo de grande exigência de resolução dos 

conflitos sociais, pois os atos que são de responsabilidade dos outros dois poderes – 

Executivo e Legislativo – estão sendo repassados ao Poder Judiciário, o que vem 

ocasionando o emprego do ativismo judicial com muito mais frequência nas decisões 

                                                                                                                                       
(Estudos em Homenagem ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes). 1ed.Salvador: Editora Jus Podium, 
2012, v. 01, p. 407-416. 
2
 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/83/cd_2000_caracteristicas_populacao_amostra.
pdf. Acesso em: 15 mar. 2020. 
3
 Id. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9662-censo-demografico-

2010.html?edicao=9749&t=destaques. Acesso em: 15 mar. 2020. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/83/cd_2000_caracteristicas_populacao_amostra.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/83/cd_2000_caracteristicas_populacao_amostra.pdf
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=9749&t=destaques
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=9749&t=destaques
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judiciais; tal conduta do magistrado tem sido combatido por alguns juristas como 

Lenio Luiz Streck, enquanto é defendida por outros como Luís Roberto Barroso. 

A manifestação dos atores do Poder Judiciário, voltando-se 

especificamente aos magistrados, é concretizada pelas decisões judiciais, as quais 

possuem regras para sua prolação assim como devem obediência aos termos 

propostos pela Constituição Federal, e dentre elas está um dos principais 

fundamentos do Estado brasileiro, a dignidade da pessoa humana, a qual segundo 

Sarlet4 (2015) ―é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e, no nosso 

sentir, da comunidade em geral, de todos e de cada um, condição dúplice esta que 

também aponta para uma paralela e conexa dimensão defensiva e prestacional da 

dignidade (...).‖ 

Lenio Streck5 (2016, p. 33) comenta que ―a falta de democracia originou 

uma espécie de aposta no protagonismo do Judiciário em face da estrutura 

autoritária da legislação e do Estado‖, e diante disto, exsurge a importância para a 

teoria do direito de estudar e doutrinar as decisões judiciais, criticando-as ou 

concordando quando for o caso, para que seja elaborada, sempre, uma resposta 

adequada à Constituição, e não uma resposta de juiz solipsista, segundo os termos 

da sua Crítica Hermenêutica do Direito. Noutro ponto, Fernanda Duarte Lopes Lucas 

da Silva6 (2010, p. 265) afirma que diversas pesquisas cientificas já tem explicitado a 

marginalização de parte expressiva da sociedade brasileira, e portanto ―tal situação 

desqualifica a cidadania brasileira e demanda intervenção imediata, pelo menos do 

Poder Público, já mais do que tardia‖. 

Diante deste cenário é que se desenvolve a indagação: o protagonismo 

judicial pode ser empregado para dar efetividade ao direito fundamental de inclusão 

social educacional? 

Para responder ao problema, foi empregada a metodologia denominada 

dedutiva e a pesquisa teórica e bibliográfica, assim como o levantamento 

documental. 

O objetivo geral desta dissertação foi apresentar elementos apontados na 

doutrina brasileira acerca do ativismo judicial e a sua influência para superação dos 

                                            
4
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 10.ed. Porto Alegre, 2015. 
5
 STRECK, Lenio Luiz. Juiz não é Deus (juge n‘est pas Dieu). ed.Juruá. Curitiba, 2016. 

6
 SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas. Poder Judiciário, igualdade, democracia e ação afirmativa: 

desafios e impasses. Revista da SJRJ, n.27, p. 265-268, Rio de Janeiro, 2010. 
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limites da inclusão social na educação das pessoas com deficiência, e então, 

através dela conseguir dar efetividade ao usufruto deste direito fundamental. 

O primeiro capítulo deste trabalho discorre sobre o instituto do ativismo 

judicial, apresentando a sua conceituação, por vários autores brasileiros, com 

acréscimos de algumas críticas ou ponderações sobre a utilização do ativismo 

judicial. Também foram discutidas as funções contramajoritarias, representativas e 

iluministas de uma decisão judicial, e em sequência, divagou-se sobre as 

dificuldades da força normativa da Constituição. 

O segundo capítulo voltou-se a discutir sobre a educação inclusiva para 

as pessoas com deficiência, enxergando o programa constitucional brasileiro à 

educação, traçando em seguida um breve escorço da evolução histórica das 

legislações sobre proteção aos deficientes, incluindo nesse ponto os vários modelos 

de caracterização dos indivíduos que possuem deficiência. Ainda, discutiu-se sobre 

a educação inclusiva como um direito fundamental ao lado do princípio 

constitucional da isonomia, finalizando com a indicação da relevância na educação 

inclusiva para cumprimento da dignidade da pessoa humana nos termos propostos 

pela Constituição Federal. 

E, no terceiro capítulo, buscou-se delimitar as limitações para a 

efetividade dos direitos de inclusão social na educação brasileira, com a posterior 

discussão a respeito sobre a possibilidade de utilizar o instituo do ativismo judicial 

para concretizar aquele direito fundamental, fazendo ultrapassar as barreiras 

atualmente existentes e impostas pela sociedade. 

A relevância da temática sob o aspecto social é indiscutível ante à 

constatação de que quase 25% (vinte e cinco por cento) da população brasileira é, 

atualmente, enquadrada como pessoa com deficiência, classificando-as como grupo 

de vulneráveis, além da extrema necessidade de haver a inclusão social destas 

pessoas para propiciar a evolução do Estado Democrático de Direito, a fim de 

garanti-las a dignidade da pessoa humana, ou seja, a todo o povo brasileiro. 

Na área jurídica a temática sobreleva seu valor, pois visa demonstrar a 

necessidade de buscar a todo o tempo a indiscutível necessidade de efetivar direitos 

fundamentais que são o núcleo essencial da Constituição do Estado brasileiro, o 

qual o fará cumprir com seus objetivos e ratificar o seu fundamento disposto no 

artigo 1° inciso III da Constituição. 
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A relevância científica desta pesquisa é inconcussa, pois contribuirá para 

a academia, doutrina e atividade jurídica diária, além de possibilitar a busca pela 

garantia e efetivação dos direitos de inclusão social na educação. 

O programa de pós-graduação stricto sensu em direito público e evolução 

social possui a área de concentração intitulada de Direito Público e Evolução Social, 

através da qual se busca promover uma investigação da dimensão processual e 

material do Direito, e, dos direitos fundamentais, tendo como linha condutora o 

Direito Constitucional, a Teoria da Constituição, a Teoria dos Direitos Fundamentais 

e Filosofia do Direito, se preocupando com a democracia, historicidade do direito, da 

fundamentação dos direitos, além da própria Constituição, sem se desapegar dos 

elementos dogmáticos, operacionais, instrumentais, e principalmente, tentando 

identificar os limites e potencialidades do Direito. Nesse contexto, e diante da atual 

questão da efetivação da inclusão social como direito fundamental, a qual encontra 

barreiras próprias da sociedade, acrescido da falta de atuação específica dos 

Poderes Legislativo e Executivo, a decisão judicial, através da jurisdição 

constitucional, torna-se instrumento de garantia. 

 A efetividade dos direitos fundamentais é essencial para concretizar a 

democracia e os direitos positivos estabelecidos na Constituição, então se deflui que 

a pesquisa a ser efetivada está em consonância com os ditames da área de 

concentração de Direito Público e Evolução Social. 
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CAPÍTULO 1: ATIVISMO JUDICIAL 

1.1 - Conceituação 

O tema do instituto - ativismo judicial - é bastante debatido no mundo 

jurídico, tendo quem o apoie, e em sentido diametralmente oposto, há aqueles que o 

rechaçam. Contudo, na maioria dos doutrinadores do direito há harmonia no sentido 

de confirmarem a existência deste instituto jurídico. 

Deve-se compreender que o ativismo judicial permeia diversos setores do 

direito, em seus mais diversos aspectos. Utilizando-se da clássica divisão do direito, 

público e privado, pode-se afirmar que o instituto jurídico em estudo tanto interfere 

no primeiro quanto no segundo, ainda que respeitando as peculiaridades, distinções 

e limites respectivos de cada área. 

Luís Roberto Barroso7 (2013, p. 80-81) afirma que o direito privado 

possuía duas bases principais, quais sejam: a livre-iniciativa e a autonomia da 

vontade, as quais foram bases das doutrinas individualistas e voluntaristas, 

influenciando, principalmente o Código Civil de 1916, e que ―a liberdade de contratar 

e o direito de propriedade fundiam-se para formar o centro de gravidade do sistema 

privado‖ (2013, p. 81). Então, decorreu a necessidade de superação do liberalismo 

puro para promover a intervenção estatal, acarretando para o direito privado 

limitações das suas bases, os quais foram denominados de princípios de ordem 

pública. 

Os princípios da ordem pública são normatividades inderrogáveis por 

quem está atrelado ao direito, e seus efeitos se operam independentemente da 

vontade das partes, mas de forma alguma se confundem com princípios de direito 

público, pois são próprios do direito privado que visam atuar na defesa do interesse 

coletivo (PEREIRA, 2004, P. 13-14)8. Barroso9 (2013, p. 81) cita alguns exemplos, 

como deveres do casamento e regras mínimas do contrato de trabalho, entre outros. 

Nesse sentido de ponderação, cada vez mais profunda, dos elementos 

basilares do direito privado, culminou-se com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 a qual trouxe princípios que passaram a condicionar a própria 

leitura hermenêutica e interpretação dos institutos de natureza privada, pondo-se, 

agora, a dignidade da pessoa humana como instituto transcendental e com caráter 

                                            
7
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 4ª ed. Saraiva: São 

Paulo, 2013, 80-81. 
88

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v.1. Forense: Rio de Janeiro, 2004. 
9
 BARROSO, op. Cit., loc. cit. 
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normativo, refletindo na centralização da Constituição no sistema jurídico 

(BARROSO, 2013, p. 8210). A Constituição propiciou uma releitura de institutos 

jurídicos já sedimentados, de interpretações já pacificadas, de efeitos estabelecidos 

e acatados por todos, pois o sistema jurídico passou a fundar-se não em diversas 

áreas jurídicas individualizadas, mas em um grande sistema interligado e imbricado, 

na qual todas as interpretações têm que ser desenvolvidas a partir da leitura da 

Carta Magna. 

Exsurge disto o princípio da supremacia do interesse público, o qual 

possui uma clássica divisão: primário e secundário, sendo que naquele se busca a 

concretização da essência do papel social do estado que é efetivar justiça, 

segurança e bem-estar social, já neste o interesse não é coletivo mas individual, 

especificamente da pessoa jurídica de direito público, ou seja, do Estado, em 

qualquer das esferas, União, Estado-membro, Município e Distrito Federal, para 

aumentar a arrecadação e minimizar as despesas (BARROSO, 2013, p. 9211). Luís 

Roberto Barroso (2013, p. 9312) sustenta que ―em nenhuma hipótese será legítimo 

sacrificar o interesse público primário com o objetivo de satisfazer o secundário‖. 

No conjunto do Estado Democrático de Direito, cujos fundamentos são, 

entre outros, a centralidade da Constituição e sua supremacia, haverá a efetiva 

realização da concretização do interesse público, dentre outras hipóteses, quando 

preencher direitos interesses privados, ainda que seja para beneficiar, tão somente, 

uma única pessoa, e quando for direito estabelecido como fundamental, prescrito na 

Constituição, este será indisponível devendo o Estado defender a efetivação do 

direito, mesmo que seja contra a vontade dos titulares envolvidos no conflito 

(BARROSO, 2013, p. 9313). 

Portanto, pode-se verificar que uma vez estabelecido na Constituição um 

direito, como fundamental, expresso, e até implícito, não pode o Estado esvair-se de 

seu dever constitucional de fazer cumprir a norma constitucional sob a alegação do 

império da vontade das partes ou qualquer outra justificativa, pois ao agir deste 

modo está havendo o abandono de direitos mínimos protegidos pelo interesse 

público primário, de caráter coletivo, mesmo que seja de um ente ou pessoa privada.  
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Quer-se dizer que mesmo quando seja um direito previsto para valer 

individualmente – a exemplo do direito de propriedade -, o Estado não deve omitir-se 

na função social constitucional de proteger aquele direito14. Ao revés, o Estado tem o 

poder e a obrigação de entregar o direito previsto constitucionalmente, além de 

protegê-lo contra eventuais fatos que tentem anulá-lo. 

No mesmo sentido, é que o Estado deverá proteger o interesse primário, 

ainda quando haja conflito com o interesse secundário, conforme expôs Celso 

Antônio Bandeira de Mello15 (2003, p. 57) afirmando que o Estado ―só poderá 

defender seus próprios interesses privados quando, sobre não se chocarem com os 

interesses públicos propriamente ditos, coincidam com a realização deles‖. Na 

colisão de interesses exsurge ao hermeneuta o dever de efetivar uma ponderação 

adequada, tendo em conta os elementos normativos e fáticos do caso concreto 

(BARROSO, 2013, p. 9416). 

Ainda, deve-se salientar que o interesse público é que norteia todos os 

laços jurídicos e sociais, atingindo as relações entre os particulares entre si, entre 

estes e os entes públicos e, também, destes entre si, pois ―o interesse público 

primário desfruta de supremacia porque não é passível de ponderação; ele é o 

parâmetro da ponderação‖ (BARROSO, 2013, p. 9417). 

O conflito se potencializa quando há confronto entre dois interesses 

primários, então ―na solução desse tipo de colisão, o intérprete deverá observar, 

sobretudo, dois parâmetros a dignidade humana e a razão pública‖ (BARROSO, 

2013, p. 9418). Exemplo prático é a contraposição entre o direito à educação dos 

alunos e o direito de propriedade das escolas particulares, e mais, o dever da 

inclusão social na educação e o princípio da livre iniciativa. 

A razão pública e a dignidade humana são elementos que subsidiam a 

ponderação do intérprete para atingir uma solução adequada ao caso concreto, de 

                                            
14

 Exemplo prático seria a hipótese de um incêndio provocado intencionalmente por uma pessoa no 
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primário do ente estatal. 
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16

 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 4ª ed. Saraiva: São 
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17

 BARROSO, op. cit.,loc. cit. 
18

 BARROSO, op. cit., loc. cit. 



17 
 

modo que a razão pública significa refutar dogmas ideológicos e religiosos, e impor 

argumentos que já sejam pacificados por toda uma sociedade como legítimos, 

diante de todos os grupos sociais existentes, traduzidos por Luís Roberto Barroso 

(2013, p. 94) como sendo ―elementos constitucionais essenciais e em princípios 

consensuais de justiça, dentro de um ambiente de pluralismo político‖. 

Barroso (2013, p. 9519) ainda afirma que ―para que um direito fundamental 

seja restringido em favor da realização de meta coletiva, esta deve corresponder aos 

valores políticos fundamentais que a Constituição consagra‖, portanto não pode ser 

decorrente de um grupo hegemônico do poder, ou um grupo social especifico, nem o 

de maior aceitação, devendo ser de plena aceitação da sociedade. 

Já a dignidade humana estabelece que cada ser humano deve ser tratado 

como um fim em si mesmo, não podendo o ser humano ser tratado como meio para 

atingir resultados coletivos ou individuais, pois estaria flagelando o Estado de direito 

(BARROSO, 2013, p. 95). Não se pode querer reduzir a significância de uma 

pessoa, olhando-a como objeto ou como meio, para satisfazer o interesse de uma 

coletividade, já que esta percepção viola um dos principais fundamentos do Estado 

de Direito, que é a dignidade humana, a qual inclusive está inserida como 

fundamento do Estado brasileiro, no artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal. 

Depreende-se que embora haja diversas possibilidades de conflitos 

sociais, no atual estágio da evolução jurídica e social, e diante da tentativa de 

minimização do Estado, este ainda assume papel de protagonista na esteira do que 

é defendido pelos publicistas que apontam ser o Estado indispensável para entregar 

prestações positivas e proteção quando ocorrer abusos dos particulares, não 

havendo que se falar em dualidade de Estado e sociedade, pois ambos fazem parte 

do mesmo conjunto, em que o primeiro busca atingir os desideratos do segundo 

(BARROSO, 2013, p. 9220). 

Nesse quadro de protagonismo estatal na concretização e proteção de 

direitos fundamentais, aliado a outros fatores, desenvolve-se o ativismo judicial. 

Cristina Ripardo Bittencourt21 (2018, p.49-52) afirma que o ativismo 

judicial é praticado quando há o exercício da função jurisdicional de forma proativa, 

integrativa e empreendedora, aplicando o Direito de forma eficiente e direta, 
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afastando a conduta inerte do Poder Legislativo. Ainda, acrescenta que o referido 

instituto jurídico deve levar em consideração o interesse da sociedade, ou de uma 

específica pessoa, quando houver alijamento de um direito fundamental, por 

qualquer razão que for, seja incompetência, ausência de vontade política pelas 

autoridades competentes, teoria da reserva da lei orçamentaria, e finaliza afirmando 

que tais argumentos não podem embasar decisão que neguem o pleito, 

principalmente ―se se tratar de exercício de direitos fundantes, notadamente saúde, 

educação e moradia, que compõem o arcabouço mínimo indispensável formação da 

dignidade da pessoa humana e de um mínimo de cidadania‖. 

Por outro lado, o Poder Judiciário, ao utilizar-se do ativismo judicial 

quando vai analisar e decidir um caso concreto, precisa interferir nas competências 

dos outros dois poderes – Legislativo e Executivo -, o que gera ―desconforto‖ ou 

―descontentamento institucional‖, haja vista estes sentirem-se ameaçados pela 

atuação jurisdicional, até porque o judiciário é quem emite a decisão final quando há 

um conflito posto em mesa para julgamento (BITTENCOURT22, 2018, p.51-52).  

O desenvolvimento do protagonismo judicial ocorreu a partir do 

surgimento de questões de alta complexidade, as quais não comportavam mais 

resoluções pautadas pelo simples racionalismo jurídico existente do século XIX até 

metade do século XX, até porque o princípio da inafastabilidade da jurisdição impõe 

ao Poder Judiciário a resolução da lide (BITTENCOURT23, 2018, p.52). Contudo, 

ressalta-se que não se trata de usurpação de poder, em verdade é a busca do Poder 

Judiciário em garantir a efetivação dos direitos fundamentais que possam estar 

sendo alijados por terceiro, já que deve ser posto em destaque o interesse da 

sociedade ou de uma só pessoa (BITTENCOURT24, 2018, p. 52). 

O argumento de defesa, frequentemente utilizado sobre a inexistência de 

meios financeiros suficientes para efetivar todos os direitos fundamentais, alcunhado 

de princípio da reserva do mínimo existencial ou reserva da Lei Orçamentaria, é 

repudiado pela Cristina Ripardo Bittencourt25 (2018, p. 52) ao arguir que este não 

deve ser utilizado caso a discussão envolva direitos fundamentais, ou seja, aqueles 

que fundam os demais direitos decorrentes, como a saúde, educação, moradia, 
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além dos demais direitos e garantias que compõe o rol mínimo previsto no artigo 5° 

da Constituição da República Federativa do Brasil. 

José Joaquim Gomes Canotilho alerta que utilizar-se de ―reservas‖ – tanto 

a reserva da lei para o cunho de prestação efetiva, quanto à reserva do possível 

para defender impossibilidades econômicas e financeiras – não pode servir como 

justificativa para negar a efetivação de direitos fundamentais do núcleo essencial, 

pois os direitos sociais são ―dimensões constitutivas da igual dignidade social e da 

justiça contributiva‖, de modo que o judiciário não pode estar alheio à necessária 

concretização daquelas esperando que sejam criados os pressupostos de fato e de 

direito ou extravasamento dos limites jurídicos-constitucionais para agirem 

(CANOTILHO26, 2008, p. 266). 

Luís Roberto Barroso ressalta que a ―jurisdição constitucional envolve a 

interpretação e aplicação da Constituição‖ (201327, p. 412) o que ressalta ainda mais 

o desempenho pelo Poder Judiciário quanto ao desenvolvimento da função de 

reafirmação e busca da concretização dos direitos fundamentais. Bittencourt28 (2017, 

p. 54) entendeu que o ativismo judicial no que concerne à sua evolução e 

amplificação é ―fenômeno alicerçado no aparecimento e multiplicação de princípios 

inseridos nas Constituições e ordenamentos jurídicos, possibilitando uma margem 

de liberdade decisória aos julgadores‖, isto pois, as decisões judiciais pautam-se em 

regras e princípios, bastando que sejam decididos em uma só tônica para se 

dizerem suficientemente fundamentadas. 

Keenan Kmiec29, autor norte americano, apresentou cinco significados 

acerca do vocábulo ―ativismo judicial‖. O primeiro decorrente de uma anulação de 

um ato normativo, em que a sua constitucionalidade pudesse ser demonstrada ou 

defendida, de modo que seria prestigiado o órgão ou poder que prolatou o 

entendimento. O segundo estaria vinculado à oposição da criação judicial do Direito, 

defendendo mais a separação de poderes e suas respectivas competências, 

impossibilitando o Poder Judiciário criar direitos ou excluir os existentes. O terceiro 

ocorreria quando os julgadores se distanciam de uma metodologia de interpretação. 

O quarto deflui-se de quando o tribunal busca resultados, pautando-se no resultado 
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concreto. O quinto vinculava às situações em que os magistrados não atendem, ou 

não adiram, aos precedentes judiciais, o que apontaria para uma burla ao direito pré-

existente. 

Bittencourt30 (2018, p. 58) explicita que o ativismo judicial decorre da 

necessidade do Poder Judiciário ser convidado a decidir quando há interesses 

conflitantes, e não poder escudar-se em ausências normativas da inércia do Poder 

Legislativo, compreendendo-se como uma atitude proativa do magistrado, contudo 

ressalta que não é uniforme, nem aparenta ser possível, a construção de um 

conceito único sobre o ativismo judicial. 

No Brasil o marco temporal e histórico do ativismo judicial foi a 

Constituição Federal de 1988, a partir da qual construiu-se um modelo jurídico-

constitucional que atrai a necessidade da decisão judicial em diversas questões 

sociais, políticas e econômicas, impulsionando para um protagonismo judicial nunca 

vivenciado anteriormente, rompendo com o clássico entendimento do positivismo 

jurídico e dos limites predeterminados de atuação judicial, como por exemplo o 

controle de lei, alcunhado de judicial rewiew nos Estados Unidos da América 

(BITTENCOURT, 201831). 

Bittencourt32 (2018, p. 58) entende como um dos melhores conceitos seria 

o apresentado por Mayra Marinho Miarelli e Rogerio Montai Lima33, os quais 

entendem como ativismo judicial a energia emanada dos tribunais na criação do 

Direito, quando é imposto a decidir em um caso concreto, construindo um 

precedente jurisprudencial, sendo forçado, por vezes, a antecipar-se à própria lei, 

vez que os temas apreciados não são sequer previstos na norma ou não são por 

elas alcançados, fazendo o Judiciário assumir uma função integrativa diante do hiato 

normativo. 

Luís Roberto Barroso34 (2013, p. 306) entende que o instituto em estudo 

está atrelado à concretização dos valores e fins constitucionais, conferindo maior 

interferência no âmbito de atuação dos demais poderes constitucionais. Acrescenta 

o autor que há três espaços de manifestação do ativismo judicial, sendo o primeiro 
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na aplicação direta da Constituição em conflitos que não encontram respostas 

imediatas no seu texto normativo nem em leis ordinárias, o segundo ocorreria 

quando há declaração de inconstitucionalidades de normas advindas do Poder 

Legislativo em situações de afronta menos ostensivas e manifestas da Constituição 

Federal, e a terceira seria quando ocorrem imposições de condutas ou de 

abstenções ao Poder Público, máxime na seara de políticas públicas. É ressaltado 

pelo autor em estudo que o ativismo judicial busca ―extrair o máximo das 

potencialidades do texto constitucional, sem, contudo, invadir o campo da criação 

livre do Direito‖ (BARROSO35, 2013, p. 308-309). Em sintonia com a manifestação 

de Luís Roberto Barroso foi a tese de doutorado de Teodolina Batista da Silva 

Cândido Vitório36 (2011, p. 75) na qual se defende essas mesmas hipóteses de 

cabimento da atuação do ativismo judicial. 

Elival da Silva Ramos37 (2015, p. 28-29) argumenta que o ativismo judicial 

se compreende pelo desempenho da função jurisdicional além dos limites impostos 

pelo próprio sistema jurídico, o que importa em desvirtuar a atividade típica do Poder 

Judiciário, em detrimento dos Poderes Legislativo e Executivo. Tal fato conduz ao 

entendimento de caráter negativo do ativismo judicial, já que a atividade judicial 

deve-se cingir-se a resolver conflitos de interesses e normativos. 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos38 (2015, p. 151-152) entende que 

o ativismo judicial seria a atuação do poder decisório, que os magistrados possuem, 

sobre os demais poderes constitucionais e sócio-políticos estabelecidos, de modo 

que caberia ao julgador escolher o comportamento que adotará para impor soluções 

para as questões postas para deslinde, podendo ser uma conduta criativa e 

inovadora ou adstrita ao positivismo, alcunhado como juiz boca da lei. 

Marcos José Pinto (2013, s/p)39 concorda com Luís Roberto Barroso, no 

sentido de que o ativismo judicial é o mecanismo de uso da interpretação 

                                            
35

 Ibid., p. 308-309. 
36

 VITÓRIO, T. B. da S. C. O ativismo judicial como instrumento de concreção dos direitos 
fundamentais no Estado democrático de direito: uma leitura à luz do pensamento Ronald 
Dworkin. Tese de Doutorado. Direito Público. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2011, 
p. 75. 
37

 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. 2ª ed. Saraiva: São Paulo, 
2015. p. 28/29 
38

 CAMPOS. Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial do STF. 1ª edição. Rio 
de Janeiro: Ed. Forense. 2015. p. 151-152 
39

 PINTO, Marcos José. Uma visão crítica sobre o ativismo judicial no Brasil. Revista Jus 
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3674, 23 jul. 2013. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/24991. Acesso em 22 jul. 2020. 



22 
 

constitucional com o intuito de suprir lacunas, sanar omissões legislativas e impor 

políticas públicas, concluindo, inclusive, que o ativismo judicial seria decorrente da 

ineficácia das políticas públicas. 

Nesta senda existem estudiosos do direito que apontam duas espécies de 

ativismo judicial: o inovador, quando o julgador cria a norma isoladamente; e, o 

revelador, em que o magistrado cria o direito, através de princípios constitucionais, 

principalmente quando não são expressos ou quando existe lacuna em uma 

determina lei. (ANDREASSA, 2015, p. 34/35)40  

Noutro prisma, Lenio Luiz Streck critica profundamente o ativismo judicial 

afirmando ser ele ―gestado no interior da própria sistemática jurídica, consistindo 

num ato de vontade daquele que julga, isto é, caracterizando uma ―corrupção‖ na 

relação entre os Poderes, na medida em que há uma extrapolação de limites na 

atuação‖ do Poder Judiciário, pois a decisão ―é tomada a partir de critérios não 

jurídicos‖ (STRECK, 2017, p.87)41. 

Streck (2017, p. 85) entende que quando se está diante de uma postura 

ativista, há uma decisão que extrapola o próprio texto constitucional, acarretando o 

―rompimento constitucional‖, ou seja, o texto permanece igual, contudo, ―a prática é 

alterada pelas práticas das maiorias. É o que ocorreu com a Constituição de Weimar 

e o nazismo‖ (2017, p. 85). Nas críticas que Streck42 (2017, p. 276-277) faz contra a 

postura do protagonismo judicial, afirma-se que ―o sujeito solipsista no Direito age 

desse modo autoritário porque está escorado em uma institucionalidade‖, querendo 

fazer-se entender que os magistrados se utilizam do poder que possuem para 

agirem amparados por ele, e ainda acrescenta que deve-se deixar que os textos das 

normas digam algo, que a Constituição entregue a sua mensagem, que a tradição, 

estrutura e intersubjetividade aja, enfim, que sejam utilizados os constrangimentos 

epistemológicos para construir a solução jurídica adequada ao caso concreto, já que 

o ―solipsismo judicial se coloca na contramão desses constrangimentos cotidianos, 

do mundo vivido‖. 

                                            
40

 ANDREASSA JR. Gilberto. Ativismo Judicial e Teoria dos Precedentes. Integração dos 
Poderes e Coerência nas Decisões do Judiciário. Juruá: Curitiba, 2015. p. 34/35 
41

 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 6.ed.rev.e ampl. Saraiva: São Paulo, 2017, p. 87. 
42

 Ibid., p. 85. 



23 
 

Segundo Streck43 (2017, p. 267) ―em termos filosóficos, o livre 

convencimento é impossível de ser demonstrado‖, pois segundo ele tal conduta 

somente seria possível se houvesse grau zero de sentido e o sujeito pudesse agir 

sem quaisquer constrangimentos epistemológicos, podendo concluir qualquer coisa 

sobre qualquer coisa, de modo que permitir ou admitir o livre convencimento 

motivado é ser conivente com a atitude de o juiz poder decidir primeiro 

arbitrariamente e ainda fundamentar sua conclusão por qualquer caminho adotado. 

Para classificar ou apontar que uma decisão judicial seja ativista, Lenio 

Streck44 (2017, p. 258-59) entende que basta responder uma de três perguntas 

positivamente para se extrair, com certo grau de certeza, uma atitude ativista: a) se 

está diante de um direito fundamental com exigibilidade?; b) o atendimento a esse 

pedido pode ser, em situações similares, universalizados, ou seja, concedido às 

demais pessoas?; c) para atender ao direito pretendido, está-se ou não fazendo uma 

transferência ilegal-inconstitucional de recursos, que fira a igualdade e a isonomia?.  

Nos termos defendidos por Lenio Streck45 (2017, p. 258-279), o 

magistrado sempre deve aplicar a lei, e apenas pode não aplicá-la, em seis 

hipóteses: a) se a lei for inconstitucional, situação na qual deverá incidir a jurisdição 

constitucional difusa ou concentrada; b) quando houver no caso antinomias; c) for 

hipótese de interpretação conforme a Constituição; d) estiver na presença de 

nulidade parcial com redução de texto; e) inconstitucionalidade com redução de 

texto; f) ou, confronto entre uma regra e um princípio constitucional, na qual este 

última sobreleva o seu valor. 

Em sua teoria da Crítica Hermenêutica do Direito, Lenio Streck46 (2017, p. 

259) afirma que a resposta adequada/correta à Constituição, funda-se em cinco 

princípios: a) ―preservação da autonomia do Direito‖; b) ―o controle hermenêutico da 

interpretação constitucional – a superação da discricionariedade‖; c) ―respeito à 

integridade e à coerência do Direito‖; d) ―o dever fundamental de justificar as 

decisões‖; e) ―o direito fundamental a uma resposta constitucionalmente adequada‖. 
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Segundo Barroso47 (2009, s/p) outro argumento contra o ativismo judicial 

é o de que os magistrados não teriam legitimidade democrática para contrariarem 

atos emanados de poderes que se constituem pela eleição do povo, de modo que o 

Poder Judiciário não poderia se impor contra previsões, seja por omissões ou por 

ações, decorrentes dos Poderes Executivos e Legislativos, pois estes são 

constituídos por autoridades eleitas pelo voto popular. 

Soma-se à falta de legitimação democrática, a tese da reserva do 

possível, na qual se defende que os recursos públicos, por serem finitos, faltariam 

de previsão orçamentaria para atender a toda a demanda eventualmente exigida. 

Daniel Sarmento48 (2007, p. 144) é contra o denominado decisionismo 

judicial, arguindo que nesta situação tem-se o “oba-oba”, quando os julgadores 

tomam para si alguns princípios para, através deles, possibilitar a busca pela justiça 

sob sua ótica, passando ao largo do seu dever de fundamentar juridicamente os 

seus julgamentos, de modo que há um “decisionismo travestido sob as vestes do 

politicamente correto, orgulhoso com seus jargões grandiloquentes e com a sua 

retórica inflamada, mas sempre um decisionismo‖. 

Deste modo, Sarmento49 (2007, p. 144) defende que os princípios 

constitucionais seriam ―varinhas de condão‖, pois bastaria implantá-los que os 

julgadores poderiam dizer qualquer coisa, e a crítica é que tal forma de agir causa 

graves danos aos valores intrínsecos do Estado Democrático de Direito, sendo 

prejudicial à democracia, já que os juízes passam a agir em searas que foram 

deliberadas pelo legislador, e ainda, impondo suas preferências e seus valores aos 

cidadãos. Acrescenta ainda que tal postura afronta a separação dos poderes, dilui a 

fronteira entre os poderes constitucionais, e atenta contra a segurança jurídica, já 

que a previsibilidade da decisão judicial torna-se dependente das idiossincrasias do 

magistrado que atuará na causa, impedindo que o cidadão planeje sua vida de 

acordo com o ordenamento jurídico, pois tudo poderá ser modificado a depender da 

subjetividade de entendimento aplicável à decisão judicial pelo magistrado. 
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Néviton Guedes50 (2012, p. 4/5) entende que a postura do magistrado não 

pode enveredar para a posição da política ou da moral pessoal, não podendo o 

julgador deixar prevalecer os seus entendimentos subjetivos sobre o processo, pois 

ao assim proceder, estará afastando-se do direito legitimamente imposto pelo 

legislador, de modo que floresce a injustiça da aleatoriedade e indeterminação da 

norma jurídica. Aduz ainda, Guedes51 (2012, p. 4/5) que no ativismo judicial 

desencadeia-se a insegurança do cidadão, porque a esperada convicção 

democrática de que qualquer julgador prestará a mesma resposta em casos 

semelhantes, estaria se desfigurando, diante da tentativa de a decisão judicial refletir 

uma justiça subjetiva, o que reforça uma aleatoriedade de conclusões sobre os 

casos concretos, casuísticas não generalizáveis, e quase sempre desiguais. 

Elival da Silva Ramos52 (2015, p. 116/117) entende por ativismo judicial o 

exercício de função jurisdicional ultrapassando as funções impostas pelo 

ordenamento jurídico. O autor defende que haveria uma sinalização contrária às 

práticas ativistas, já que tal postura favorece o afastamento e descaracterização da 

atividade típica da função jurisdicional, que seja a resolução de litígios subjetivos, de 

modo que haveria um atravessamento nas funções dos demais poderes. 

Denota-se que não há um consenso entre as conceituações propostas ao 

instituto do ativismo judicial, sendo variadas as formulações indicadas pelos autores 

nacionais, e segundo Bittencourt53 (2018, p. 74) não existe neutralidade. Isto, pois 

―trata-se de fenômeno de difícil catalogação, dada ausência de sua uniformidade 

espacial e temporal, que lhe permite expressão por diversas formas e intensidades 

nos mais variados contextos de organização estatal e política‖ (GOMES, 2020, p. 

61)54. 

A discussão acerca do tema possui e possuirá como fonte o crescimento 

das forças do Poder Judiciário diante do declínio dos outros dois Poderes, o que 

para alguns mitigaria ou prejudicaria a democracia; já para outros, fomentaria uma 

modificação do paradigma atual e da atitude das demais instituições 
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constitucionalmente implantadas, as quais buscariam atuar com mais eficácia 

perante o olhar da sociedade, de modo a não permitir a atividade jurisdicional 

intensa e intensiva do Poder Judiciário (BITTECOURT, 2018, p. 7455) 

Além de não se ter uma conceituação precisa e unificada sobre o ativismo 

judicial, verifica-se a crescente bipolaridade existente entre os autores, cada qual 

sendo obrigado a definir uma posição de ser a favor ou contra a possibilidade ou não 

da incidência do ativismo judicial no estágio atual da evolução do ordenamento 

jurídico. Contudo, enquanto há a discussão acerca da implantação ou não de tal 

instituto em estudo, não se verifica na doutrina a ventilação de estudos que possam 

definir áreas, limites, formas e matérias de atuação específica do ativismo judicial, 

sendo sempre muito comum se observar que seriam aplicados em áreas de direitos 

fundamentais ou políticas públicas que não estavam concretizadas pelos demais 

poderes constitucionais. 

Olvidam-se os estudiosos que enquanto há a discussão sobre o 

cabimento ou não do ativismo judicial, deve-se ter por pacífico que tal instituto existe 

e está sendo aplicado por alguns e por outros não. Deste modo, embora se 

reconheça a importância da discussão acerca do cabimento do ativismo judicial no 

ordenamento jurídico, também se mostra relevante a necessária discussão sobre a 

imposição de limites de sua atuação, as formas de sua incidência, os modos e 

procedimentos de discussão dentro processo judicial e de quais questões jurídicas 

poderiam aceitar o postura protagonista do judiciário. 

Verifica-se que a conduta proativa do magistrado vem sendo aplicada em 

todas as instâncias, desde o juiz togado de primeira instância até a corte 

constitucional representada pelo Supremo Tribunal Federal; contudo não se 

preocupam os estudiosos em entender e definir se seria possível o ativismo judicial 

por todos os órgãos julgadores, ou se apenas a corte suprema, já que esta 

representa o Poder Judiciário na sua função jurisdicional. Se em todas as demandas 

poderia ser aplicado o ativismo judicial, a exemplo de uma ação de rito ordinário, ou 

se apenas em ações constitucionais, como na ação declaratória de 

constitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade, ou na arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. 
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1.2 - Função contramajoritária, representativa e iluminista 

 

A função contramajoritária refere-se à possibilidade da jurisdição 

constitucional de decidir pela anulação de leis e atos normativos que são contrários 

à constituição, mas que foram emanados de órgãos e autoridades que possuem 

poder de representação popular, já que foram eleitos pelo povo. Barroso, citando 

Alexander Bicke56 (s/a, s/p) afirma que ―a possibilidade de juízes não eleitos 

sobreporem a sua interpretação da Constituição à de agentes públicos eleitos 

recebeu o apelido de ―dificuldade contramajoritária‖. 

Há entendimentos doutrinários que defendem a impossibilidade da 

jurisdição constitucional anular os indigitados atos normativos; contudo, segundo 

Barroso (s/a, s/p) ―este é um papel legítimo dos tribunais, notadamente quando 

atuam, em nome da Constituição, para protegerem os direitos fundamentais e as 

regras do jogo democrático, mesmo contra a vontade das maiorias‖. 

Com relação ao papel representativo ocorrem nas situações em que a 

jurisdição constitucional atua atendendo às demandas sociais – quando o Poder 

Executivo e o Legislativo não satisfazem o intento popular -, e quando integram o 

ordenamento jurídico em casos de omissões inconstitucionais do legislativo 

(BARROSO57, s/a, s/p). 

E, ainda, há a função iluminista em que a jurisdição constitucional atua 

com bastante autocontenção – contrário ao ativismo judicial – e com parcimônia, 

promovendo os avanços dos direitos já conquistados pela sociedade, quando, por 

exemplo, protegem direitos fundamentais e impõe a superação de discriminação e 

preconceito, sejam em casos concretos, seja contida na lei (BARROSO58, s/a, s/p). 

Para as eleições de 2018, obteve-se um total de cento e quarenta e sete 

milhões, trezentos e seis mil e duzentos e setenta e cinco eleitores aptos a escolher 

candidatos, dos quais 52,5% são do gênero feminino e 47,5% do masculino. E mais, 

apenas novecentos e trinta e nove mil e novecentos e oitenta e sete eleitores foram 

registrados com alguma deficiência, seja locomoção, visual, auditiva, ou seja, menos 

de um por cento do eleitorado nacional foi enquadrado como portador de deficiência. 

Ademais, 25,84% do total do eleitorado nacional, ou seja, trinta e oito milhões, 
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sessenta e quatro mil e seiscentos e dezessete eleitores não possuem, sequer, o 

ensino fundamental completo. Já quem tem ensino superior completo representa o 

percentual de 9,22%, ou seja, treze milhões e quinhentos e setenta e seis mil e 

quinhentos e oitenta e três eleitores. Somando o percentual de quem possui ensino 

fundamental incompleto e completo, ensino médio incompleto e completo, e ainda, 

os que são analfabetos e os que apenas leem e escrevem, resulta-se no percentual 

de 85,81% dos eleitores59. 

Neste sentido, em virtude de grande parte da população brasileira votante 

possuir até o ensino médio completo, pode-se pensar que a jurisdição constitucional 

não se afetaria a exercer a sua função contramajoritária, a representantiva e a 

iluminista. Contudo, depreende-se de boa parte das decisões que os três papéis são 

desempenhados, estando inclusos na pauta do Supremo Tribunal Federal, como se 

demonstrará no terceiro capítulo. 

O artigo 102 da Constituição Federal expressamente atribui ao Supremo 

Tribunal Federal o encargo da guarda da Constituição. Embora se possa pensar que 

a guarda da Constituição seja apenas no sentido figurado, por ser a corte 

constitucional e, portanto, a última a decidir sobre determinado caso concreto, não 

se resume a isto. Em verdade, o sentido deve ir além. 

A Corte Constitucional desempenha o papel de interpretar e aplicar a 

Constituição, concretizar o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos 

(judicial review), e em decorrência da guarda da Constituição deve exercer o 

compromisso social, jurídico e político, atribuído a todos os Poderes da República, 

para obediência e efetivação do disposto no texto constitucional (SILVA, 2015, 

p.24360) 

Decerto, portanto, que o Poder Judiciário, assim como os Poderes 

Executivos e Legislativos, possui o mesmo dever constitucional de empreender, 

defender e efetivar todas as conquistas, direitos fundamentais e programas sociais 

determinados na Constituição, não podendo ficar inerte, se provocado, diante da 

letargia dos demais poderes. É de conclusão lógica que os Poderes constitucionais: 

Legislativo e Executivo se afastam recorrentemente dos seus deveres, o que já não 
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é permitido, mas o Judiciário não pode agir nos mesmos moldes, escudando-se com 

relação a argumentos de separação dos poderes e de funções típicas de cada um, 

até porque, uma vez provocada, a função jurisdicional é obrigada a entregar uma 

resposta à população, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição 

contido no artigo 2° do Código de Processo Civil61. 

Nesse sentido Bruno Miola da Silva (2015, p. 24362) explica que, havendo 

o ―descumprimento dos objetivos político-sociais por parte dos poderes constituídos, 

no todo ou em parte e pelos mais variados motivos políticos, a pessoa tentará obter 

a tutela do seu direito via Judiciário‖, e este é obrigado a entregar uma resposta no 

processo, em conformidade com o ordenamento jurídico posto. 

Carolina Rodrigues Oliveira Gomes no artigo denominado 

―Contramajoritário ma non troppo: cotejo do ativismo judicial no STF e na suprema 

corte norte-americana‖, afirma que a Era Lochner (1905-1937) da Suprema Corte 

norte-americana foi marcada pela ativismo judicial conservador, de modo que as 

decisões judiciais voltavam-se à anulação de normas federais que regulavam 

direitos sociais, ante o caráter progressista da política majoritária empreendia pelos 

congressistas, impondo limites na atuação do estado com relação ao setor privado. 

A referida conduta da Corte seria decorrente da influência dos fatores políticos 

diversos, e que, os fundamentos jurídicos postos não refletem, necessariamente, a 

legitimidade social da discussão (GOMES, 2020, p. 61)63. 

Cumpre gizar que na Corte americana houve algumas decisões 

marcantes, caracterizadas de ativismo judicial, e que seriam contrárias aos 

interesses e manifestações dos Poderes Executivo e Legislativo, pois houve uma 

série de decisões judiciais que declararam nulas normas federais e estaduais que 

intervieram nas relações privadas, e cita-se como exemplos os casos de Lochner 

v.New York – declarou-se nula a norma que limitava a jornada de trabalho de 

padeiros -, Hammer v. Dagenhart – a decisão judicial permitiu o comércio 

interestadual de produtos fabricados com mão-de-obra infantil-, Adkin v.Childen‘s 

Hospital – no qual a Corte constitucional norte-americana afastou a possibilidade de 

limitação de salário mínimo para a categoria de crianças e mulheres-, Adair v. United 

States – em que declarou-se constitucional a demissão de empregado em caso de 
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sindicalização-, e Lawlor v. Loewe – através do qual a decisão judicial declarou que 

a greve de empregados e o incentivo ao boicote de consumo de produtos fabricados 

pelo empregador seriam considerados atos de frustação da atividade econômica 

(GOMES, 2020, p. 61-62)64. 

Em todos estes julgamentos acima, pode-se inferir que o ativismo judicial 

decorreu da forma de interpretação da cláusula constitucional do devido processo 

legal e do livre mercado ou liberdade contratual, indo contrariamente à política 

vigente à época que tendia a ajudar os trabalhadores e os humildes, de modo que 

as decisões tendiam a favorecer os conglomerados econômicos, já que a corte 

constitucional era avessa ao movimento social, até que houve a mudança de postura 

a partir de Franklin Roosevelt (BERNSTEIN, 2005, p.1470-1471)65. 

Houve nos Estados Unidos da América, a partir de Roosevelt, a tentativa 

de implantação do New Deal com o pacote legislativo do National Industrial 

Recovery Act (NIRA), na tentativa de flexibilizar as normas constitucionais, já que 

não havia decisões judiciais altamente restritivas, e como forma de retaliação, a 

corte americana julgou ser não válida o NIRA no caso denominado Schechter v. 

United Sates, o que gerou ainda mais tensão institucional. Disto, o presidente à 

época implantou a política do ―empacotamento‖ da Suprema Corte, através da 

tentativa de aumento do número de magistrados componentes do órgão supremo, 

logicamente a serem incluídos pelo presidente da nação, o que ocasionou a 

mudança do comportamento até então adotado, o que ficou notório com o 

julgamento de West Coast Hotel v. Parrish – em que se deferiu a validade de um 

salário mínimo para mulheres, conferindo uma nova roupagem interpretativa das 
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cláusulas contratuais -, o que denotou posturas colaborativas com o New Deal 

(GOMES, 2020, p. 65)66. 

Berry Friedman67 (2001, p. 1453) explica que a legitimidade legal das 

decisões judiciais encontra apoio nas fontes e entendimentos de leis existentes, já a 

legitimidade social aponta que as decisões judiciais seriam aceitáveis por parte 

substancial do público, e então indaga se estas noções devem ser mantidas 

separadas ou juntas. Em resposta, Friedman (2001, p. 1454) afirma que as 

ilegitimidades legal e social podem ser relacionadas, pois na época de Lochner 

havia uma intensa discordância social das decisões judiciais, como se estas 

estivessem em dissonância da realidade jurídica até então vigente, mas como 

estavam seguindo já precedentes antes consolidados, eram decisões legais, mas 

não legítimas socialmente, e arremata: “sharp disagreement with legal outcomes 

easily can lead to claims of legal illegitimacy”. Percebe-se que a legitimidade social 

da decisão judicial está tão imbricada com a legitimidade legal, que sendo aquela 

ilegítima, contamina diretamente esta, tornando-a ilegítima (FRIEDMAN, 2001, p. 

1455)68. 

Após a Era do Joseph Lochner, transcorrida de 1897 a 1937, adveio o 

período do Earl Warren, décimo quarto Chefe da Corte Suprema dos Estados 

Unidos da América, cujas decisões eram de caráter ativista, progressistas e 

majoritárias, cujas características são decorrentes do desenvolvimento de 

precedentes em defesa das minorias étnicas e de liberdades civis (GOMES, 2020, p. 

65)69. 

A referida contraposição seria a comprovação de que o Poder Judiciário 

não se comporta de modo imune às tendências políticas, além de poder atuar na 
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defesa das minorias, e, ainda, que o controle de constitucionalidade de normas 

poderá ser aplicado e interpretado com variações de intensidade, a depender da 

vulnerabilidade da situação jurídica exposta à análise, isto, pois, estaria sujeito ao 

processo majoritário – norma aprovada pelos representantes eleitos pelo povo – que 

pode criar normas limitadoras, inclusive, de direitos das minorias (GOMES, 2020, p. 

65)70. 

Carlos Alexandre Azevedo Campos (2016, p. 86)71 afirma que a Era de 

Warren lastreou-se nas diretrizes da dignidade do homem e da democracia 

inclusiva, para produzir decisões judiciais que contemplavam releituras de princípios 

constitucionais, de modo a expandir os seus conceitos e sentidos, corroborando 

direitos implícitos ou de mera formalidade, reafirmando a nacionalização das 

liberdades civis e a equidade do processo democrático, de modo a nova Era afastar-

se das impressões dos moldes antidemocráticos e anti-igualitário. 

Um dos relevantes casos ocorridos na nova era do judicial review foi o 

Brown v. Board of Education of Topeka de 1954, em que a Corte americana 

reformou o seu entendimento sobre segregação racial, e refez a releitura do direito à 

igualdade e da cidadania, concretizando o direito igualitário de acesso à educação 

entre os brancos e os pretos norte-americanos. Ora, no caso Plessy v. Fergurson de 

1896 a mesma Corte externou o entendimento sobre a constitucionalização da 

segregação racial, afirmando que não havia discriminação nem ausência da 

igualdade na separação entre os brancos e os afros americanos. O caso Brown v. 

Board of Education of Topeka não foi o fim da segregação racial, nem da 

discriminação racial, pois há problemas intrínsecos da própria concretização do 

direito social, assim como problemas inerentes das decisões judiciais que são 

objurgadas diante da aparente intromissão política e do levante contra decisões 

ativistas, entretanto representou o marco judicial de proteção das minorias negras 

(GOMES, 2020, p. 65)72.  
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Diante deste protagonismo judicial crescente vivenciado há alguns 

tempos, Mauro Cappelleti (1999, p. 35)73 defende ―a radical mudança ocorrida no 

próprio papel do direito e do estado na sociedade moderna‖, e que ainda estaria de 

longe de acabar, citando, inclusive, o Koopmans (ex-juiz da Corte de Justiça da 

Comunidade Europeia) o qual por sua vez afirma que o welfare state foi o decorrente 

da atividade legislativa, iniciando-se na área do direito do trabalho, da saúde e da 

segurança social, alcançando a economia, passando pelos transportes, concorrência 

e agricultura, e atingindo a situação de controle sobre a economia, emprego, 

responsabilidades estatais, exigências de planos de assistência social, 

financiamento e incentivo de atividades sem fins lucrativos. 

Percebe-se, então, um crescimento dos papeis a serem desempenhados 

pelos três poderes constitucionais, que no caso do Judiciário implica no de dizer a 

última palavra sobre o sentido da Constituição (GOMES, 2020, p. 65)74. O ativismo 

judicial desenvolve-se, então naturalmente, diante da atual conjuntura do 

funcionamento do sistema político constitucional. Portanto, o ativismo não pode ser 

mensurado pelo conteúdo das decisões para classificá-las como progressistas ou 

conservadoras, já que esta discriminação não reflete as peculiaridades políticas, 

sendo relevante destacar que a sua ―neutralidade‖ seria decorrente das posturas 

majoritárias ou contramajoritárias, os quais podem ser reflexos das interações do 

Poder Judiciário em relação aos demais poderes e, ainda, com as instituições 

sociais (GOMES, 2020, p. 65)
75

. 

 

1.3 – Dificuldades da força normativa da Constituição  

 

Hodiernamente está se presenciando um alvoroço social em que se 

aponta que a Constituição não mais está representando as características da 

sociedade, sendo necessárias várias modificações no texto constitucional através de 

emendas constitucionais, sem contar com as inúmeras modificações de cunho 

interpretativas que redirecionam o sentido do conteúdo normativo determinado pelo 

Supremo Tribunal Federal, ao passo que se olvidam acerca da constitucionalização 

dos direitos e da força normativa da Constituição. 

                                            
73

 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? 1ª ed, 1ª reimp. Sergio Antonio Fabris Editor, Porto 

Alegre: 1999. 
74

 GOMES, op. cit., loc. cit. 
75

 GOMES, op. cit., loc. cit. 



34 
 

Konrad Hesse (1991, p.11)76, jurista alemão, apresentou a teoria da força 

normativa da Constituição em que esta representa a ciência jurídica com força de 

organizar, estruturar, disciplinar e fomentar o desenvolvimento do Estado e da 

sociedade, através dos seus valores e elementos essenciais contidos em cada 

estado. 

A teoria de Konrad Hesse originou-se em contraposição à de Ferdinand 

Lassale, jurista da Prússia, e que segundo Silva (2014, p.40)77 defendeu que as 

normas constitucionais são de natureza política e não jurídicas, isto pois a Carta 

Magna do Estado exterioriza as forças reais de poder, de caráter político, social, 

econômico, militar e intelectual, e que resulta na Constituição real, sendo a 

Constituição jurídica mera representação do existente na sociedade. Segundo 

Konrad Hesse (1991, p.9) Ferdinand Lassale afirmou que ―a Constituição de um país 

expressa as relações de poder nele dominantes‖, e citou o poder militar, como 

representante das Forças Armadas, os latifundiários representando o poder social, 

as grandes indústrias e o grande capital seriam representantes do poder econômico, 

e a cultura e a consciência representando o poder intelectual, finalizando com o 

seguinte entendimento: ―as relações fáticas resultantes da conjugação desses 

fatores constituem a força ativa determinante das leis e da sociedade, fazendo com 

que estas expressem, tão-somente, a correlação de forças que resulta do fatores 

reais de poder‖, de modo que estes fatores reais, formariam a Constituição Real, 

sendo a Constituição Jurídica apenas mera folha de papel. 

Camargo (2015, p. 86)78 entende que a Constituição possui diversos 

elementos de regulação da convivência social, delineando aquilo que é considerado 

mais relevante e essencial ao regime democrático, e ainda que é justificado ―manter-

se inacabada ou incompleta em certos segmentos insuscetíveis de regulação 

jurídica detalhada, por encontrar acentuada dificuldade em sua regulamentação ou 

por escolha política‖. 
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Silva79 (2016, p.231) apresenta que grandes juristas como Paul Laband, 

Georg Jellinek e Carl Schmitt defendiam a separação entre norma e realidade, entre 

o dever ser e o ser, enquanto que Konrad Hesse revoluciona afirmando que esta 

separação é inconcebível, pois ambas as situações devem ser vistas 

simultaneamente, de modo que ―a constituição não é apenas uma reflexão do ser, 

mas também do dever ser. Ela busca, por meio da sua força normativa, impor ordem 

à realidade‖.  

Para Wilhelm Humboldt, citado por Silva (2016, p.231), tem-se que ―para 

uma constituição (jurídica) possuir efetividade não se deve elaborá-la de forma 

abstrata e teórica; devem ser consideradas as leis culturais, sociais, políticas e 

econômicas impetrantes‖. Portanto, infere-se que a Constituição não apresenta 

dogmas postos na sociedade sem qualquer vinculação com seu caráter histórico; ao 

revés, para o texto encontrar sua essência na comunidade deve estar vinculada 

diretamente com ela em suas concepções culturais, econômicas, estruturais, sociais, 

tecnológicas, cientificas e ambientais. 

Denise Silva (2012, p. 189)80 entende que a ―a constituição por si só não é 

capaz de realizar nada, mas que pode impor tarefas, ou seja, ela se converte em 

força ativa se estas tarefas forem realizadas e se fizerem presentes‖ em toda a 

sociedade – povo e governantes. Denise Silva acrescenta que a ―vontade de 

Constituição deve, portanto, ser entendida, sinteticamente, como vontade de 

preservar a Constituição‖, o que torna, portanto, o texto estável e adaptado à 

sociedade. 

 Como vontade da Constituição, o Walter Burckhardt citado por Denise 

Silva (2012, p. 192) explica: 

 

[...] deve ser honestamente preservado, mesmo que, para isso, 
tenhamos de renunciar a alguns benefícios, ou até vantagens justas. 
Quem se mostra disposto a sacrificar um interesse em favor da 
preservação de um princípio constitucional, fortalece o respeito à 
Constituição e garante um bem da vida indispensável à essência do 
Estado, mormente ao Estado democrático. 
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 Diante da necessidade de incutir a vontade de manter a Constituição, 

conforme explicado por Walter Burckhardt, em confronto com as atuais modificações 

constitucionais por seus diversos meios, como a mutação constitucional, deve 

lembrar o que Konrad Hesse já expressou no sentido de que ―cada reforma 

constitucional expressa a ideia de que, efetiva ou aparentemente, atribui-se maior 

valor às exigências de índole fática do que à ordem normativa vigente‖ e isso ―abala 

a confiança na sua inquebrantabilidade, debilitando a sua força normativa‖, pois ―a 

estabilidade constitui condição fundamental da eficácia da Constituição‖ (HESSE, 

2013, p. 135)81. 

Neviton Guedes82 pondera que ―os conflitos e as mudanças sociais são 

um remédio benfazejo à concretização mais equilibrada da Constituição, desde que 

não se desnature, em particular, o sentido semântico de seus enunciados 

normativos‖ (GUEDES, 2018, p.2), não obstante a possibilidade de ocorrer 

mudanças no texto constitucional, não se pode querer modificar a sua identidade e 

essencialidade.  

Guedes (2018, p. 1) explica a situação atual da Constituição brasileira: 

 
No momento em que completa os seus 30 anos, a Constituição de 
1988 vê-se obrigada a confrontar, com incômoda persistência, a 
ameaça de uma nova constituinte. Tanto à esquerda como à direita, 
não são poucos aqueles que começam a advogar a tese de que a 
atual Constituição brasileira, tão plena de virtudes, teria perdido, nos 
últimos anos, e de forma acentuada, a capacidade de atender às 
mais importantes tarefas de qualquer Constituição democrática, 
consistentes em propiciar, de modo adequado, a formação e a 
manutenção da unidade política do Estado, bem como a existência 
de uma ordem jurídica duradoura. 
(...) 
Não obstante essas conclusões, no nosso caso, observando a cena 
política e jurídica brasileira, tem-se a impressão de que os agentes 
políticos e operadores do Direito (inclusive os magistrados) acreditam 
que a Constituição está e permanecerá sempre à sua disposição, 
não importa o que façam, tudo admitindo e suportando, como se 
fosse um pressuposto indestrutível de nossa vida comunitária. 

 
Deflui-se claramente que a crise da normatividade da Constituição 

brasileira está intrinsecamente ligada ao atual estágio de modificação do seu texto, 
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atualmente contando com 107 emendas constitucionais, sem contar nas inúmeras 

modificações de interpretações adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, através de 

Ações Constitucionais ou de Teses de Repercussão Geral. Neviton Guedes (2018, 

p.4) afirma que ―os atores jurídicos e políticos não estão dispostos a ceder em suas 

demandas, ou em sua visão de mundo‖, isso, pois, os agentes políticos querem 

impor as suas vontades ao povo brasileiro, e se olvidam que devem respeitar a 

constituição já imposta pelo próprio povo, o qual é o titular do poder conforme o art. 

1°, parágrafo único, da Carta Magna do Brasil. 

Lenio Streck83 (2019, p.2), em um dos seus ensaios, aponta a 

necessidade de releitura dos textos como eles são, e não como querem que sejam 

quem os interpreta: 

 
Eu quero que o Supremo Tribunal respeite o Direito, e não capitule 
em face das ameaças. Espero que o STF desminta, logo, as notícias 
de que está sendo pressionado. Não quero que o STF salve o Brasil; 
quero apenas que o Brasil não sucumba face a uma inércia do STF, 
guardião da Constituição. 
A crise institucional é agravada se as instituições não respeitarem a 
si próprias. Ministros, desembargadores, juízes, PGR: nós 
precisamos de vocês. Não cedam. Não cedam às maiorias, mas 
também não cedam à própria barbárie interior da modernidade. 
Lutamos muito para que o poder fosse filtrado pelo Direito. Onde a lei 
disser x, leiam x. Não é a democracia que assegura o Direito; é o 
Direito que garante a democracia. Sem Direito, não há democracia. 

 
Destaca-se que não se pode, ao interpretar os textos constitucionais, 

querer impor como resultado hermenêutico aquilo que quer que seja aplicado, 

afastando-se do conteúdo finalístico e normativo da Constituição, ou seja, afastando-

se do dever ser proposto pelo Poder Constituinte Originário; todavia deve respeitar o 

conteúdo já expresso na literalidade e caso caiba afinar o seu sentido com a vontade 

social, respeitando a maioria e a minorias, seus respectivos direitos e deveres 

fundamentais. 

Carlos Maximiliano84 (1979, p.1) entende que a hermenêutica ―tem por 

objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o 

sentido e o alcance das expressões do Direito". Por sua vez, Luís Roberto Barroso85 
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(2013, p.292) entende que ―a hermenêutica jurídica é um domínio teórico, 

especulativo, voltado para a identificação, desenvolvimento e sistematização dos 

princípios de interpretação do Direito‖. 

Luís Roberto Barroso explica sobre a evolução da interpretação jurídica 

(2013, p. 293): 

 
Até pouco tempo atrás, a interpretação era compreendida pela 
doutrina como uma atividade que lidava com os significados 
possíveis das normas em abstrato; e a aplicação, como função de 
concretização daqueles significados. Na dogmática contemporânea, 
todavia, já não se enfatiza a dualidade interpretação/aplicação. A 
compreensão atual é a de que a atribuição de sentidos aos 
enunciados normativos – ou a outras fontes reconhecidas pelo 
sistema jurídico – faz-se em conexão com os fatos relevantes e a 
realidade subjacente. 

  

Infere-se nesse sentido, a necessidade de haver a comunicação entre o 

jurista que está interpretando a norma abstrata com a realidade social – realidade 

subjacente citada por Luís Roberto Barroso – a fim de extrair da norma a verdadeira 

essência da Constituição para aquela questão jurídica submetida à sua apreciação. 

O autor Peter Harbele86 (2014, p.27), jurista alemão, apresenta uma nova 

roupagem da hermenêutica constitucional, democratizando-a, propondo a nova tese 

de intepretação: 

 
Propõe-se, pois, a seguinte tese: no processo de interpretação 
constitucional estão potencialmente vinculadas todos os órgãos 
estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, 
não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com 
numerus clausus de intérpretes da Constituição. 
Interpretação constitucional tem sido, até agora, conscientemente, 
coisa de uma sociedade fechada. Dela tomam parte apenas os 
intérpretes jurídicos ―vinculados às corporações‖ (zünftmässige 
Interpreten) e aqueles participantes formais do processo 
constitucional. A interpretação constitucional é, em realidade, mais 
um elemento da sociedade aberta. Todas as potências públicas, 
participantes materiais do processo social, estão nela envolvidas, 
sendo ela, a um só tempo, elemento resultante da sociedade aberta 
e um elemento formador ou constituinte dessa sociedade (weil 
Verfassungsinterpretation diese offene Gesellschaft immer Von 
neuem mitkonstituiert ynd Von ihr konstituiert wird). Os critérios de 
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interpretação constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto 
mais pluralista for a sociedade. 

 
A nova roupagem de interpretação proposta pelo jurista alemão Harbele 

determina que a interpretação constitucional, atualmente regrada por uma sociedade 

fechada – apenas os operadores do direito possuem a liberdade de interpretar as 

normas constitucionais –, deve evoluir para permitir critérios mais abertos, 

pluralistas, vez que a sociedade a qual está inserida deve tomá-la como mais um 

dos elementos do contexto social aberto, de forma que a Constituição se tornará um 

elemento resultante da sociedade e simultaneamente será um dos pilares daquela. 

 Peter Habele (2014, p. 28) categoriza que o ―destinatário da norma é 

participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor tradicionalmente, do 

processo hermenêutico‖, logo não são apenas os intérpretes jurídicos que podem 

estabelecer a interpretação normativa, mas os componentes da sociedade, que é 

denominado por ele de ―potencias públicas‖. Peter Harbele (2014, p. 46) entende 

que ―devem ser desenvolvidas novas formas de participação das potências públicas 

pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição‖. 

Gilmar Ferreira Mendes (s/a, s/p)87 explica a grande influência do jurista 

alemão na sociedade brasileira, máxime no Supremo Tribunal Federal: 

 
A influência do professor Häberle também pode ser notada no âmbito 
do Supremo Tribunal brasileiro. Nesse sentido, em julgamento deste 
tribunal, o voto do eminente Ministro Celso de Mello em questão de 
ordem na ADIn nº 2.777, em novembro de 2003, afirmou a 
possibilidade da sustentação oral de terceiros admitidos no processo 
de ação direta de inconstitucionalidade, na qualidade de amicus 
curiae. Sua argumentação foi inteiramente compatível com a 
orientação de Peter Häberle que, ―não só defende a existência de 
instrumentos de defesa da minoria, como também propõe uma 
abertura hermenêutica que possibilite a esta minoria o oferecimento 
de 'alternativas' para a interpretação constitucional‖. 

 
Gilmar Ferreira Mendes88 (2016, p.33) aponta que a tese formulada por 

Peter Haberle já é seguida por muitos dos juristas brasileiros de alto renome, 

defendendo a interpretação da constituição a partir da sociedade aberta: 
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São muitos os doutrinadores brasileiros de renome que defendem a 
necessidade de consolidação da ideia de uma sociedade aberta de 
intérpretes da Constituição, formulada por Peter Häberle. Segundo 
essa concepção, o círculo de intérpretes da Lei Fundamental deve 
ser alargado para abarcar não apenas as autoridades públicas e as 
partes formais nos processos de controle de constitucionalidade, mas 
todos os cidadãos e grupos sociais que, de uma forma ou de outra, 
vivenciam a realidade constitucional. 

 
Essa nova configuração proposta por Peter Haberle no que tange à nova 

tese de interpretação constitucional, ao passo da crise existente entre a segurança e 

a liberdade, apresenta-se a reflexão formulada por Ricarlos Almagro Cunha e Israel 

Domingos Jorio (2018, p.75)89: ―se o positivismo soa retrógrado, por não sacralizar 

direitos fundamentais, o neoconstitucionalismo tem exalado insegurança, por suas 

inclinações axiológicas e principiológicas quase sempre marcadas por grande 

abertura e vagueza‖. 

O neoconstitucionalismo traz em seu bojo a reaproximação entre o Direito 

e a Moral, já anteriormente afastada por Hans Kelsen90 (1999, p. 47) em Teoria Pura 

do Direito ―isto significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é 

independente da sua concordância ou discordância com qualquer sistema de Moral‖. 

Nesse novo sentido entendem Ricarlos Almagro Cunha e Israel Domingos Jorio 

(2018, p.81) que ―as tendências neoconstitucionalistas ostentam a marca da 

reaproximação entre Direito e moral‖, e diante deste novo panorama inicia-se a 

crítica de um relativismo na interpretação do direito e, portanto, diminuição da 

segurança jurídica. 

Faria (1985, p.26)91 já expressava, na ambiência anterior da Constituição 

de 1988, que ―o efetivo exercício da democracia exige algo mais do que sua mera 

regulamentação formal‖, exigindo ―correção das desigualdades sociais, o 

fortalecimento das instituições legislativas e o adensamento das diferentes formas 

de participação política‖. Naquela época o autor afirmou que a crise existente ―se 

deve, justamente, à crescente incompatibilidade entre as regras formais de 

procedimento decisório e as estruturas sociais, econômicas e culturais do país‖. 
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Com o advento da Constituição de 1988, uma Constituição Social, em que 

no seu arcabouço possui diversos direitos socioeconômicos para melhorar a vida do 

cidadão, deixou de possibilitar uma aproximação entre o seu povo e as novas 

normas constitucionais, impossibilitando a sua concretude, permanecendo inalterado 

o distanciamento entre a Constituição e a sociedade. 

No entanto como afirma Santos (2000, p. 13)92 ―a concretização fático-

social dos direitos sociais, econômicos e dos princípios e objetivos constitucionais, 

não depende só do Estado, como diz a doutrina clássica‖, e complementa que é 

necessário um ―comprometimento de toda a sociedade, pois o que se discute na 

realidade, quando se busca a eficácia da maioria das normas programáticas, é a 

construção de uma cidadania real para cada Estado‖. 

Nesse sentido a crise normativa do constitucionalismo atual deve estar 

preocupada em conseguir inserir o indivíduo da sociedade dentro de todo o contexto 

social, através da participação democrática, não só para o estabelecimento de 

políticas públicas, mas dentro do estabelecimento das interpretações constitucionais, 

permitindo-lhe que expressem seus conceitos cientificamente definidos, seus 

anseios, os limites de concretização daqueles direitos em discussão, os limites do 

Estado e os deveres de cada um como participante ativo dentro do contexto cultural, 

social, econômico, jurídico, ambiental e cientifico. 

O Poder Judiciário pode e, deve, na qualidade de poder constitucional, 

impor a força normativa da Constituição, embora limitado às interpretações e 

aplicações da legislação pátria, atuando de modo firme no desenvolvimento de 

políticas públicas, na proteção dos direitos fundamentais e na conclusão das suas 

extensões e desdobramentos, na restrição de atuações estatais, impondo as 

garantias constitucionais, na promoção dos programas constitucionais previstos e 

não executados, pois, como afirma Campos (2016, p. 59)93 este poder está 

acumulando funções em si. 
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CAPÍTULO 2: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

O conhecimento acerca da personalidade civil de cada indivíduo possui 

extrema relevância na vida cotidiana, na do próprio ser que tem em si restrito as 

suas capacidades, daquele que é responsável pelo incapaz e da sociedade que o 

guarda em seu seio, e que por expressa disposição constitucional deve ter garantido 

o exercício da vida com dignidade humana. 

Acrescenta-se que para a compreensão do direito se faz necessário o 

aprofundamento do conhecimento das relações jurídicas, iniciando-se pelo 

entendimento da própria pessoa física, pois a sociedade é um aglomerado destas 

que juntas formam laços jurídicos organizados e interdependentes, sendo a pessoa 

a própria condutora da ordem jurídica (NADER94, 2016). 

Por sua vez a personalidade jurídica é definida como a aptidão à 

aquisição de direitos e deveres na ordem civil, sendo a pessoa sujeita de direitos 

estando apta a praticar atos e negócios jurídicos (GAGLIANO95, 2017). A 

personalidade jurídica e a capacidade completam-se, pois são intrinsecamente 

ligadas ao ser humano, o que implica em sentido genérico, em não haver 

empecilhos à capacidade, pois ao estar habilitado para receber direitos também 

estará habilitado para praticá-los, por si ou por meio de terceiros (PEREIRA96, 2017). 

É certo considerar a personalidade como essencial à pessoa humana, e 

conforme Gustavo Tepedino97 (2001, p. 47) ―como valor máximo do ordenamento, 

modelador da autonomia privada, capaz de submeter toda a atividade econômica a 

novos critérios de validade‖. Gofredo da Silva Teles, citado por Maria Helena Diniz98, 

(2006, p. 81) defende que a ―personalidade consiste no conjunto de caracteres da 

própria pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo 

afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apoia 

os direitos e deveres que dela irradiam‖, o que demonstra a relevância da 

personalidade e capacidade da pessoa. 
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 NADER, Paulo. Curso de direito civil, parte geral – vol. 1 / Paulo Nader – 10.ª ed. rev. e atual.- 
Forense, Rio de Janeiro, 2016. 
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 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 1 : parte geral / Pablo Stolze 
Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 19.ed. –Saraiva, São Paulo, 2017. 
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 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – v. I / Atual. Maria Celina Bodin de 
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 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2.ed. Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2001. 
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 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família, v. 5. 21.ed. São Paulo, 

ed. Saraiva, 2006. 
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Na esteira da relevância da personalidade, desenvolvem-se aqueles 

direitos que servem ao seu desenvolvimento, e dentre estes está o direito à 

educação, através do qual possibilita para o indivíduo a sua inserção na sociedade, 

habilitando-o para o exercício da sua cidadania, e, ainda, fomenta o crescimento 

social a partir dos variados estímulos que são propostos na formação da pessoa 

humana. 

Note-se que a educação é um dos poucos direitos fundamentais que são 

intrínsecos da pessoa física, não comportando a sua aplicação em pessoas 

jurídicas, o que sobreleva a sua relevância no ordenamento jurídico e na própria 

sociedade, vez que se trata de instrumento transformador. 

 

2.1 – Programa constitucional da educação 

 

Os direitos fundamentais podem ser encarados como os valores mais 

caros da humanidade, e que por possuírem alto grau de relevância jurídica são 

postos em documentos que possuem força normativa e são hierarquicamente 

superiores às demais normas do ordenamento jurídico (MASSON, 2017, p. 20199), 

portanto, são estabelecidos na Constituição, pois se objetiva a sua observância 

constante por todos os setores que o rodeiam, impondo-se o seu cumprimento por 

entes particulares e públicos, seja executando-os, respeitando-os, ampliando-os e 

ainda, fazendo-os cumprir. Uadi Bulos
100

 explica que ―sem os direitos fundamentais, 

o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não sobrevive‖ (2007, p. 401), 

o que demonstra a sua relevância no contexto social e jurídico. 

A previsão de direito fundamental desempenha a função de direitos dos 

cidadãos, pois formam o plano jurídico objetivo, alcunhadas de normas de 

competência negativa, em que o poder público fica impedido de interferir nesta 

esfera, e também o plano jurídico subjetivo, alcunhado de normas de competência 

positiva, através das quais a própria pessoa humana poderá pôr em prática os 

direitos postos e exigir o seu cumprimento por parte dos demais, evitando lesões 

agressivas (MASSON, 2017, p. 202). 
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Georg Jellinek101 defendia que ―uma relação de domínio só se torna 

jurídica se ambos os membros, dominante e dominado, se reconhecem investidos 

de direitos e deveres recíprocos‖ (1912, p. 7). Portanto, tanto o Estado como os 

indivíduos precisam reconhecerem a relação formada como de direitos e deveres de 

ambas as partes para haver a funcionalidade e concretização dos ideais 

programados pela Constituição.  

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece claramente, 

em parte do preâmbulo, os direitos fundamentais reforçando a necessidade do 

Estado assegurar ―o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos‖ e, no seu artigo 5º102 prevê quais são os direitos fundamentais das 

pessoas, sem discriminação. 

É notória a lista de direitos discriminados no artigo 5º da Constituição 

Federal, com seus setenta e oito incisos; todavia deflui-se do conjunto que não se 

possui expressa a previsão de educação. Em verdade, a Constituição pôs o direito à 

educação no caput do artigo 6°103, na qualidade não de direito individual, mas social, 

sem qualquer conteúdo definido nem alcance (TAVARES, 2012, p. 876). Noutro 

prisma, o artigo 205104 do ordenamento jurídico expressamente dispõe que o 

indigitado direito é de todos, o que reflete ser a educação um direito subjetivo. 

Embora não tenha sido arrolada no rol de direitos fundamentais individuais, mas no 

de direitos sociais, a própria Constituição impõe que a educação é direito de todos, o 

que implica em ausência de discriminação de quem requerer, além de dever do 

Estado e da família garantir o acesso à educação, e por fim, atribui à sociedade o 

dever de promover e incentivar a colaboração das pessoas que busquem a 

implementação da educação. 

Sob a perspectiva de geração de direitos, a educação encontra-se dentro 

dos direitos de segunda geração, pois são aqueles que trazem em seu bojo o dever 
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 JELLINEK, Georg. Sistema dei diritto pubblici subjettivi. Ed. Società Editrice Libreria. 1912. 
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do Estado de efetivar os direitos econômicos, sociais e culturais, aprofundando o 

princípio da igualdade entre as pessoas, sob a perspectiva material (MASSON, 

2017, p.205). Alcunha-se de segunda geração como ―direitos do bem-estar‖, pois 

―pretendem ofertar os meios materiais imprescindíveis para a efetivação dos direitos 

individuais‖ (MASSON, 2017, p. 205) exigindo do Estado uma conduta de fazer algo, 

como implementar políticas públicas de prestação social. Nathalia Masson (2017, 

p.205) e André Ramos Tavares105 (2012, p. 527), a exemplo de outros autores, 

exemplifica os direitos sociais, de segunda geração, como sendo: educação, 

trabalho, saúde, previdência, habitação e assistência social. 

Por oportuno cabe lembrar que a segunda geração de direitos 

fundamentais foi decorrente do crescimento demográfico, somado à forte 

industrialização da economia, o que provocou o acirramento das disparidades 

sociais, dentre os séculos XIX e XX. Como decorrência desta conjuntura histórica, 

brevemente narrada com seus fatores principais, exsurgiu pelos cidadãos a 

exigência de um papel ativo do Estado que à época exercia uma política liberal e 

com a diretriz de intervenção mínima, fazendo-o transformar-se um Estado Social, 

forçando a diminuir as desigualdades sociais e econômicas, a fim de atingir a justiça 

social (MASSON, 2017, p. 205). 

Essa justiça própria da concretização do Estado Social perpassa pela 

implementação efetiva dos direitos de segunda geração, assim como dos de terceira 

e quarta gerações, e nos termos explicados por Paulo Bonavides ―a globalização 

política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos de quarta geração 

que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado Social‖ 

(2004, p. 571)106. 

Os direitos de terceira geração compreendem os de caráter 

transindividuais ou também denominados de coletivos, como a autodeterminação 

dos povos, meio ambiente equilibrado, ao desenvolvimento, progresso, enfim, os 

direitos que possuem titularidade difusa; já os de quarta geração são exemplificados 

pelos valores da democracia, informação, pluralismo, e outros, no qual se busca a 

convivência universalizada (MASSON, 2017, p. 206). 

                                            
105
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Diante desta grande quantidade de direitos fundamentais, a educação é 

inconcussamente um dos mais relevantes do texto constitucional, principalmente 

pois é a partir dele que se promove e se permite a fruição dos demais direitos, 

inclusive os de primeira geração, os quais são garantidores das liberdades 

individuais, e ―é a educação que promove o desenvolvimento do indivíduo para 

exercer a cidadania, que o prepara e o qualifica para o trabalho, que o informa para 

fazer suas escolhas filosóficas e políticas‖, ou seja, permite que o indivíduo possa 

exercer efetivamente os seus direitos e garantias constitucionais (MASSON, 2017, p. 

1397). 

José Celso de Mello Filho107 (1986, p. 533) entende que educação não é 

a mera instrução, pois objetiva-se propiciar a formação necessária para que seja 

desenvolvido as suas aptidões, potencialidades e a personalidade, e possui por 

metas: ―a) qualificar o educando para o trabalho; e, (b) prepará-lo para o exercício 

consciente da cidadania‖, e arremata ―o acesso à educação é uma das formas de 

realização concreta do ideal democrático‖. 

Todas as entidades da federação deverão compor seu sistema de ensino, 

em regime de colaboração, permitindo que haja a universalização do ensino, para 

cumprir a garantia constitucional insculpida no artigo 211, § 4°, da Constituição 

Federal108. Apenas como modo de organização do complexo encadeamento do 

ensino, à União foi determinada a responsabilidade com o sistema federal de ensino 

e dos territórios, abrangendo a sua regulação, o financiamento, o estabelecimento 

de diretrizes, entre outras responsabilidades, devendo sempre ―garantir equalização 

de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino‖ nos 

termos do §1° do artigo 211, inclusive com assistência técnica e financeira aos 

demais entes federados, caso haja a necessidade. 

Por sua vez, os Estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

médio e os Municípios no ensino fundamental e infantil, conforme previsão dos §§ 2° 

e 3° do artigo 211109 da Constituição Federal. 
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A educação é um valor tão relevante no texto constitucional que obrigou à 

União a aplicar uma cota mínima do percentual de dezoito por cento da receita 

resultante de impostos, enquanto que os Estados, Municípios e o Distrito Federal 

deverão aplicar, cada um, vinte e cinco por cento, nos termos do artigo 212 da Carta 

Magna110. 

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 5752, com relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em outubro 

de 2019, afirmou que o artigo 205 da Constituição Federal estabelece um ―conceito 

amplo de direito à educação, enfatizando suas potencialidades no campo do 

desenvolvimento existencial do indivíduo, de um lado, e na seara econômica, de 

outro‖, o que demonstra o quão profundo é o direito fundamental à educação, pois 

está umbilicalmente conectado com três primados fundamentais do Estado 

Democrático do Brasil estabelecidos no artigo 1°, II e IV da Constituição111, quais 

sejam a cidadania, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. No julgamento 

supracitado, o Relator Luiz Fux ainda aduz que ―a complexidade, a dinamicidade e a 

especialização que marcam o mercado de trabalho contemporâneo, fruto da 

sociedade do conhecimento, demandam que o processo de aprendizado do cidadão, 

enquanto pressuposto para o pleno desenvolvimento das suas capacidades 

individuais para o trabalho, seja contínuo‖. 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3330, que teve 

como relator o Ministro Ayres Britto, julgada no Supremo Tribunal Federal em maio 

de 2012, foi assentado que ―a educação, notadamente a escolar ou formal, é direito 

social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas 

políticas públicas de primeiríssima prioridade‖, reforçando a imperiosa atenção que o 

Estado deve canalizar para efetivar o direito à educação, pois é através dele que se 

consegue conquistar outros também igualmente importantes, como por exemplo o 

direito à cultura, ao trabalho, à informação. 

Consigna-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

realizado em junho de 2009, do Recurso Extraordinário 594.018, com relatoria do 

então Ministro Eros Grau, reconheceu que a ―educação é um direito fundamental e 

                                            
110

 ―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.‖ 
111

 ―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: II - a cidadania; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;‖  



48 
 

indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu 

exercício‖, e ainda, foi além, entendendo que em virtude de ser a educação um 

dever do Estado, ―a omissão da administração importa afronta à Constituição‖, o que 

demonstra que o Estado deve buscar implementá-lo, sob pena de haver omissão e 

desrespeito à força normativa da Carta Magna. 

Segundo a Constituição, no seu artigo 208, a efetivação do direito à 

educação será cumprida com as seguintes garantias: educação básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 

progressiva universalização do ensino médio gratuito;   atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino; educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade; acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; oferta de ensino noturno regular, 

adequado às condições do educando; atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.  

E, ainda, o ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo, 

incorrendo em responsabilidade a autoridade competente que não o oferecer ou o 

ofertar de modo irregular (artigo 208, §§ 1° e 2° da Constituição). 

A Constituição estabelece também alguns princípios os quais buscam 

propiciar a concretização do direito à educação, quais sejam os arrolados no artigo 

206 da Carta Magna: a igualdade de condições de acesso e de permanência na 

escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público; valorização 

dos profissionais da educação escolar; gestão democrática de ensino; garantia do 

padrão de qualidade; e piso salarial nacional para os profissionais da educação 

escolar. 

Embora tenham sido estabelecidos vários direitos, princípios e regras na 

Constituição, existem ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 

competência legislativa privativa da União (art. 22, XXIV, da Constituição), 

representada pela Lei n° 9394 de 20 de dezembro de 1996, regulando a educação 

escolar. Contudo, a Constituição no seu artigo 24 inciso IX estabelece que 
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competem aos entes federados da União, Estado e Distrito Federal a competência 

concorrente para regular aspectos locais da educação, devido as peculiaridades de 

cada estado. Cabe lembrar que os municípios possuem competência de dispor 

sobre matéria suplementar de interesse local, estando ainda expressamente previsto 

que a edilidade deverá manter cooperação técnica e financeira com a União e 

Estado em relação aos programas de educação infantil e fundamental, nos ter nos 

termos do artigo 30, incisos I, II e VI, da Constituição. Por exemplo, o Supremo 

Tribunal Federal, através do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 

4060/SC, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, estabeleceu que o ente municipal 

possui competência concorrente para legislar sobre o número máximo de alunos em 

sala de aula na educação infantil, fundamental e média. 

Além destas expressas previsões normativas sobre a educação, o Texto 

Constitucional albergou normas universais aplicáveis ao processo educacional, e ao 

ensino e aprendizagem, como o devido processo legal (artigo 5°, LIV), a diretriz da 

isonomia (artigo 5°, caput) e a legalidade (artigo 5°, inciso II), compatíveis na área 

educacional, isto pois, o tema trata-se de um programa constitucional perene, pois ―a 

educação é o caminho para o homem evoluir‖ (BULOS112, p. 1610),  

Cumpre gizar que em outro julgamento, na ADI n° 1007-7/PE, sob 

relatoria do Ministro Eros Grau, o STF pronunciou que ―os serviços de educação, 

seja os prestados pelo Estado, sejam os prestados por particulares, configuram 

serviço público não privativo‖, ou seja, podem ser exercidos independente de 

concessão, permissão ou autorização, contudo cabe lembrar que os entes privados 

prestadores dos serviços de educação devem submeterem-se às previsões 

normativas nacionais, estaduais e locais. 

Alexandre de Moraes entende que deve a qualidade do ensino ―ser 

analisada a partir dos fatores internos de avaliação e dos externos, pela análise da 

compatibilidade com a necessidade e os padrões da comunidade‖ (MORAES, 2018, 

p. 899)113, ou seja, propõe uma investigação aprofundada sobre o modo de 

concretização do direito à educação a partir dos fatores externos e internos, para 

permitir um programa adaptado à real necessidade e peculiaridades de cada 

localidade e situação diferenciada encontrada no curso da efetivação do direito. 
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Ainda, são objetivos da educação a erradicação do analfabetismo, a 

universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação 

para o trabalho e promoção humanística, científica e tecnológica dos pais, nos 

termos do artigo 214 da Constituição (MORAES, 2018, p. 901)114. 

A Carta Magna criou um verdadeiro programa educacional, com 

princípios, regras, normatividades estabelecidas, até mesmo do mínimo financeiro 

para financiamento, e no dizer de André Ramos Tavares (2012, p. 876) o direito à 

educação é o direito de acesso, mas não um acesso a qualquer educação, e sim 

àquela que atende às preocupações constitucionais‖, e que ―resgata a Constituição 

o necessário humanismo na cultura jurídica da América Latina‖. 

Neste sentido, a educação é um dos poucos direitos estabelecidos dentro 

do texto constitucional que possui um emaranhado de disciplina e normatividade 

específica, com denso conteúdo normativo, com preceitos pré-estabelecidos, 

ordenação de regulação e de execução, aproximando o cidadão do seu direito 

subjetivo ao pleno desenvolvimento pessoal, o que inclui, insofismavelmente, a 

plena garantia aos portadores de deficiência ao gozo de uma educação com 

atendimento especializado, conforme consta no artigo 208, inciso III, da 

Constituição. 

 

2.2 - Escorço histórico da legislação sobre pessoas com deficiência no Brasil 

 
 

Diante da garantia constitucional de atendimento especializado aos 

portadores de deficiência, necessário verificar a evolução da legislação deste grupo 

de vulneráveis. E, nesta temática, cabe verificar também a evolução do 

entendimento jurídico nacional acerca da capacidade da pessoa humana em 

conjunto com possibilidade de sua restrição. 

A capacidade humana possui previsão legal nos artigos 3°, 4° e 5° do 

Código Civil115 de 2002, nos quais são estipulados três estágios de capacidade: 
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Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Art. 5º A 



51 
 

absolutamente incapaz, relativamente incapaz e totalmente capaz, para a prática 

dos atos da vida civil. A Lei n° 13.146116 de 6 de julho de 2015, alcunhada de 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabeleceu um vacatio legis de 180 (cento e 

oitenta) dias a partir da publicação, e modificou o panorama até então existente 

sobre o enquadramento da capacidade dos indivíduos. 

Cumpre gizar, que o Código Civil de 1916117, com arraigo no seu artigo 

5°, estabelecia que os absolutamente incapazes eram: os menores de dezesseis 

anos; loucos de todo gênero; surdos e mudos que não puderem exprimir a sua 

vontade; e os ausentes declarados por decisão judicial. Já no seu artigo 6°118, era 

relativamente incapaz quem: era maior de dezesseis anos e menor de vinte e um 

anos; mulheres casadas enquanto subsistir a relação conjugal; pródigos; silvícolas. 

E a capacidade plena era obtida quando o sujeito completava 21 (vinte e um) anos 

completos, nos termos do seu artigo 9°119. 

Com a promulgação da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil, atualmente vigente -, o qual revogou o Código Civil de 1916, houve 

modificação da capacidade civil, ficando estabelecido no artigo 3°120 que seriam 

absolutamente incapazes: menores de dezesseis anos; os que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil; os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua 

vontade. Já o artigo 4°121 estabeleceu quem seriam os relativamente incapazes: os 

                                                                                                                                       
menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os 
atos da vida civil. 
116

 Art. 127. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação 
oficial. 
117

 Art. 5. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I. Os menores 
de dezesseis anos. II. Os loucos de todo o gênero. III. Os surdos-mudos, que não puderem exprimir a 
sua vontade. IV. Os ausentes, declarados tais por ato do juiz. 
118

 Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), ou à maneira de os exercer: I. 
Os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos (arts. 154 a 156). II. As mulheres casadas, 
enquanto subsistir a sociedade conjugal. III. Os pródigos. IV. Os silvícolas. Parágrafo único. Os 
silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, e que 
cessará à medida de sua adaptação. 
119

 Art. 9. Aos vinte e um anos completos acaba a menoridade, ficando habilitado o indivíduo para 
todos os atos da vida civil. 
120

 Art. 3º - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os 
menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não 
puderem exprimir sua vontade. 
121

 Art. 4º - São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I - os maiores de 
dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento 
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maiores de dezesseis e os menores de dezoito anos; os ébrios habituais, viciados 

em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tinham o discernimento reduzido; 

excepcionais, sem o desenvolvimento mental completo; e, os pródigos. Por fim, o 

artigo 5°122 definiu que os maiores de dezoito anos possuem capacidade plena. 

A modificação empreendida pela Lei n° 13.146 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) em 2015 evoluiu o ordenamento jurídico brasileiro para considerar 

absolutamente incapaz apenas o menor de 16 anos (critério etário), enquanto os 

relativamente incapazes são os compreendidos entre 16 a 18 anos, os pródigos, os 

ébrios habituais e os viciados em tóxico, e aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade, conferindo-se a plena capacidade 

para os indivíduos ao completarem 18 anos. Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald123 ressaltam que ―as hipóteses de incapacidade contempladas em lei 

devem ser encaradas taxativamente (numerus clausus), não se podendo elastecer 

para alcançar casos não previstos expressamente‖ (2015, p. 886) 

As pessoas com deficiência, em regra, enquadravam-se como 

excepcionais, e então, seriam estigmatizados como possuidores de capacidade 

relativa, mas em sintonia com este novo enquadramento do artigo 4°, excluindo a 

previsão dos excepcionais como relativamente incapazes, o artigo 1767124 do CC 

também foi modificado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, passando a 

corresponder com as hipóteses, exceto pelo critério etário, já que até 18 anos ou o 

menor estará sujeito ao poder familiar ou estará sob tutela125, não havendo que se 

falar em curatela, conforme determina o artigo 36 da Lei n° 8069 de 13 de Julho de 

1990126 (Estatuto da Criança e do Adolescente), salvo se estiver emancipado a partir 

dos 16 anos, quando então se antecipa a capacidade civil plena do indivíduo. 

                                                                                                                                       
mental completo; IV - os pródigos. Parágrafo único - A capacidade dos índios será regulada por 
legislação especial. 
122

 Art. 5º - A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à 
prática de todos os atos da vida civil. 
123

 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. V. 6. 7.ed. 

rev. ampl. e atual. Ed. Atlas: SãoPaulo, 2015, p. 886. 
124

 Flavio Tartuce entende que o rol dos interditos é taxativo: ―O art. 1767 do CC/2002, ora em estudo, 
traz o rol taxativo dos interditos, ou seja, daqueles que estão sujeitos à curatela‖. (2019, p. 1395) 
125

 Flavio Tartuce explica a diferença entre tutela e curatela: ―A curatela também não confunde com a 

própria tutela, pois a última visa a proteção de interesses de menores; enquanto a primeira, à 
proteção dos maiores‖ (2019, p. 1395) (TARTUCE, Flavio. Código Civil comentado – doutrina e 

jurisprudência. Coordenador Anderson Schreiber, et al. Ed. Forense: Rio de Janeiro, 2019). 
126

 ―Art. 36.  A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos 
incompletos.‖ 
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Silvio de Salvo Venosa127 (2003, p.424) comenta a respeito da curatela 

que ―o termo curador deriva da raiz latina curare, que significa cuidar: quem exerce a 

curatela cuida dos interesses do incapaz‖, e mais, que ―a curatela é uma das 

modalidades de capitis deminutio: modifica o estado da pessoa. De fato, como regra, 

o capaz passa a incapaz‖ (2003, p. 426). Flavio Tartuce (2015, p. 432) ainda aduz 

que a ―incapacidade não se presume, havendo a necessidade do referido processo 

de interdição, para dele decorrer a curatela. Sendo assim, é fundamental o estudo 

das regras relativas a esse processo, constantes do Código de Processo Civil‖. 

Flavio Tartuce (2015, p. 420)128 afirma que a tutela e a curatela são 

institutos de direitos assistencial, objetivando a defesa dos interesses dos incapazes, 

ao fim de que haja a prática dos atos civis sem seu nome, sendo o exercício da 

curatela um múnus público. Ainda cumpre gizar que essa capacidade civil crispada é 

necessária vez que haveria riscos para o próprio indivíduo, podendo atingir o 

universo da patrimonialidade e integridade física própria do incapaz, e para proteção 

da segurança do grupo social (TARTUCE, 2015, p. 431). 

Rafaela Nunes do Espirito Santo e Ismael Macedo Almeida129 (2017, p. 2) 

entendem que o Estatuto da Pessoa com Deficiência modificou esse entendimento 

de riscos à sociedade e ao próprio indivíduo, pois ―a deficiência por si só não afeta a 

plena capacidade civil‖ (SANTO E ALMEIDA, 2017), de modo que há um 

rompimento com a vinculação antes feita de que a deficiência implica em 

incapacidade. O regime de incapacidade adotado pelo Código Civil objetiva a 

instauração de uma rede de proteção às pessoas que não consigam apresentar 

perfeita compreensão da realidade fática no qual estão inseridos, não conseguindo 

efetivar pessoalmente as relações jurídicas (SANTO E ALMEIDA, 2017130). 

No Brasil a atenção com as pessoas com deficiência aportou na 

Constituição de 1967, com a Emenda Constitucional n° 1 a qual também ficou 

conhecida como a Constituição de 1969 trouxe, brevemente a preocupação com 

                                            
127

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 3ed. São Paulo, ed. Atlas, 2003, p. 
424. 
128

 TARTUCE, Flavio. Impactos do novo CPC no Direito Civil. Rio de Janeiro, Ed. Forense: São 
Paulo, 2015. 
129

 SANTOS, Rafaela Nunes do Espírito. ALMEIDA, Ismael Macedo. A atual situação jurídica das 
pessoas interditadas em razão da enfermidade ou deficiência mental antes da lei n° 
13.146/2015. Revista JurES, v.10, n.19, 2017. Disponível em: 
http://periodicos.estacio.br/index.php/juresvitoria/article/view/6341/47965478. Acesso em 1 jul. 2020. 
130

 Ibid. 

http://periodicos.estacio.br/index.php/juresvitoria/article/view/6341/47965478
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deficientes no seu texto do artigo 177, §2°, tratando-os como necessitados ―Cada 

sistema de ensino terá, obrigatoriamente, serviços de assistência educacional, que 

assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar‖, e impôs à lei 

especial a obrigação de dispor sobre a educação dos excepcionais, no artigo 175, 

§4°: ―Lei especial disporá sobre a assistência à maternidade, à infância e à 

adolescência e sobre a educação de excepcionais‖. 

Em 1978, a Emenda Constitucional n° 12131, promulgada em 17 de 

outubro de 1978, expressamente assegurou aos deficientes a melhoria de sua 

condição social e econômica, principalmente, sobre a educação especial e gratuita, 

assistência social, reabilitação e reinserção na seara econômica da nação, a 

vedação à discriminação, em quaisquer setores, máxime, na admissão do trabalho e 

ao serviço público, e a garantia de acesso a edifícios e logradouros públicos. 

Observa-se que o texto constitucional à época trouxe expressamente a 

vedação à discriminação, o que já era para ser inferido das demais normas 

constitucionais de igualdade e liberdade, assim como a norma expressamente 

obrigou e garantiu a possibilidade de ingressos em edifícios e logradouros públicos, 

além de uma educação especial, para permitir e fomentar que estas pessoas 

pudessem participar plenamente da vida social, sem quaisquer diferenciações. 

Embora desde 1978 haja previsão constitucional impondo a eliminação de barreiras, 

não se percebe, até hoje, qualquer modificação no cenário nacional. 

A Constituição de 1988, subsequente à de 1967/1969, conta atualmente, 

com diversos dispositivos que tratam de direitos das pessoas com deficiência, a 

exemplo de: no artigo 6°132, estabelecendo a assistência aos desamparados; o artigo 

7°, inciso XXXI 133, em que estabelece vedação à discriminação de salário e critérios 

                                            
131

  Artigo único - É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica 
especialmente mediante:         I - educação especial e gratuita;         II - assistência, reabilitação e 
reinserção na vida econômica e social do país;         III - proibição de discriminação, inclusive quanto 
à admissão ao trabalho ou ao serviço público e a salários;         IV - possibilidade de acesso a 
edifícios e logradouros públicos. 
132

 ―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.‖ 
133

 ―Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador portador de deficiência;‖ 
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de admissão de trabalhador; no artigo 23, inciso II134, a competência concorrente 

entre todos os entes federados para proteger e garantir às pessoas com deficiência 

no que tange à saúde e assistência pública; no artigo 24, inciso XIV135, a 

competência da União, Estado e Distrito Federal para legislarem sobre a proteção e 

integração social das pessoas portadoras de deficiência; no artigo 37, inciso VIII136, 

exige-se que a administração pública reserve percentual de cargos e empregos 

públicos para o grupo de vulneráveis, além de definir os critérios de admissão; artigo 

40, §4°137 e artigo 201, §1°138, estabelecendo a possibilidade dos entes federados 

estabelecerem a contagem de tempo de contribuição e idade diferenciados, tanto 

para o regime próprio quanto para o geral; no artigo 100, §2°139, em que se 

estabelece a preferência para pagamento de precatórios; no artigo 203, incisos IV e 

V140, em que estabelecem como objetivo da assistência social a habilitação e 

                                            
134

 ―Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - 
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;‖ 
135

 ―Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XIV 
- proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;‖ 
136

 ―Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: VIII - a lei reservará percentual dos 
cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão;‖ 
137

 ―Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores 
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial. § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade 
e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente 
submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.‖ 
138

 ―Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência 
Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: § 1º É vedada a adoção de requisitos ou 
critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a 
possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão 
de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:‖ 
139

 ―Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou 
de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 2º Os 
débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 
(sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim 
definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor 
equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o 
fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de 
apresentação do precatório.‖ 
140

 ―Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: IV - a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 
a lei.‖ 
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reabilitação das pessoas com deficiência, a promoção de sua integração à vida 

comunitária, e a remuneração de um salário mínimo, em caso de miserabilidade; no 

artigo 208, inciso III141, estabelecendo atendimento educacional especializado; no 

artigo 227, inciso II, e §2°142, nos quais se estabelecem que a criação de programas 

de prevenção e atendimento especializado, de integração social, de treinamento par 

ao trabalho e a convivência social, e a facilitação do acessos aos bens e serviços 

coletivos, garantindo a adequabilidade para a acessibilidade das pessoas com 

deficiência; no artigo 244143 em que se estabelece que a lei deverá dispor sobre a 

adaptação dos logradouros, edifícios de uso público, veículos de transporte coletivo, 

para o gozo das pessoas portadoras com deficiência. 

 Verifica-se que na atual Constituição não são poucos os deveres 

impostos aos entes federados para garantir às pessoas com deficiência a inclusão 

social, a participação ativa na comunidade e na sociedade, a fim de fazê-los gozar 

da cidadania. E esta responsabilidade de garantir o cumprimento de todas estas 

previsões normativas do texto constitucional são de todos os poderes 

constitucionais, entre eles o Poder Judiciário. 

A Lei n° 7853 de 24 de outubro de 1989 legislou especificamente sobre o 

apoio às pessoas com deficiência, estabelecendo no seu artigo 1° que se buscava a 

garantir o pleno exercício dos direitos individuais e sociais destes indivíduos, com 

sua efetiva integração social. Estabeleceu-se ainda que visava-se efetivar as ações 

governamentais e disposições constitucionais e legais, afastando-se as 

discriminações e os preconceitos de qualquer espécie. 

                                            
141

 ―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;‖ 
142

 ―Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social 
do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. § 2º A lei disporá sobre normas de construção 
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.‖ 
143

 ―Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos 
veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.‖ 
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Calha ressaltar a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas 

com Deficiência, conhecida como Convenção de Nova York144, com entrada em 

vigor no Brasil em 25 de agosto de 2009, através do Decreto n° 6949/2009 e 

Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, possui já no seu artigo 1° o 

estabelecimento de que a norma objetiva promover, proteger e assegurar o exercício 

pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais por todos os que 

possuem deficiência, promovendo, o respeito à sua dignidade que lhe é inerente. 

A Convenção de Nova York estabelece ainda no seu artigo 3°, os 

princípios internacionais sobre o direito em questão, sendo ele: a) o respeito pela 

dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias 

escolhas, e a independência das pessoas; b) a não-discriminação; c) a plena e 

efetiva participação e inclusão na sociedade; d) o respeito pela diferença e pela 

aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da 

humanidade; e) a igualdade de oportunidades; f) a acessibilidade; g) a igualdade 

entre o homem e a mulher; h) o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das 

crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua 

identidade. 

Estabelecem-se ainda pela Convenção de Nova York várias obrigações 

para o Estado, dentre elas o dever de ―assegurar e promover o pleno exercício de 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência‖ (artigo 

4°),  de ―adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar 

ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem 

discriminação contra pessoas com deficiência‖ (artigo 4°, item b), de ―levar em conta, 

em todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos direitos humanos 

das pessoas com deficiência‖ (artigo 4°, item c), de ―tomar todas as medidas 

apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência, por parte de 

qualquer pessoa, organização ou empresa privada‖ (artigo 4°, item e), entre outras. 

                                            
144

 BRASIL. Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.html. Acesso em: 01 jul. 
2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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Denota-se que há manifesta necessidade de modificar o tratamento 

aplicado às pessoas com deficiências, passando a aceitá-los, incluí-los na 

sociedade, e enxergar aquela deficiência como parte da diversidade humana. 

Trata-se, de uma revolução no tratamento das pessoas com deficiências, 

que impulsiona o Estado e a sociedade a permitir o acolhimento inclusivo destes 

indivíduos que antes eram excluídos apenas por conter uma deficiência, física, 

intelectual, mental, ou outra qualquer, que ensejasse características especiais para o 

seu desenvolvimento. 

A Convenção de Nova York, no artigo 12, itens 2145, 3146 e 4147, ainda 

estipula regras sobre a capacidade destas pessoas, e obrigam os Estados - Partes 

ao reconhecimento da capacidade destas pessoas, obrigando-os a tomarem 

medidas apropriadas para possibilitar o acesso das pessoas com deficiência para 

que elas possam exercitar a sua capacidade legal, e deve haver instrumentos para 

prevenir abusos, e assegurar o respeito aos direitos, vontade e preferências da 

pessoa com deficiência, sem qualquer conflito de interesses e de influência indevida, 

além de que qualquer restrição deve ser pelo período mais curto possível e 

submetido à revisão regular por uma autoridade ou órgão do judiciário. 

Posteriormente à promulgação da Convenção de Nova York, adveio a lei 

interna brasileira denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a qual, na 

esteira da norma internacional, trouxe diversos direitos, obrigações para os Estados, 

à sociedade e famílias que convivem com pessoas com deficiência, sempre 

objetivando a inclusão social e o exercício da cidadania. 

Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência várias garantias foram 

atribuídas às pessoas com deficiência, mas é inconcusso que a modificação do 
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estágio da capacidade civil foi um grande marco da legislação, pois ficou 

determinado no artigo 6° que a ―deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa‖, incluindo todos, a partir de então, como plenamente capazes, detentores 

de sua individualidade e vontade autônoma, podendo-se casar, reproduzir, praticar 

atos sexuais, exercer o planejamento familiar, conservar a fertilidade, enfim, 

conferiu-se uma inclusão social imediata sem restrições. 

Os seus direitos fundamentais à vida, à habilitação e reabilitação, à 

saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à assistência social, à previdência 

social, à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, ao transporte e à mobilidade, à 

acessibilidade, ao acesso à informação e à comunicação, entre outros inúmeros 

direitos e garantias que passaram a ser estabelecidos na legislação interna. 

Note-se que a restrição do direito de ter a capacidade civil plena é 

instrumentalizada pelo instituto da interdição que Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald (2015, p. 886) explicitam que ―a decisão judicial de interdição 

atinge, frontalmente, alguns valores constitucionalmente preservados em favor da 

pessoa, como a liberdade e a intimidade‖, e por isto, a interdição não pode limitar-se 

a existência de qualquer patologia mental, pois quando decretada a perda da 

capacidade estará atingindo os direitos e garantias fundamentais, e máxime o direito 

de cidadania, finalizando o autor encimado que a interdição ―tem de estar fundada 

na proteção da dignidade do próprio interditando, e não de terceiros, sejam parentes 

ou não‖, portanto, as necessidades existenciais devem ser preservadas, devendo o 

estado-juiz voltar-se apenas aos atos de natureza patrimonial, ou seja, ―a interdição 

somente é justificável, em ótica civil-constitucional, em nome das próprias 

necessidades do interditando‖ (2015, p. 886)148. 

Luciana Barbosa Musse149 (2006, p.181) comenta sobre o direito à 

igualdade entre os ―normais‖ e os ‗não normais‘ defendendo que deve haver a 
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isonomia no que tange ao ―gozo das mesmas oportunidades concedidas aos 

‗normais‘ pelas pessoas com transtorno mental, em relação a qualquer dos direitos 

fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988‖, tais como vida, honra, 

imagem, privacidade, liberdade, propriedade, educação, trabalho, saúde, transporte, 

aposentadoria, moradia, lazer, entre outros. 

Nessa senda é que se sugere a modificação do enunciado n° 637 da VIII 

Jornada de Direito Civil no qual afirma que ―admite-se a possibilidade de outorga ao 

curador de poderes de representação para alguns atos da vida civil, inclusive de 

natureza existencial, a serem especificados na sentença, desde que 

comprovadamente necessários para proteção do curatelado em sua dignidade‖. 

Obtempera-se que até mesmo os absolutamente incapazes têm 

preservados seus direitos existenciais, não sendo possível que por um ato judicial 

possa-se interferir sobre estes, pois estaria ultrapassando a própria legalidade e 

fundamentalidade dos direitos da pessoa humana. Ademais, cumpre gizar, por 

exemplo, que o instituto da curatela aplica-se para suprimir a capacidade plena do 

indivíduo, retornando-o para o estágio de relativamente incapaz, de modo que é 

incompatível no sistema jurídico haver a supressão dos atos existenciais, já que nem 

mesmo os absolutamente incapazes tem diminuída a possibilidade de prática de 

atos existenciais. Portanto, quando magistrado negar os direitos existenciais pela 

aplicação da curatela, estará contrariando o sistema jurídico em sua lógica, além de 

afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. 

Caio Mário da Silva Pereira150 (2004) já dizia que o instituto das 

incapacidades foi pautado para a proteção dos que possuem uma deficiência com 

reflexo jurídico, não tendo a lei a intenção de prejudicá-los, mas ao revés, o intento é 

ofertar proteção, e garantias para que possa haver a manutenção de sua vida 

privada patrimonial enquanto se busca tratamento especial para reestabelecimento 

do equilíbrio psíquico. Nelson Rosenvald151 (2018, p. 19) defende o instrumento da 

curatela afirmando que ―se destina à promoção de direitos fundamentais da pessoa 

deficiente sem lhe amputar situações existenciais‖, e as regras estabelecidas na 
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Convenção de Nova York são fundamentais para a compreensão da superação do 

modelo jurídico de exclusão de pessoas, concluindo que a curatela possui perfil de 

aplicação excepcional, para restringir-se minimamente em situações existenciais. 

Andressa Tonetto Fontana152 (s/a, s/p) comenta que no modelo jurídico 

anterior, a proteção ―adotada para aqueles que sofriam alguma restrição mental 

consistia na representação, com substituição integral de vontade, abarcando 

questões não apenas patrimoniais, mas também quaisquer assuntos pessoais e 

existenciais da pessoa interditada‖, e conclui que ―a curatela deve ser estabelecida 

com a finalidade de prestar apoio específico para cada pessoa, de forma 

individualizada. Houve, finalmente, uma humanização do instituto‖. Portanto, 

observa-se a evolução do sistema jurídico, pois nesta atual situação, observa-se que 

a curatela não pode imiscuir-se em assuntos pessoais e existenciais, salvo raras 

situações, verificadas casuisticamente. 

 Andressa Tonetto Fontana (s/a, s/p) esclarece que a excepcionalidade 

advinda da curatela é perceptível hoje com a inclusão do instrumento da Tomada de 

Decisão Apoiada, aplicável sempre que a situação de deficiência envolva a presença 

de discernimento da pessoa, pois nesta busca-se apenas o apoio nas decisões a 

serem praticadas. 

 Embora constatada a ocorrência da evolução no sistema acerca da 

restrição da capacidade civil, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, 

p. 902/903) crítica a doutrina clássica assim como o Código Civil em enclausurar a 

pessoa sobre o aspecto patrimonial, fazendo inferir que o único valor do ser humano 

é o seu patrimônio, de forma que sugere que seja repensado o regime de 

incapacidades, máxime no que concerne às situações jurídicas existenciais, para 

buscar garantir um respeito aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa com 

deficiência, não se podendo admitir que a simples interdição e curatela sejam 
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suficientes para sua proteção, não podendo o magistrado olvidar dos direitos que 

rodeiam o indivíduo quando da decretação da incapacidade daquele para o qual 

objetiva-se a interdição. 

 Por outro lado, também se deve atentar, conforme explica Nilson Tadeu 

Reis Campos Silva153 (2015, p. 277) que ―a pretensão de tornar como regra a 

garantia da capacidade legal por parte das pessoas com deficiência mental, além de 

derivar de visão cartesiana e reducionista que vislumbra a incapacidade como mera 

categoria jurídica‖ de modo que a restrição da capacidade civil, por meio da curatela, 

deixa de ser proporcional à cada ser humano e em situações aplicáveis às pessoas 

em seu particular, para possibilitar a recuperação e a duração da incapacidade pelo 

menor tempo possível. 

 Ainda, Nilson Tadeu Reis Campos Silva154 (2015, p. 279) explica que o 

sistema jurídico precisa combater ―consequências negativas das desigualdades 

funcionais, a fim de conservar ou fazer voltar a dar a todo cidadão e à pessoa com 

deficiência mental em especial, o seu lugar na cidade, o respeito dos seus direitos e 

das suas liberdades‖, sempre observando a particularidade de cada um. 

 Nesse sentido é que Nadinne Sales Callou Esmeraldo Paes155 (2019, p. 

366) comenta que a proporcionalidade é necessária vez que se for seguir apenas a 

determinação da lei em submeter à assistência da curatela apenas aos atos 

patrimoniais, olvidando-se dos existenciais ―aspectos outros de índole existencial 

das vidas dessas pessoas ficarão à margem da proteção legal, se absoluta a 

impossibilidade de manifestação de vontade, haja vista extrapolarem o espectro de 

atuação legal do curador‖, o que contrariará também o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência que determina a máxima proteção aos vulneráveis. Ora, poderá haver 

situações em que a tomada de decisão sobre a situação existencial será atribuída ao 
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curador, sendo somente este capaz de decidir a respeito da vida do curatelado. 

Joyceane Bezerra de Menezes (2015, p. 22)
156, explica em situação semelhante: 

 
se o curatelado não tiver qualquer capacidade de agir, estiver sob 
tratamento médico, houver a necessidade de se decidir sobre certa 
intervenção em matéria de saúde e não existir familiar em condições 
de fazê-lo? Haveria sim a possibilidade de intervenção do curador, 
mas sempre com a intenção de realizar o interesse fundamental do 
curatelado, assim entendido como as suas preferências genuínas, 
sua percepção do mundo, suas convicções pessoais acerca da 
própria identidade. 

 
 Paula Greco Bandeira157 (2016, p. 579-580) explica que nestas situações 

como a exposta acima ―Não se trata de excluir a pessoa com deficiência da vida em 

sociedade, mas, ao revés, de garantir que seus direitos sejam assegurados, a partir 

da nomeação de um curador em processo de interdição (...)‖. A curatela, portanto, 

ora pode ser empregada como assistência ora como representação, sendo 

inicialmente os atos patrimoniais os únicos que poderão ser restringidos, mas 

poderá haver situações na vida cotidiana que o curatelado poderá ser obrigado, 

diante da situação emergencial, em substituir por completo a vontade do curatelado. 

Não se desmerece e nem se deixa de reconhecer o avanço na legislação 

brasileira, tendo atualmente dois diplomas próprios das pessoas vulneráveis, sendo 

o Estatuto da Pessoa com Deficiência de nível legal e a Convenção de Nova York de 

nível constitucional, contudo diante das previsões legais, o avanço da sociedade, e a 

realidade prática de inúmeras situações que são desenvolvidas na atual 

modernidade, a restrição da capacidade civil, assim como os mecanismos de 

políticas públicas, leis, e outros atos normativos ou não, necessitam se transformar 

para adequar-se às novas exigências jurídicas e sociais, pois se deve buscar uma 

revolução geral e profunda para atender e efetivar os direitos fundamentais das 

pessoas com deficiência. 
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Em que pese a norma legal estipular claramente que a curatela deve-se 

ater-se apenas, e tão somente, ao aspecto patrimonial da pessoa, devendo o 

julgador ao aplicar a curatela reconhecer os direitos existenciais e preservá-los sob a 

autoridade da pessoa detentora da titularidade, ou seja, à própria pessoa que estará 

sob curatela, sob pena de cometer afronta à legislação e ao princípio da dignidade 

da pessoa humana estabelecido na Constituição Federal, outrossim, não pode 

olvidar-se que haverá situações em que a pessoa vulnerável não conseguirá ou não 

poderá tomar as suas decisões pessoais, necessitando ter substituída a sua vontade 

pela de outrem, ainda que respeitada a impossibilidade de haver conflitos de 

interesses e à sua autodeterminação. 

Deflui-se que embora haja evolução da legislação sobre as pessoas com 

deficiência, o que é refletido pelo instituto da restrição da capacidade das pessoas, 

há ainda a necessidade de avanço na legislação pátria para possibilitar haver a 

incidência de proporcionalidade nas decisões, a fim de evitar, discriminações 

praticadas pelo Poder Judiciário, devendo haver o respeito ao Ser, como pessoa 

humana, e sujeito de direitos, tanto sob o aspecto da sua liberdade de praticar os 

atos existenciais, quanto na eventual impossibilidade deste decidir. Também deve-

se haver uma releitura de postura dos poderes constitucionalmente constituídos para 

tentar, através e a partir deles, construir um cenário político e social que possibilite a 

inclusão das pessoas com deficiência, não limitando-se a promulgar leis, que, não 

raras às vezes, torna-se esvaziadas de significados diante das limitações 

existenciais do próprio sistema legal, ou de prolatar decisões sem a eficácia 

necessária no realidade prática a fim de garantir o direito constitucional perseguido. 

Além destas legislações emblemáticas, também houve outras, mas de 

menor repercussão no cenário jurídico, a exemplo da Convenção Interamericana 

para eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras 

de Deficiência. 

O Decreto Legislativo n° 198/2001 e o Decreto n° 3956/2001, 

incorporaram a Convenção Interamericana dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro; contudo não houve a repercussão necessária, haja vista que os termos 

empregados foram de pouca força normativa, pois ao invés de impor direitos, 

deveres e garantias, em verdade, estabeleceu pactos de comprometimento, como 

no artigo III, item 1, em que os Estados Partes comprometem-se à ―tomar as 
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medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de qualquer outra 

natureza, que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena integração à sociedade‖, e no 

artigo IV, item 1, em que acordam ―cooperar entre si a fim de contribuir para a 

prevenção e eliminação da discriminação contra as pessoas portadoras de 

deficiência‖. 

Nota-se o baixo conteúdo impositivo da Convenção Interamericana, que 

mais orientou os Estados soberanos a modificarem suas políticas, casos fossem 

necessários em cada local, do que impôs a prática de atos necessários para efetivar 

uma inclusão social e eliminar ou mitigar a discriminação. 

O tom do discurso de súplica a que os Estados façam alguma política em 

favor das pessoas com deficiência é notório na Declaração das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral de Organizações das Nações Unidas 

em 09 de dezembro de 1975, em que consta no preâmbulo o seguinte texto: 

―PROCLAMA esta Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes e apela à ação 

nacional e internacional para assegurar que ela seja utilizada como base comum de 

referência para a proteção destes direitos‖. Infere-se que há, em verdade, um 

profundo preconceito imbuído dentro da legislação, pois se utiliza o termo de apelo, 

suplica, para que os Estados Partes reconheçam direitos subjetivos de 

personalidades, inerentes às pessoas com deficiência. 

O desenvolvimento legislativo é bastante forte no contexto nacional 

brasileiro, pois demonstra a evolução paulatina no reconhecimento dos direitos 

existenciais das pessoas com deficiência. Importante, gizar que esse crescimento de 

reconhecimento não decorreu de uma revolução, nem de um estopim, mas de um 

conjunto e acelerado desenvolvimento mundial globalizado, em que a sociedade 

passou a abraçar, ainda que com receio, as pessoas vulneráveis e, ainda, tentar 

incluí-las no meio social, agindo de modo diverso da prática até então vigente. 

 

 

2.2.1 - Modelos de caracterização da pessoa com deficiência 

 
 
 Observa-se que pela evolução legislativa houve quatro fases na 

estruturação dos direitos humanos das pessoas com deficiência, sendo a primeira 



66 
 

com caráter preconceituoso, vinculado à intolerância, sendo a deficiência marca de 

impureza, pecado e, até mesmo, castigo divino; a segunda possui como 

características a invisibilidade dos indivíduos com deficiência, afastando-os da 

sociedade para ninguém os vê-los; a terceira pautada pelo assistencialismo, tendo 

como objetivo a cura das doenças que causam a deficiência; e por fim, a quarta fase 

imbuída do conceito de direitos humanos, voltados à inclusão social, e eliminação de 

barreiras que dificultem ou impeçam o pleno exercício dos direitos, dissociando-se o 

conceito de deficiência ao de incapacidade, e passando-se a promover políticas 

públicas que viabilizem o exercício dos direitos e capacidade pelas pessoas com as 

deficiências. (PIOVESAN, 2013 FARIAS; ROSENVALD, 2017158). 

 Sassaki159 (2006) acrescenta que na fase preconceituosa, também 

denominada de exclusão, havia a negação do trabalho ao portador com deficiência, 

ao passo que aquele que eventualmente aproveitasse da sua mão de obra, perante 

a sociedade era visto como explorador e cruel, já na segunda fase, a de 

invisibilidade ou de segregação, haviam parcerias entre instituições educacionais e 

empresas, para que as pessoas com deficiência trabalhassem no seu próprio 

domicilio e em oficinas protegidas. Ainda na terceira fase, a do assistencialismo e 

integração, inicia-se a tentativa de inserir esse grupo de vulneráveis no mercado de 

trabalho, contudo sem qualquer adaptação necessária tanto nos espaços de 

trabalho quanto pela sociedade em possibilitar a efetiva integração social; e por fim, 

a última fase, a da  inclusão social, tem-se a promoção da profissionalização da 

pessoa com deficiência por meio de instituições especializadas e capacitadas para 

recebê-los, como centros de reabilitação e associações próprias para o estudo e 

desenvolvimento de pessoas com de deficiência. 

 É notório, por exemplo, na Declaração das Pessoas com Deficiência da 

ONU de 1975 que era definido, no item 1, como deficientes, aqueles que eram 

incapazes de ―assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de 

uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita 

ou não, em suas capacidades físicas ou mentais‖. Nota-se que o entendimento da 

época de âmbito internacional estava arraigado na incapacidade própria da pessoa, 
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e que a sociedade não oferecia qualquer tipo de barreira nem impedimento, 

eliminando a obrigação estatal de movimentar-se em favor dos vulneráveis, pois 

transferiu a responsabilidade para as próprias pessoas deficientes. 

 O Estatuto da Pessoa com Deficiência160, nos artigos 2°, 4° e 6°, 

preconiza a última fase da inclusão social e da diferenciação entre deficiência e 

incapacidade, que a pessoa com deficiência é aquela que possui impedimento de 

longo prazo, por qualquer aspecto, físico, mental, intelectual ou sensorial, em que 

em decorrência da interação com algumas barreiras poderá dificultar a participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas; entretanto, a 

pessoa com deficiência não poderá sofrer discriminação, sendo uma destas a 

tentativa de restrição de seus direitos, pois a deficiência não afeta a capacidade civil 

da pessoa, salvo exceções que devem ser bem avaliadas. 

 Estabeleceu-se, então, esta diferenciação bem contundente e necessária 

para que as pessoas com deficiência possam ser incluídas na sociedade, separando 

capacidade civil de deficiência, e mais, atribui-se expressamente que a deficiência 

não está atrelada tão somente ao aspecto pessoal do indivíduo, mas das barreiras 

sociais que estão impedindo daquela pessoa se inserir plenamente na comunidade. 

 Flavia Piovesan (2013, s/p) esclarece que a deficiência não está 

vinculada à pessoa, mas na interação entre as mais diversas barreiras sociais e a 

sua limitação pessoal, que juntas impedem a participação efetiva da pessoa com 

deficiência na sociedade. Acarretou-se, então, a transposição de responsabilidade 

do indivíduo com deficiência, para o Estado que deve estabelecer medidas para 

eliminar as barreiras sociais existentes. 

 Percebe-se que há uma mudança de paradigma, pois nas três primeiras 

fases o entendimento era de que o indivíduo era a causa da sua própria 

incapacidade, e sendo sua culpa, o Estado apenas veio a promover, na terceira 

fase, o assistencialismo, na ideia de auxiliar os desamparados como uma tentativa 

de reabilitação da sua própria pessoa. 

                                            
160
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 O modelo médico vigorante até a terceira fase é explicado por Fletcher161 

(1996, p. 7) o qual afirma que "Tradicionalmente, a deficiência tem sido vista como 

um 'problema' do indivíduo e, por isso, o próprio indivíduo teria que se adaptar à 

sociedade ou ele teria que ser mudado por profissionais através da reabilitação ou 

cura". Sassaki (2006) explica que: 

 
O modelo médico da deficiência tem sido responsável, em parte, pela 
resistência da sociedade em aceitar a necessidade de mudar suas 
estruturas e atitudes para incluir em seu seio as pessoas portadoras 
de deficiência e/ou de outras condições atípicas para que estas 
possam, aí sim, buscar o seu desenvolvimento pessoal, social, 
educacional e profissional. É sabido que a sociedade sempre foi, de 
um modo geral, levada a acreditar que, sendo a deficiência um 
problema existente exclusivamente na pessoa deficiente, bastaria 
prover-lhe algum tipo de serviço para solucioná-lo. 
 

 Araci Nallin162 (1994, p. 171) acrescenta que o modelo médico até então 

vigente apoiava-se na ideia simplória de uma cirurgia ou um procedimento na 

tentativa de solucionar a questão da deficiência, conforme a seguir se deflui: 

 
Se, por um lado, o discurso dominante em reabilitação enfatiza a 
necessidade de se incrementar as capacidades restantes do cliente, 
por outro lado, a sua análise revela um enfoque no distúrbio, na 
doença, na deficiência. E o modelo médico aplicado à reabilitação. 
Existe o diagnóstico, o tratamento e a 'cura', como se a complexa 
questão da integração social das pessoas deficientes pudesse ser 
resolvida por uma operação, uma prótese, ou seja lá o que for. 

 
 Na quarta fase hodiernamente vivenciada, o entendimento passou a ser 

que os impedimentos são causados pelas diversas barreiras existentes na 

sociedade, sejam criadas pela própria população ou pelo Estado, o que acarreta 

várias consequências, pois o Estado passa de sujeito passivo (mero telespectador) a 

ser sujeito ativo para ser obrigado a eliminar as barreiras que impeçam o exercício 

pleno da capacidade das pessoas, criar políticas públicas e incentivos para que as 

pessoas possam exercer os seus direitos, e ainda, sufocar as discriminações sociais 

praticadas pelas outras pessoas que compõe a sociedade. 
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  Então, a percepção atual é que a inaptidão não está na pessoa 

humana, a qual é sujeita de direitos, mas no Estado e na sociedade que criam e 

praticam barreiras das mais diversas naturezas, tais como físicas, psicológicas, entre 

outras, que impem o exercício pleno dos direitos das pessoas. E, então, desenvolve-

se o papel fundamental de eliminar essas barreiras através dos poderes 

constitucionais previstos na Constituição, e também, pela sociedade, família e 

comunidade. 

 

2.2.2 - Caracterização da pessoa com deficiência no cenário brasileiro; 

 

 Como visto, no Brasil, a regra é que a capacidade é inerente a todos, seja 

pessoas sem ou com deficiência (FARIAS; ROSENVALD, 2017), e nesse sentido, 

Flavia Piovesan defende que a deficiência não está na pessoa humana, todavia são 

as interações entre as barreiras sociais e a limitação de ordem biopsicossocial que 

limitam a plena participação na sociedade (PIOVESAN, 2013). 

 Deve-se notar que com a modificação legislativa do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência não há mais a previsão a respeito da incapacidade das pessoas 

com desenvolvimento reduzido, e nem se interditam mais os excepcionais sem 

completo desenvolvimento mental, a exemplo das pessoas com Síndrome de Dawn 

(TARTUCE, 2019, p. 1395). 

 O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 6º, determina que a 

deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa quantos aos atos existenciais, 

tais como, casamento, direitos sexuais, reprodutivos, planejamento familiar, 

fertilidade, direito à família e à convivência familiar e comunitária, estando 

expressamente determinado no artigo 85 que ―a curatela afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial‖, enquanto que no 

seu §1° repete, novamente, que a curatela não atinge os direitos intrínsecos à 

pessoa humana, deixando evidenciada a obviedade no §2°, que a curatela é medida 

extraordinária. 

 A capacidade plena e efetiva de todas as pessoas com deficiência é a 

regra, e devem ser tratados com respeito e integridade conforme a legislação 

brasileira impõe, desde a Constituição, que exige o tratamento isonômico pelas 
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autoridades competentes, pela sociedade e pela família. A sua capacidade apenas 

poderá ser relativizada através de processo judicial por meio da interdição em que 

se utiliza da curatela para possibilitar os exercícios dos direitos civis pela pessoa 

com deficiência, respeitando, seus direitos, interesses e vontades. Não havendo a 

interdição, então se presume a plena capacidade civil da pessoa com deficiência, de 

modo que, a deficiência não lhe retira a dignidade nem a capacidade que lhe são 

inerentes. 

 

2.3 - Educação inclusiva como direito fundamental e o princípio constitucional da 

isonomia 

 
A Constituição expõe que a educação é um direito fundamental social nos 

termos do seu artigo 6°, enquanto o seu artigo 5°, caput, estabelece o princípio da 

igualdade de todos perante a lei, e reforça no seu inciso I, a igualdade entre homens 

e mulheres. Ainda, a Constituição estabelece que a educação é um direito de todos, 

pautando entre os vários princípios, no da igualdade de condições de acesso e de 

permanência, além de haver expressa previsão sobre a garantia de existir o 

atendimento especializado a todos os portadores de deficiência. 

Nesse diapasão pode-se verificar que a educação não é um direito sem 

regulamentação constitucional, posto que há diversas previsões acerca de garantias, 

princípios, objetivos, entre outros elementos, que o põe em destaque. Ademais, a 

implementação do ensino busca fomentar a justiça social, diminuindo as 

desigualdades sociais. A doutrina afirma que os conceitos de igualdade e justiça 

caminham juntos, possuindo, entre si, profunda conexão, que conforme a noção 

filosófica advinda de Aristóteles os iguais devem ser tratados de modo igual e os 

desiguais deverão ser tratados desigualmente na medida de suas desigualdades 

(SARLET, 2018, p. 589).  

A justiça baseia-se no que o sujeito vivencia, de forma intersubjetiva e 

relativa, na relação existente com outras pessoas e no modo como o sujeito e as 

demais pessoas são tratadas (SARLET, 2018, p. 589) 

A igualdade por sua vez imbuiu-se de valor central do direito 

constitucional contemporâneo, incluída como parte integrante da historia 

constitucional inaugurada com as primeiras declarações de direitos e sua 
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incorporação aos textos constitucionais a partir da matriz liberal-burguesa (SARLET, 

2018, p. 589). 

José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, citados por Sarlet (2018, 

p. 589/590) afirmam que ―o princípio da igualdade é um dos princípios estruturantes 

do sistema constitucional global, conjugando dialeticamente as dimensões liberais, 

democráticas e sociais inerentes aos conceitos de Estado de direito democrático e 

social‖. 

O texto da Declaração de Direitos de Virgínia163, consta no seu artigo 1°, 

que ―todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos 

certos, essenciais e naturais dos quais não podem, pôr nenhum contrato, privar nem 

despojar sua posteridade‖.  

Por sua vez, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789164, promulgado na França, afirma expressamente no seu artigo 1° que ―os 

homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem 

fundamentar-se na utilidade comum‖, e no seu artigo 6°, estabelece a igualdade 

perante a lei, no seguinte dizer: ―A lei é a expressão da vontade geral‖ e (...) ―Ela 

deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os 

cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, 

lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção (...)‖. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU165 promulgada em 

1948, também enuncia no seu artigo VII, que ―todos são iguais perante a lei e têm 

direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual 

proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra 

qualquer incitamento a tal discriminação‖.  
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 Declaração de Direitos de Virgínia. Disponível em: 
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/ilp/anexos/1788/YY2014MM11DD18HH14MM7SS42-
Declara__o%20da%20Virginia.pdf. Acesso em: 23 ago. 2020. 
164

 Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso em: 23 ago. 2020. 
165

 Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Disponível em: 
https://brasa.org.br/declaracao-universal-dos-direitos-
humanos/?gclid=CjwKCAjwyo36BRAXEiwA24CwGasDEDIsvJKwtMaLgdWf6JS8uOg-
TQq0xLMTKDprOv0tL7ClEKTfAxoCM6sQAvD_BwE. Acesso em: 23 ago. 2020. 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/ilp/anexos/1788/YY2014MM11DD18HH14MM7SS42-Declara__o%20da%20Virginia.pdf
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/ilp/anexos/1788/YY2014MM11DD18HH14MM7SS42-Declara__o%20da%20Virginia.pdf
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
https://brasa.org.br/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/?gclid=CjwKCAjwyo36BRAXEiwA24CwGasDEDIsvJKwtMaLgdWf6JS8uOg-TQq0xLMTKDprOv0tL7ClEKTfAxoCM6sQAvD_BwE
https://brasa.org.br/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/?gclid=CjwKCAjwyo36BRAXEiwA24CwGasDEDIsvJKwtMaLgdWf6JS8uOg-TQq0xLMTKDprOv0tL7ClEKTfAxoCM6sQAvD_BwE
https://brasa.org.br/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/?gclid=CjwKCAjwyo36BRAXEiwA24CwGasDEDIsvJKwtMaLgdWf6JS8uOg-TQq0xLMTKDprOv0tL7ClEKTfAxoCM6sQAvD_BwE


72 
 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966166, adotado 

no Brasil através do Decreto Legislativo n° 226/1991 e promulgado pelo Decreto n° 

592/1992, também aduziu no seu artigo 26 que ―todas as pessoas são iguais 

perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, a igual proteção da Lei. A este 

respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as 

pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação (...)‖.  

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos alcunhado de Pacto de 

São José da Costa Rica, também incluso no ordenamento jurídico brasileiro pela 

promulgação do Decreto n° 678/1992, determina no seu artigo 24 que ―todas as 

pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a 

igual proteção da lei‖.  

Além de outros documentos internacionais, tem-se que no plano 

constitucional brasileiro, a igualdade sempre esteve presente desde a Constituição 

de 1824 até a atualmente vigente, contudo há três fases de evolução do princípio da 

igualdade: a) ―igualdade compreendida como igualdade de todos perante a lei, onde 

a igualdade também implica a afirmação da prevalência da lei‖; b) ―igualdade 

compreendida como proibição de discriminação de qualquer natureza‖; c) ―igualdade 

como igualdade da própria lei, portanto, uma igualdade ―na‖ lei‖ (SARLET, 2018, p. 

591/592). 

Oscar Vilhena, citado por Sarlet (2018, p. 592), entende que a igualdade 

deve ser compreendida como uma reinvindicação de cunho moral, e não como uma 

proposição fática, transbordando o interesse social e político na construção da 

sociedade, atingindo o plano jurídico através da imposição e um dever ser. 

Ingo Wolfgang Sarlet (2018, p. 593) explica que a igualdade formal 

(primeira fase), na qual todos são iguais perante a lei, é voltada ao legislador para 

que este não incorra em tratamento diferenciado, minimizando a possibilidade de 

haver desigualdades futuras, contudo tal modo não elimina as causas destas. Nesta 

esteira, diante da dificuldade enfrentada de não eliminar as injustiças sociais, é que 

se passou a modular a igualdade com um cunho material (segunda fase), na 

aplicação da lei, vedando tratamento arbitrário, exigindo razoabilidade e 

proporcionalidade com critérios justos para casos de desigualdades. Contudo, 

percebe-se que embora se tenham critérios para aplicação desigual da norma, a 
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injustiça permanecia, passando-se a exigir a compensação destas para fomentar ou 

possibilitar o equilíbrio social, econômico e cultural, o que é denominado por alguns 

de igualdade social ou de fato. 

Acrescenta-se que em razão da vedação a atuação discriminatória, 

arbitrária e contrária à igual condição de cada indivíduo e o interesse na igualdade 

de respeito e consideração, inclusive no que concerne às qualidades e 

circunstâncias individuais, verificou-se que o princípio da dignidade da pessoa 

humana ―passou a integrar a própria concepção de igualdade constitucional, 

portanto como critério (material) de valoração, notadamente no que diz com a 

definição das discriminações materialmente não razoáveis‖ (SARLET, 2018, p. 595), 

ou seja, não poderiam então haver discriminações quando afrontem a dignidade 

humana, ainda que postas na lei ou em outro documento de cunho normativo. 

Na visão de José Joaquim Gomes Canotilho (2007, p. 339)167 o conteúdo 

do direito à igualdade abrange ao menos três dimensões: a) vedação ao arbítrio, não 

se comportando diferenciações sem qualquer fundamento razoável constitucional 

nem o tratamento igual para situações manifestamente desiguais; b) proibição de 

diferenciações com base em elementos subjetivos; e, c) o dever de compensação 

em virtude de intrínseca desigualdade de oportunidades, impondo-se a atuação 

estatal para efetivação da eliminação desta desigualdade (SARLET, 2018, p. 597). 

Por sua vez, Jorge Miranda e Rui Medeiros conceituam a igualdade sob o 

aspecto positivo e negativo, sendo este quando há a proibição de privilégios e 

discriminações, já aquele ocorre quando há o dever de tratar desigualmente nas 

situações desiguais e igualmente nas situações semelhantes, e ainda, em tratar 

como devem ser, no sentido prospectivo (SARLET, 2018, p. 597). 

Celso Antônio Bandeira de Mello168 (2004, p. 10-11) argumenta que a 

efetivação do princípio da igualdade advém da necessária consideração de que é 

vedado o tratamento diferenciado com os cidadãos, tanto no que tange ao legislador 

quanto ao aplicador da norma, o que induz que apenas será permitida a 

discriminação quando estiver em norma, do contrário estaria vedada a prática por 

contrariar o conjunto do ordenamento jurídico. Explica, ainda, que o conteúdo 

político-ideológico desta norma impõe que a lei não pode emanar privilégios nem 
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perseguições, pois deverá buscar regular a vida social, tratando equitativamente 

todos os cidadãos (MELLO, 2004, p. 14). 

Hans Kelsen169 (1962, p. 190) afirma que se for para apenas por a 

questão da igualdade perante os órgãos aplicadores do direito, impondo-os a tomar 

em consideração só as distinções feitas nas próprias leis aplicáveis, tratar-se-á tão 

somente a cingir-se aos princípios da regularidade da aplicação do direito em geral e 

da legalidade. 

Contudo, Celso de Mello (2004, p. 17) esclarece que o conteúdo da 

isonomia advém da compreensão do critério que se estará utilizando para aplicação 

discriminada da lei, caso em que se for positivo, ele dirá que o discrimen é legítimo, 

e se negativo, será ilegítimo. Esclarece ainda que as discriminações são válidas 

quando há um ―vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial 

acolhida, por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela 

conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com interesses 

prestigiados na Constituição‖ (MELLO, 2004, p. 24), de modo que conclui que a 

isonomia é vedada para ―desequiparações fortuitas ou injustificadas‖. E, no que 

concerne à identificação de quando a isonomia não possui um discrimen adequado, 

Celso de Mello (2004, p. 27-28) advoga que se devem verificar três questões: 

 
a) a primeira diz com o elemento tomado como fato de desigualação; 
b) a segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o 
fato erigido em critério de discrimen e a disparidade estabelecida no 
tratamento jurídico diversificado; c) A terceira atina à consonância 
desta correção lógica com os interesses absorvidos no sistema 
constitucional e destarte juridicizados. Esclarecendo melhor: Tem-se 
que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério 
discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa 
racional, isto é, fundamento lógico, para à vista do traço desigualador 
acolhido, atribuir o especifico tratamento jurídico construído em 
função da desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar 
se a correção ou fundamento racional abstratamente existente é ―in 
concreto‘, afinado com os valores prestigiados no sistema normativo 
constitucional. A dizer: se guarda ou não harmonia com eles. 

 
Depreende-se que não são todas as desigualdades que são adeptas ao 

sistema jurídico, devendo guardar sempre correlação com o Texto Maior sob pena 

de considerar aquela discriminação como ilegítima, e não válida, afastando sua 

aplicação no mundo jurídico e concreto. 
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Para Robert Alexy170 (2006, p. 393) a questão da igualdade precisa ser 

diferenciada como um direito geral e outros específicos, o que Sarlet qualifica como 

cláusulas gerais e especificas, contudo Alexy questiona: o que significa o dever de 

ser tratado de forma igual pelo legislador? E responde que ―esse dever não pode 

significar nem que o legislador tenha que inserir todos nas mesmas posições 

jurídicas, nem que ele tenha a responsabilidade de que todos tenham as mesmas 

características naturais‖ e, nem que estejam sob o mesmo enquadramento fático 

(2006, p. 396). Alexy pondera que ―a igualização de todos, em todos os aspectos, 

faria com que todos quisessem fazer sempre a mesma coisa‖ (2006, p. 397), 

concluindo que o dever de igualdade dirigido ao legislador ―não pode exigir que 

todos sejam tratados exatamente da mesma forma ou que todos devam ser iguais 

em todos os aspectos‖, caso contrário haveria um caos social, econômico, 

intelectual, cultural, mas também ―ele não pode permitir toda e qualquer 

diferenciação e toda e qualquer distinção‖. 

O Supremo Tribunal Federal adota entendimento de que o princípio da 

igualdade impõe a existência de uma correlação de razoabilidade e congruência 

para justificar um tratamento desigual, afastando-se discriminações arbitrárias, 

permitindo-se demonstrar que há uma congruência lógica entre o fator do discrímen 

e a discriminação alegada como contrariaria ao direito da igualdade, ou que se 

demonstre que inexiste uma violação flagrante da desigualdade a permitir o 

tratamento desigual (SARLET
171

, 2018, p. 603), filiando-se aos entendimentos acima 

expostos. 

Em meio ao direito fundamental da isonomia, estabelecido 

constitucionalmente e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, é que se 

desenvolve o direito à educação inclusiva das pessoas com deficiência por meio de 

ações afirmativas. 

A educação trata-se, como demonstrado, de um direito fundamental 

social, imposto na Constituição, para atingir o desenvolvimento da cidadania, 

promover o desenvolvimento pessoal e nacional. A educação dos alunos com 

deficiência através, apenas, de programas especializados num sistema paralelo de 

ensino, não obteve êxito, não se conseguiu atingir resultados satisfatórios, o que é 
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comprovado pela longa permanência nestas atividades escolares, sem 

necessariamente adquirir conhecimentos suficientes para permitir a sua atuação 

social e profissional de modo independente (GARICOIX, 2010, p. 6)172. 

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizado na 

Tailândia, em 1990, elaborou um documento que estabelece no seu artigo 3°, item 5, 

que as pessoas com deficiência exigem atenção especial, de modo que é 

necessário que sejam adotadas medidas que garantam a igualdade de acesso ao 

conhecimento, devendo serem empreendidas todas as necessidades básicas com o 

objetivo de atingir a aprendizagem de todos. 

A Resolução n° 48/96 da Organização das Nações Unidas173 estabeleceu 

o documento denominado de Regras Gerais sobre a Igualdade de Oportunidades 

para Pessoas com Deficiências, cujo teor continha, dentre várias recomendações, a 

imposição aos Estados de reconhecerem o princípio da igualdade de oportunidades 

de ensino, em todos os níveis, com ambientes integrados, devendo-se assegurar 

que a educação das pessoas com deficiência devem ser parte integrantes 

obrigatórias do sistema de ensino nacional, com garantias de acessibilidade e de 

serviços de apoio de acordo com as necessidades individuais.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu desde 1990 no seu 

artigo 54, inciso III, que é dever do Estado garantir o ―atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino‖ o que demonstra plenamente a garantia constitucional da educação inclusiva 

desencadeado pelo princípio fundamental da isonomia, pois a lei reforça e determina 

que a educação é para todos, com ou sem deficiência. 

A Declaração de Salamanca de 1994174, de que trata sobre os Princípios, 

Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, proclamou, 

dentre outras orientações, que: 
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aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso 
à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, 
escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem 
os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias 
criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade 
inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais escolas 
provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram 
a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o 
sistema educacional. 

 

Deflui-se com clareza que há a preocupação no âmbito internacional com 

o atendimento das necessidades educacionais especiais, devendo haver o espaço 

na escola regular para as pessoas com deficiência, com atividades especificas às 

suas necessidades, além de que a orientação inclusiva é o meio mais eficaz de 

combater a discriminação, construir uma sociedade integradora, possibilitando uma 

educação efetiva para a maioria das crianças. 

A preocupação legislativa com a educação inclusiva é muito profunda, 

tanto que a própria Constituição preconiza o atendimento especializado às pessoas 

com deficiência, primando pelo ensino regular. Tal responsabilidade tem por objetivo 

propiciar a plena participação social em todas as áreas, como educacional, no 

trabalho, no esporte, na cultura, no lazer, enfim, na satisfação plena da cidadania. 

A Lei de Diretrizes e Bases Educacionais n° 9394/96, no seu artigo 4°, 

estabelece que é dever do Estado prestar atendimento educacional especializado 

gratuito aos educandos com deficiência, desde a infância e por toda a vida, com 

preferência na rede regular de ensino. Criou-se ainda a educação especial em que 

consiste na modalidade de educação ofertada para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. É 

imposto ainda o atendimento especializado na escolar regular para ao grupo de 

vulneráveis, e excepcionalmente o referido serviço será prestado em classes, 

escolas e serviços especializados, desde que não seja possível a integração com as 

classes comuns do sistema regular de ensino. 

Várias foram as garantias aplicadas às pessoas com deficiência, como 

recursos educativos específicos, terminalidade do curso educacional específica, 

professores especializados com o nível de educação necessário para atendimento 

especifico, educação especial para o trabalho, objetivando a integração social e o 

acesso igualitário aos benefícios de programas sociais suplementares para o 

respectivo nível escolar. 



78 
 

No dizer de Lubianca Neves da Motta175 (2008, p. 34), ―uma das primeiras 

ações que viabilizam a inclusão da pessoa com deficiência é a acessibilidade, que 

vai desde a acessibilidade arquitetônica até a acessibilidade à informação‖, e 

acrescenta que ―o trabalho constitui um dos meios que viabiliza o processo de 

adaptação à sociedade, na medida em que as condições sociais decorrem das 

materiais‖. Motta (2008, p. 36) adverte ainda que a educação em escolas 

segregativas promove o desenvolvimento de indivíduos alienados, com pouca 

educação para a vida útil, comprometendo o futuro da pessoa, fomentando o 

preconceito, pondo barreiras para a colocação dele no mercado de trabalho. 

Calha ressaltar que a Lei n° 7853 de 24 de outubro de 1989 já 

determinava naquela época a inclusão social da educação, na alínea do inciso I do 

parágrafo único do artigo 2°, determinando ainda, a inserção no sistema educacional 

da educação especial todas as escolas especiais, privadas e públicas, com oferta 

obrigatória no sistema público de vagas para educação especial, e ainda, igualação 

de acessos dos alunos com deficiência aos benefícios concedidos aos alunos sem 

deficiência, como material, merenda escolar e bolsas de estudo. Também ficou 

imposto que o Poder Público deveria assegurar o pleno exercício dos direitos 

básicos, inclusive o de educação, ficando ressaltado no §1° do artigo 1° que a 

aplicação e interpretação da indigitada norma era considerada valor básico de 

igualdade de tratamento e de oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade 

da pessoa humana, do bem-estar e de outros elencados na Constituição. 

O direito da educação inclusiva restou pacificado no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n° 5357 na qual se julgou a constitucionalidade dos 

artigos 28, §1°, e 30, caput, da Lei n° 13146 de 2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência -, declarando a constitucionalidade da norma que prevê a educação 

inclusiva no ensino privado regular, vedando a cobrança de valores adicionais de 

qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas, assim como as 

demais normas de proteção aos deficientes nas instituições de ensino superior e de 

educação profissional e tecnológicas, públicas e privadas. 
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Conforme ressalta Carlos Eduardo Rios do Amaral176 (2018, s/p) ―a 

realidade das crianças brasileiras é outra, bem distante da promessa legislativa de 

reconhecer sem discriminação o direito das pessoas com deficiência à educação‖, e 

ainda acrescenta que a efetivação dos direitos ―carece de boa vontade política em 

boa parte do território brasileiro, em todas as esferas de governo‖. 

A educação inclusiva, então, não é novidade legislativa no cenário 

nacional nem no internacional, contudo, embora haja uma densa normatividade a 

respeito, desde longínquas datas, todavia a dificuldade de implementação é pacífica 

e incontroversa. 

 

2.4 Dignidade da pessoa humana nos termos da Constituição Federal sob o aspecto 

da educação inclusiva 

 
Os direitos fundamentais e direitos humanos possuem ou não dicotomia? 

Para alguns doutrinadores os direitos fundamentais e humanos são identificados 

como sinônimos, para outros há diferenças. 

Para Nathalia Masson (2018, p. 202) os direitos humanos são previstos 

no plano contrafactual, ou seja, no exercício abstrato, exigíveis no plano 

internacional, mas desprovidos de normatividade, já os direitos fundamentais 

estariam positivados e com poder de exigência e sanção em caso de 

descumprimento, pautando-se no âmbito interno dos Estados soberanos.  

Ingo Sarlet (2018, p. 307) também se apresenta no sentido de 

diferenciação dos dois institutos, quando afirma que a ―distinção aqui é assumida 

como correta‖, e ―as diferenças, especialmente quando se tiverem bem presentes os 

critérios para tanto, são evidentes e têm sido reconhecidas por ampla doutrina e 

mesmo em caráter jurisprudencial‖. Os direitos fundamentais seriam aqueles 

aplicáveis e atribuíveis à pessoa humana, reconhecidos expressa ou implicitamente 

no âmbito do direito constitucional positivo, já os direitos humanos estão vinculados 

aos documentos produzidos no âmbito do direito internacional, referindo-se às 

posições jurídicas que reconhecem o ser humano como tal, independente de qual 
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vinculação com sua ordem jurídica constitucional, atingindo validade universal, 

espraiando-se a todos os povos e nações (SARLET, 2018, p. 307). 

Ingo Sarlet (2015, s/p177) adverte ainda que ―não parece razoável 

sustentar que estamos diante de direitos humanos, na condição de exigências 

morais ou de direitos de caráter universal fundados na dignidade humana‖, e por 

outro lado, que também ―não de direitos humanos compreendidos como aqueles 

consagrados nos sistemas (internacional e regional) de proteção dos direitos 

humanos como uma espécie de pauta mínima (mas não máxima) vinculativa dos 

Estados signatários‖. 

Ainda, Antonio Eenrique Perez Luño afirma que o termo de direitos 

humanos possui contornos amplos e imprecisos ao passo que os direitos 

fundamentais possuem sentido mais preciso e restrito, na medida em que 

constituem o conjunto de direitos e liberdades reconhecidas institucionalmente 

estabelecidos no direito positivo pátrio do Estado (PÉREZ LUÑO, 1995, p. 46-47178). 

Em sentido contrário tem-se a posição de André de Carvalho Ramos 

(RAMOS, 2014, p. 51/52179) o qual defende que a distinção não tem relevância, em 

decorrência do denominado ―processo de aproximação e mútua relação entre Direito 

Internacional e o Direito interno na temática dos direitos humanos". 

Contudo, independentemente da adoção da tese a respeito do conceito, 

ambos estão voltados a assegurar e promover a dignidade da pessoa humana, 

estando conectados aos direitos essenciais como a liberdade e a igualdade 

(MASSON, 2017, p. 202). 

A Constituição brasileira prevê no seu artigo 1°, inciso III, a dignidade da 

pessoa humana como fundamento do Brasil, sendo tão relevante que se constitui de 

―condição de limite material implícito à reforma constitucional‖ (SARLET, 2018, p. 

261) ao lado de outros princípios, como o da República, do Estado Democrático de 

Direito e da proteção ao ambiente. Esta importância é refletida na vinculação deste 

princípio com os direitos humanos e fundamentais, que embora não se tenha na 

evolução do constitucionalismo uma vinculação evolutiva daquele com estes, a 

jurisprudência e a doutrina cada vez mais robustece a ligação em comento, sendo 
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atualmente considerado como eixos estruturantes do Estado Constitucional 

(SARLET, 2018, p. 265-266) o que é fortalecido pelo entendimento de Carlos 

Roberto Siqueira Castro180 (2003, p. 9) o qual afirma que o Estado atual é 

consubstanciado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e de Peter 

Häberle181 (2010, p. 15) ao afirmar que o ―ponto de partida para tudo é a dignidade 

humana e uma proteção da vida privada mais efetiva‖. 

Deve-se atentar que sendo a dignidade da pessoa humana um 

fundamento do Estado e, portanto, princípio estruturante, então, o Estado deve 

―servir como instrumento para a garantia e promoção da dignidade das pessoas 

individual e coletivamente consideradas‖ (SARLET, 2018, p. 267). Não é sem razão 

que a dignidade constitui um eixo fundante da Constituição, devendo os demais 

direitos constituídos e os criados no futuro, sempre terem a função de servir e 

fortalecer as garantias constitucionais atribuídas ao ser humano. Portanto, efetivar a 

dignidade humana é perceber que dele decorrem vários direitos fundamentais e 

subjetivos, que devem ser reconhecidos, respeitados, protegidos e promovidos, disto 

infere-se que a dignidade é a mola propulsora da consolidação e desenvolvimento 

de direitos e garantias fundamentais. 

À dignidade humana são atribuídas cinco funções: a) valor/princípio, 

através da qual tenta-se construir uma unidade de sentido e legitimidade do texto 

constitucional; b) limite e tarefa dos poderes estatais e da sociedade, sendo o limite 

uma barreira para atos que tentem violar ou expor ameaças e riscos das pessoas, 

impedindo a intervenção do Estado e de terceiros no círculo de direitos subjetivos; já 

a tarefa traz consigo a imposição de deveres efetivos de proteção oriunda dos 

órgãos estatais, por meio de medidas prestacionais para combater ações estatais e 

de atores privados; c) definição da titularidade dos direitos, em que se decorre o 

princípio da titularidade universal; d) abertura material do catálogo de direito 

fundamentais, em que se permite identificar outras posições fundamentais 

espalhados ao longo do texto constitucional; e) limites dos limites, em que permite 

que os órgãos estatais imponham restrições a outros direitos fundamentais, sem 
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implicar na desconsideração da dignidade daquele que sofreu a restrição (SARLET, 

2018, p. 269-272). 

Rosilene Maria Sólon Fernandes Martins (2004, p. 94182) aduz que os 

direitos sociais propiciam uma vida digna, plena, entre os quais está o direito à 

educação que é ―um direito inerente ao ser humano, parte de sua vida e dela 

indissociável, e só por meio de uma educação séria e responsável o homem é capaz 

de atingir o fim para qual foi criado‖. Como visto, a educação além de ser um direito 

social, insculpido no artigo 6°, caput, da Constituição, constitui-se de um direito 

subjetivo estatuído no artigo 225 da Carta Magna. 

Nessa perspectiva, Carlos Eduardo Souza Vianna (2007, p. 73-74183) 

entende que a ―educação só poderá ser considerada como direito de todos, se 

houver escolas para todos‖, de modo que exsurge o direito do cidadão exigir do 

Estado o cumprimento da prestação educacional ao qual é obrigado, sob pena de 

incidir responsabilidade da autoridade competente nos termos do artigo 208, §2°, da 

Constituição. 

Tem-se a ideia que a educação é a que costumeiramente ver-se nas 

escolas, com o ensino da matemática, do português, da historia, geografia, enfim, de 

várias disciplinas previamente preparadas curricular e pedagogicamente para o 

ensino generalizado e isonômico a todos, pois à maioria da população é 

apresentado um plano de ensino uniforme, as quais a população já é acostumada, 

contendo exigências iguais nas cinco regiões do país: sul, sudeste, norte, nordeste e 

centro-oeste. O modelo de ensino unificado e isonômico a todos é um fator de 

aprofundamento da desigualdade social, além de incitar a discriminação entre as 

pessoas, afetando diretamente o pleno desenvolvimento e dignidade humana. 

Nessa toada, Carlos Eduardo Souza Vianna (2007, p. 77)184 afirma que 

―um dos objetivos do direito fundamental à educação é o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana, cabendo ao Poder Público viabilizar esse direito‖, e para 

assim ser precisa existir uma educação especial, qualificada, com diretrizes 
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adequáveis aos casos concretos, além de permitir o amplo acesso educacional, o é 

reforçado com o explano por Pontes de Miranda (1987, p. 348)185: 

 

A ingenuidade ou a indiferença ao conteúdo dos enunciados com 
que os legisladores constituintes lançam a regra ‗A educação é 
direito de todos‘ lembra-nos aquela Constituição espanhola em que 
se decretava que todos ‗os espanhóis seriam‘, desde aquele 
momento, ‗buenos‘. A educação somente pode ser direito de todos 
se há escolas em número suficiente e se ninguém é excluído delas, 
portanto se há direito subjetivo à educação e o Estado pode e tem de 
entregar a prestação educacional. Fora daí, é iludir com artigos de 
Constituições ou de leis. Resolver o problema da educação não é 
fazer leis, ainda excelentes; é abrir escolas, tendo professores e 
admitindo alunos. 

 

Nesta percepção depreende-se que entre os ditos ‗normais‘ já há uma 

grande dificuldade de garantir e gozar do direito pleno à educação 

constitucionalmente prevista, de forma que entre as pessoas com deficiência há 

ainda mais uma beligerância constante, pois além das características desiguais de 

ensino necessárias para conferir o aprendizado, há também a luta contra os 

preconceitos e discriminações massivamente presentes no contexto social, o que 

torna sobremaneira difícil a sua inserção na sociedade, afastando-os do direito à 

educação inclusiva. 

Contudo, não se deve olvidar que o programa educacional da 

Constituição prevê que o Estado deve propiciar a implementação de condições 

mínimas para permitir o desenvolvimento de todos os indivíduos, para fomentar o 

pleno desenvolvimento social e pessoal. 

Nesta esteira do necessário atendimento à educação inclusiva, tendo em 

vista que a Constituição já obrigava a inclusão das pessoas com deficiência no 

ensino público regular, o Poder Legislativo editou e o Poder Executivo sancionou o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015 – na qual 

se destaca que se obrigou às instituições particulares a acolher estes vulneráveis 

sem qualquer acréscimo de valores pecuniários, devendo observar, implementar, 

incentivar, o sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e modalidades, 

aprendizado ao longo de toda a vida, oferta de serviços e recursos de acessibilidade 

que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena, especialização do projeto 
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pedagógico educacional, pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, 

entre outros artifícios para promover a educação inclusiva constitucionalmente 

garantida. 

Segundo o que Luiz Alberto David de Araújo186 (2003, p. 90-91) comenta, 

antes mesmo da edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência que inicialmente o 

melhor para as pessoas com deficiência era mantê-las na escola especial; contudo 

na atualidade esse pensamento deve ser modificado, para o ideal de inclusão, em 

que a eles devem ser postos na rede regular de ensino, devendo o professor possuir 

habilidades para receber e acompanhar o novo aluno, permitindo que os colegas de 

classe possam conviver com ele, e vice-versa, permitindo a construção de uma 

solidariedade comum, e a superação dos desafios e barreiras sociais ainda 

existentes. 

Partindo deste entendimento, não se pode mais permitir que haja 

segregação das pessoas com deficiência e das sem deficiência, de modo que se 

deve propiciar, incentivar, estimular e fomentar a participação social e democrática 

cada vez mais inclusiva desse grupo de vulneráveis, para permitir que haja o seu 

desenvolvimento pleno, garantindo a concretude da sua dignidade humana. Não 

quer com isto induzir que as escolas especiais que recebam preponderantemente 

pessoas com deficiência devem ser extintas. Não. Mas se deve lutar – a sociedade e 

os Poderes Públicos - para que as pessoas vulneráveis mentalmente e fisicamente 

sejam incluídas no sistema educacional inclusivo, para permitir que aqueles alunos 

que também estão matriculados nesses espaços possam inserir-se, na medida de 

suas evoluções pessoais, no meio educacional regular para lhes permitir o pleno 

desenvolvimento. 

Eugênia Augusta Gonzaga Fávero187 questiona ―A educação escolar seria 

uma obrigação também para quem tem deficiência?‖ e ela mesma responde: 

 

Se reconhecermos que não, seria o mesmo que a negação da 
cidadania, pois pressupõe direitos e deveres. É claro que pessoas 
acometidas de doenças contagiosas por mera convivência social, 
pessoas que necessitam de internação hospitalar, estão dispensadas 
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dessa obrigatoriedade, mas nem para estas o Poder Público é 
dispensado, uma vez que deve aparelhar as chamadas classes 
hospitalares, enquanto necessário‖. A escola especial quer ter o 
mesmo caráter: atendimento à parte, enquanto necessário. Parece 
muito plausível, mas na prática implica em exclusão e ofensa a 
direitos fundamentais na medida em que não há razões para impedir 
a convivência de pessoas com deficiência com outras pessoas sem 
essas limitações. Ao contrário, há razões de sobra para lhes 
proporcionar essa convivência, ainda que difícil num primeiro 
momento, mas imprescindível para a superação dos desafios que 
todos enfrentarão em sociedade. 

 

A escola deve cumprir seu papel efetivamente de agregação, de caráter 

coletivo, onde o espaço educacional é plural, e permite a presença de todos 

independente de suas características pessoais (VIANNA, 2007, p. 86-87), o que 

propiciará a eliminação ou mitigação da discriminação atualmente vigente, e 

representará um espaço consubstanciado para a preparação da cidadania e do 

desenvolvimento da pessoa. 

Ademais, a escola deve também cumprir com seu papel social de 

enfrentar as diferenças entre as pessoas, e criar um local acolhedor para todos 

indistintamente, propiciando a realização plena da dignidade das pessoas, e não 

atuar como é corriqueiramente visto, deixando pessoas com alguma dificuldade para 

trás, de modo que a existência desse grupo de pessoas ―não pode significar seu 

confinamento em uma sala/escola, longe dos demais‖; ao revés, é dever 

constitucional criar mecanismos para inseri-los na sociedade para os fazerem 

aprender conteúdos específicos, que são comuns aos demais (FAVERÓ, 2004, p. 

30)188 

Portanto, o Poder Público e a sociedade devem empreender forças para 

que a educação inclusiva seja prestada adequadamente às pessoas com deficiência 

a fim de garantir a estes a sua dignidade humana, não sendo adequado permitir o 

seu direcionamento a ambientes especiais, sem antes fomentar a sua conjugação 

com as demais pessoas sem deficiência, pois do contrário se estará estimulando a 

discriminação social e a sua própria exclusão. 
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Capítulo 3: LIMITAÇÕES À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Tendo sido discutido no primeiro capítulo acerca do ativismo judicial a 

respeito das decisões emitidas pelo Poder Judiciário, das funções desempenhadas 

pela jurisdição constitucional e da dificuldade da força normativa de implementação 

das normas constitucionais, ao passo que no segundo capítulo realizou-se um 

aprofundamento acerca da educação inclusiva, passando pela previsão 

constitucional sobre a matéria, apresentando um breve histórico evolutivo da 

legislação das pessoas com deficiência, e os modelos de caracterização destes 

indivíduos, passando ao debate sobre o princípio da isonomia e da dignidade da 

pessoa humana sob o aspecto da educação inclusiva, passa-se, então, a analisar 

alguns limites de efetivação dos direitos de inclusão social escolar.  

Não se buscará esgotar a previsão de limitações, até porque são 

infindáveis, e a cada dia, desenvolve-se uma nova dificuldade, como por exemplo, 

no atual estágio da pandemia do Coronavírus em 2020 que agravou, sobremaneira, 

as dificuldades já existentes na educação inclusiva, e fez transparecer outras que 

sequer eram percebíveis. 

 

3.1 – Limitações à eficácia e efetividade do direito à educação inclusiva 

 

As normas que estabelecem direitos humanos possuem natureza 

constitucional, conforme artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1979189, e por assim serem, lhes é intrínseca a característica da 

efetividade, diante do §1° do artigo 5° da Constituição Federal190. José Afonso da 

Silva (2014, p. 182) aduz que ―são direitos constitucionais na medida em que se 

inserem no texto de uma constituição ou mesmo constem de simples declaração 

solenemente estabelecida pelo poder constituinte‖. Todavia, quanto à aplicabilidade, 

o constitucionalista pondera que a ―eficácia e aplicabilidade das normas que contêm 

os direitos fundamentais dependem muito de seu enunciado, pois se trata de 

assunto que está em função do Direito positivo‖, ou seja, o autor menciona que 

embora as normas tenham eficácia, dependem em algumas situações de edição de 

lei para possibilitar a aplicação prática. 
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Necessário nesse cenário distinguir eficácia social de eficácia jurídica. 

Para José Afonso da Silva 191(1982, p. 42) a eficácia jurídica é a ―qualidade de 

produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as 

situações, relações e comportamentos nela indicados‖, do que se deflui estar a 

eficácia jurídica conectada com a aplicabilidade, exigibilidade e executoriedade da 

norma, e como ―condição de possibilidade de sua aplicação jurídica‖, já a eficácia 

social seria a própria efetividade da norma. Luís Roberto Barroso192 (1996, p. 83) 

entende que a efetividade seria a concretização da norma no mundo fático, ou seja, 

a realidade social passa a obedecer e seguir a normatividade imposta, momento em 

que é constatada a eficácia social. 

Já no que concerne à diferenciação entre eficácia e aplicabilidade, José 

Afonso da Silva (1982, p. 49-50) afirma que não há como cindir os conceitos de 

eficácia e aplicabilidade, chegando a afirmar que talvez sejam ―aspectos do mesmo 

fenômeno, encarados por primas diferentes: aquela com potencialidade; esta como 

realizabilidade, praticidade‖. Ingo Wolfgang Sarlet193 (2018, p. 175) entende que 

eficácia e aplicabilidade são noções conexas, sendo impossível falar em norma 

eficaz sem aplicabilidade, e pondera que ―uma norma eficaz é sempre aplicável, mas 

poderá não ser aplicada, portanto, poderá não alcançar eficácia social ou 

efetividade‖. Eros Roberto Grau194 (1997, p. 317) adverte que o ato de decidir para 

reconhecer determinado direito, torna-se uma opção pela efetivação, o que não se 

confunde com o fato de, estando o direito efetivado, com a devida aplicação ao caso 

concreto, não quer isso significar que este venha a ser executado pelos 

destinatários, cumprindo com a função social prevista na norma. 

Ingo Wolfgang Sarlet195 (2018, p. 177) define eficácia jurídica como a 

―possibilidade (no sentido de aptidão) de a norma vigente (juridicamente existente) 

ser aplicada ao caso concreto e de – na medida de sua aplicabilidade – gerar efeitos 

jurídicos‖, e já a eficácia social ou efetividade engloba ―tanto a decisão pela efetiva 

aplicação da norma (juridicamente eficaz), quanto o resultado concreto decorrente – 
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ou não – desta aplicação‖, sendo a eficácia e aplicabilidade facetas do mesmo 

fenômeno, embora situadas em planos diversos (dever ser e ser), todavia estão 

intrinsecamente conectadas, ―na medida em que ambas servem e são 

indispensáveis à realização integral do direito‖. 

Ingo Wolfgang Sarlet196 (2018, p. 199) explica que a efetividade das 

normas constitucionais se refere à ―pretensão de máxima realização, no plano da 

vida real, do programa normativo abstratamente estabelecido‖, ou seja, ―ao processo 

de migração do ―dever ser‖ normativo para o plano do ―ser‖ da realidade social‖ 

depende de uma diferenciada e complexa rede de fatores, o que remonta ao 

princípio da força normativa da Constituição. 

José Joaquim Gomes Canotilho197 (1993, p. 966) ao tratar de valor 

normativo da Constituição, explica que se deve destacar tanto a qualidade de lex 

superior, já que ela seria fonte da produção normativa (norma normarum), quanto a 

de normativo hierarquicamente superior (superlegalidade material), o qual a torna 

parâmetro obrigatório de todos os atos estatais. A supralegalidade formal justificaria 

a rigidez constitucional, sendo encarada como norma primária da produção jurídica, 

já a supralegalidade material conduzia a ―conformidade substancial de todos os 

actos do Estado e dos poderes públicos com as normas e princípios 

hierarquicamente superiores da constituição‖. Ingo Wolfgang Sarlet198 (2018, p. 199) 

denota que ―o princípio da força normativa da constituição significa a pretensão de 

prevalência dos pressupostos da constituição na solução dos problemas jurídico-

constitucionais, garantindo sua eficácia e permanência‖. 

Konrad Hesse199 (1991, p.9-12) explica que a Constituição possui uma 

espécie de força própria a qual por si só enseja a motivação e ordenação da vida do 

Estado e da sociedade; entretanto a sua força não se reduz às forças políticas e 

sociais, ponderando que a teoria da constituição deve pautar-se em equilíbrio entre 

as forças dominantes da sociedade, as quais não possuem qualquer elemento 

normativo e sim de poder, em conjunto a normatividade, a qual não pode ser 

afastada da realidade social, de modo que a Constituição possui uma pretendida 

eficácia própria buscando sua concretização na realidade social. 

                                            
196

 SARLET, op. cit., p. 199. 
197

 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6.ed.rev. Ed. Livraria Almedina: 

Coimbra, 1993. 
198

 SARLET, op. cit., p. 199. 
199

 HESSE, op. cit., p. 9-12. 



89 
 

Konrad Hesse (1991, p. 14-15) explica ainda que ―a norma constitucional 

não tem existência autônoma em face da realidade. A sua essência reside na sua 

vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na 

realidade‖, e ainda que ―a pretensão de eficácia de uma norma constitucional não se 

confunde com as condições de sua realização; a pretensão de eficácia associa-se a 

essas condições como elemento autônomo‖, e finaliza afirmando que ―a força 

condicionante da realidade e a normatividade da Constituição podem ser 

diferenciadas; elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou 

confundidas‖. 

Ingo Wolfgang Sarlet200 (2018, p. 200) entende que a força normativa da 

constituição em sua pretensão de eficácia e efetividade, possui pressupostos para 

sua concretização, citando a necessidade de que a interpretação da Constituição 

esteja correspondendo à natureza social, pretendendo a realização ótima dos 

preceitos da Constituição na realidade fática, e também uma ―práxis da 

constitucional voltada à vontade de constituição, especialmente pelos atores 

responsáveis pela ordem jurídica‖, de modo que somente com o preenchimento dos 

pressupostos é que o texto constitucional passa a ser encarado como força ativa 

―influindo e determinando a realidade concreta da sociedade‖, e finaliza advertindo 

que o problema da força normativa da constituição ―é um problema de todas as 

constituições, mas como ele se manifesta e como ele se resolve é sempre algo que 

não pode ser reconduzido pura e simplesmente a uma teorização abstrata e 

genérica‖. 

Há vários elementos que podem contribuir ou não para a concretização 

da Constituição e seus direitos fundamentais, sendo, por exemplo, os fatores 

externos, a pressão dinâmica da sociedade e sua fragilização, a economia 

dependente e em constante crise, processos políticos, estruturas conservadoras, 

enfim, existem várias barreiras que impedem a efetividade e aplicabilidade dos 

direitos sociais e individuais. Por outro lado, atores políticos e sociais os quais têm 

responsabilidade política, incluindo nestes os magistrados, devem estar 

comprometidos e capacitados para transformar a vontade constitucional em 

realidade social. Do mesmo modo, a própria Constituição prevê mecanismos 

internos para sua autopreservação, como estados de exceção, garantia para os 
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magistrados, jurisdição constitucional independente e autônoma, mecanismos de 

reforma constitucional, ou seja, ferramentas que possibilitam através de diversos 

meios manter, aplicar e tornar efetiva a constituição (SARLET, 2018) 

Lenio Streck201 (2014, p. 17) defende que a atual crise do direito, 

principalmente da efetividade dos direitos fundamentais, decorre também da crise do 

modelo liberal-individualista, no qual explica: 

 

A crise do modelo liberal-individualista não foi superada. Entretanto, 
o decorrer do tempo foi mostrando que o problema da inefetividade 
do Direito – compreendido a partir do Estado Democrático do Direito 
– não estava apenas na umbilical ligação do modelo liberal-
individualista com o exegetismo ainda fortemente presente na 
doutrina e na jurisprudência, mas também no fenômeno que foi 
crescendo especialmente na última década: as teorias voluntaristas, 
que, sob pretexto de superar o ―juiz boca da lei‖, apostaram na 
liberdade interpretativa dos juízes e tribunais. Resultado: o 
establishment passou a investir em projetos de vinculação 
jurisprudencial. 

 

Aos direitos fundamentais lhe são imputadas características, quais sejam: 

a) historicidade, na qual são direitos propriamente históricos, nascendo, modificando 

e, em alguns casos, desaparecendo, estando diretamente ligada à evolução 

histórica da sociedade através das revoluções; b) inalienabilidade, indicando que 

são intransferíveis e inegociáveis, pois não possuem cunho patrimonial, portanto 

uma pessoa não poderia dispor do seu direito à liberdade, por exemplo; c) 

imprescritibilidade, em que basta o reconhecimento da ordem jurídica para serem 

exigíveis, não se lhes aplicando a prescrição, de forma que independente do tempo, 

sempre terão a capacidade de serem exigidos pelas pessoas; d) irrenunciabilidade, 

o que por óbvio é que sempre serão válidos, embora não sejam exercidos, nunca 

poderão ser renunciados. 

A inclusão social está dentre os direitos fundamentais, cujo teor invade 

vários outros direitos fundamentais, como educação, saúde, assistência social, 

liberdade, propriedade, enfim, possibilita a pessoa natural efetivar no plano fático os 

direitos que são previstos e garantidos a todos. Lenio Streck (2014, p. 18) comenta 

que o distanciamento entre o Direito e a sociedade, e que mantém e fomenta a crise 

                                            
201

 STRECK, Lenio Luiz. Hermeneutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 

construção do Direito. 11.ed.rev.,atual., e ampl..Porto Alegre. Ed. Livraria do Advogado, 2014, p. 17. 



91 
 

de paradigmas, é apenas um reflexo da ―incapacidade histórica da dogmática 

jurídica (discurso oficial do Direito) em lidar com a realidade social‖. 

Portanto, uma primeira limitação é exatamente o distanciamento entre o 

Direito e a sociedade, pois é através deste que há o aprofundamento da crise social, 

da crise de direitos, da atuação judicial, enfim da efetividade dos direitos 

fundamentais que propiciam a dignidade da pessoa humana, entre eles a educação 

inclusive. 

A Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro – Decreto-lei n° 

4657/1942 – estabelece no seu artigo 3°202 que ninguém pode se escusar de cumprir 

a lei alegando que não a conhece, o que impõe a sua exequibilidade no meio social. 

Jorge Miranda203 (2011, p. 101) afirma que ―a vocação primária das leis o 

Estado é para se aplicarem em razão das pessoas e não em razão de outros 

factores‖, de modo que as normas são elaboradas e sancionadas para o povo – 

membro da comunidade política -, levando em consideração as experiências e os 

seus projetos comum e as circunstâncias concretas que os envolve. 

Nesta esteira, a cidadania nos termos de Jorge Miranda (2011, p.102-

103) é a capacidade de participação do indivíduo em Estado democrático, não 

devendo se resumir a capacidade eleitoral, e complementa: ―É cada Estado que, 

interpretando o modo de ser da comunidade que lhe dá vida, escolhe e fixa os 

critérios da cidadania‖. 

Elias Diaz
204

 (1975, s/p) afirma que para haver cidadania deve-se impor a 

participação social e o que pode "definir-se a sociedade democrática como aquela 

capaz de instaurar um processo de efetiva incorporação dos homens ... mecanismos 

de controle das decisões, e de real participação dos mesmos nos lucros da 

produção". 

Vicente Barreto205 (1993, p. 36) entende que o ―texto constitucional, 

entretanto, não é suficiente para moldar uma realidade social obediente à norma‖, e 

nesse sentido afirma que a cultura brasileira ―da lei, ineficaz e inconsequente, 

mesmo a constitucional, aponta para dificuldades intrínsecas à própria organização 
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social, que explicariam o alto nível de diferentes formas de desobediência civil e o 

grande número de diplomas legais‖. 

José Murilo de Carvalho206 (2001) defende que a educação popular 

permite que as pessoas tomem conhecimento de seus direitos e se organizem para 

os defenderem, e complementa que a ―ausência de uma população educada tem 

sido sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política‖. 

Ademais, ―existe uma relação intrínseca entre a Constituição, a cultura e os valores 

da sociedade, de maneira que o Texto Maior não pode ser visto apenas como uma 

pauta de regras desvinculada das influências do meio social‖ (NASCIMENTO & 

MORAIS, 2007, p. 167207). 

Deve-se lembrar de que a Constituição é o resultado de uma conjuntura 

cultural dinâmica, espelho da sociedade e serve de fundamento de suas esperanças 

(HÄRBELE, 1998, p. 46208). 

Portanto, não se eliminando as barreiras, limitações e empecilhos que são 

postos contra a inclusão social das pessoas com deficiência, a Constituição além de 

estar sendo desrespeitada, não estará efetivando o direito de cidadania que é 

inerente a todo o povo brasileiro, já que está havendo uma exclusão às escâncaras 

desse grupo de vulneráveis. 

Especificamente com relação às dificuldades de implementação à 

inclusão das pessoas com deficiência, interessantes indagações são realizadas pelo 

Luiz Alberto David Araújo (2012, p. 407) no texto ―Terminologia, atitude e 

aplicabilidade da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência‖, as quais 

se apontam: ―por que pessoas sem deficiência não se colocam mais próximas dos 

problemas das pessoas com deficiência? Por que não notamos a falta de 

acessibilidade?‖. São questões de relevância imensurável, pois envolvem diversos 

setores da sociedade, em diversas ciências, como o direito, psicologia, sociologia, e 

também os direitos correlatos. 

Luiz Araújo (2012, p. 407) sugere, como uma das respostas às 

indagações acima, que o sistema de ensino pouco inclusivo poderia ser a causa 

desse distanciamento entre pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência, 
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fazendo levantamento de hipóteses tais como: ―se tivéssemos um colega com 

deficiência de locomoção, saberíamos que uma barreira arquitetônica poderia 

impedir seu acesso à escola‖, e ―se tivéssemos tido colegas de classe com 

deficiência intelectual, por exemplo, saberíamos que ele necessita de um tempo 

maior para entender a questão‖. O autor acrescenta que este direito de convivência 

foi retirado de todos, tanto da pessoa com deficiência em incluir-se e gozar dos 

direitos atribuídos a todos, quanto das pessoas sem deficiência que não tiveram a 

oportunidade de estarem em conjunto as demais, comentando que ―a ideia de 

escolas segregadas impede que as pessoas convivam com suas diferenças‖ (2012, 

p.408), o que faz aprofundar o fosso existente entre o Direito e a sociedade. 

A Constituição Federal de 1988 passou a tentar garantir a efetivação do 

direito à inclusão social propondo normas de igualdade formal e material (ARAÚJO, 

2012, p. 409), citando o inciso XXXI do artigo 7°, inciso VIII do artigo 37 e inciso VI 

do artigo 206, todos da Carta da República. Embora o próprio texto constitucional já 

disponha sobre os direitos fundamentais e o de inclusão social, foi necessária a 

internalização da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência ao 

ordenamento por meio do Decreto n° 6949 de 25 de agosto de 2009 e do Decreto 

Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, e sendo inserida como norma 

constitucional, vez que foi aprovada nos termos do §3° do artigo 5° da Carta Magna, 

a qual a qualificou como emenda constitucional, também ratificou os direitos das 

pessoas com deficiência, deixando-os mais expressos, e ―trouxe novos instrumentos 

e novos valores para a questão da tutela‖ (ARAÚJO, 2012, p.410) do grupo de 

vulneráveis. 

A Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência na intenção de 

eliminar barreiras, sob o viés terminológico modificou o termo de pessoa portadora 

de deficiência para pessoa com deficiência, de modo que a ―terminologia adequada 

reflete que a pessoa que está falando está em condições de entender o ―outro‖, de 

vê-lo enquanto pessoa, enquanto manifestação de alteridade‖ (ARAÚJO, 2012, p. 

410). Outro ponto que foi notório trata sobre a nova visão que foi atribuída a questão 

da deficiência, pois o conceito antes fixado era por critério médico conforme 

estabelecido no Decreto n° 5296 de 2 de dezembro de 2004, no seu artigo 5°, §1°, e 

a partir da Convenção de Nova York, o enquadramento da pessoa com deficiência 

passou a ser o critério social, conforme está previsto no artigo 1°, o qual segue 

transcrito para melhor entendimento: 
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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. 

 

O indigitado reposicionamento do enquadramento da pessoa com 

deficiência reflete o intuito de haver a eliminação de barreiras sociais para a inclusão 

social. Estando o limite imposto no próprio individuo, o Estado e a sociedade se 

abstêm de obrigações, já que a ‗culpa‘ é da pessoa que sofre com a limitação, a 

exemplo da mental, entretanto ao reposicionar o entendimento de a barreira 

encontrar-se no ambiente social, então se passou a exigir da comunidade e do 

Estado que eliminem essas limitações, para fazer incluir essas pessoas no ambiente 

comum de participação social. 

Araújo (2012, p. 411) comenta que, com a modificação completa do 

conceito de pessoa com deficiência, não se olha apenas a pessoa a partir de uma 

situação médica, todavia é levado no contexto o ―grau de ambientação‖, o ―grau de 

inclusão‖, e, então, parte-se para investigar ―se há barreiras, que tipo de barreiras há 

e qual é o grau de dificuldade para a sua inclusão social. O eixo foi mudado de um 

patamar médico para um patamar ambiental‖ (ARAÚJO, 2012, p. 411). 

Cumpre gizar, por oportuno, que a nova conceituação implica em 

derrogação parcial do Decreto n° 5296/2004, pois a caracterização de uma pessoa 

com deficiência passa a levar em consideração critérios sociais, em seu ambiente, 

analisando de um modo holístico o ser humano, possibilitando enxergar os reais 

impedimentos, dificuldades e limitações que a pessoa com deficiência sofre em sua 

vida, para que só então, a partir de atos concretos possa concretizar a inclusão 

social, promovendo efetiva dignidade da pessoa humana e tratamento igualitário 

sem discriminação, além de atingir uma sociedade justa e livre de preconceitos. 

Araújo (2012, p. 416) adverte que ―é preciso avançar, exigindo 

uniformidade de nomenclatura, atitudes e cumprimento da Convenção‖, de forma 

que as instituições como o Ministério Público, Ministério da Economia, Poder 

Judiciário devem agir conjuntamente para garantir a plena efetivação da inclusão 

social das pessoas com deficiência. 

Portanto, o conceito de pessoa com deficiência e os direitos instituídos na 

Convenção de Nova York devem ser observados e respeitados, em conjunto com as 

demais normas constitucionais, como ponto de orientação para interpretação, 
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aplicação e decisão no tema relacionado à inclusão das pessoas com deficiência, já 

que possuem status constitucional, o que afasta a vigência do Decreto n° 

5296/2004, Decreto nº 3298/1999, Decreto n° 3048/1999, ao estabelecerem critérios 

médicos para definição e caracterização da deficiência quanto à este ponto 

especifico. 

Nos termos já explicados, há pouco tempo foi promulgado o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência através da Lei n° 13.146 de 6 de julho de 2015, estando 

claramente definido no artigo 2° §1° que a avaliação da deficiência será 

biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, devendo ser 

consideradas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e 

pessoais, limitação no desempenho da atividade, e restrição de participação. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência repercutiu em diversas leis, como 

Código Civil no tema da capacidade civil, lei de licitações, lei de improbidade 

administrativa, lei do custeio e de benefícios de previdência social, entre outras, 

reforçando, igualmente, o conteúdo da Convenção de Nova York. 

Araújo e Maia209 (2016, p. 255) aduzem que ―o Poder Judiciário também 

tem resistido à leitura desse importante documento, a Convenção da ONU‖, de 

forma que vem causando leituras destoantes da normativa constitucional e 

convencional, afastando a sua aplicação, e, por óbvio, cometendo 

inconstitucionalidades. 

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República Federativa do Brasil e a nova roupagem da igualdade, como a 

substancial, implica na necessidade de análise casuística acerca da necessidade de 

reconhecer a vulnerabilidade do grupo, pois esta poderia não estar presente em 

todas as situações, mas deve estar pronta para ser aplicada, haja vista que às vezes 

as pessoas com deficiência não precisam de amparo (ARAÚJO, 2016, p. 255). 

Não se olvida que o Direito não é posto apenas para resolver conflitos 

entre pessoas ou de pessoas, mas também, desde que antevendo-os, para evitá-

los, portanto, o Direito não depende do conflito entre as pessoas, pois ele normatiza 

para atribuir a cada um o que já lhe é reconhecido, devendo levar em conta os 

interesses individuais e coletivos, e como o valor supremo do direito é a pessoa 
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humana, em função da qual tudo gravita e que constitui sua própria razão de ser, o 

Direito apenas será justo quando encontrar adequadamente a preservação do bem 

jurídico-social repercutindo no homem como indivíduo da sociedade (GRECO 

FILHO210, 1989, p. 1-10). 

Portanto, a efetividade do direito de inclusão social, exsurge como 

necessária para haver a própria preservação do bem jurídico-social protegido pelo 

direito, que dentre outros está a dignidade da pessoa humana, da cidadania, da 

igualdade social. 

Mas para concretizar o direito educacional das pessoas com deficiência, 

torna-se necessário transpor diversas barreiras. 

Marinalva Oliveira (s/a, s/p), no seu artigo intitulado de ―Educação 

inclusiva limites e perspectivas‖, traz um relato de uma atividade inclusiva realizada 

no âmbito do Programa Escola Cidadã no município de Osasco – Estado de São 

Paulo, no ano de 2012, em que a genitora de uma criança com miopatia miotubular 

requereu a inclusão do seu filho no âmbito escolar. No texto desenvolvido pela 

autora, é apresentado como problemas a impossibilidade de comparecimento físico 

da criança, a falta de equipamentos tecnológicos na sua residência, falta de internet, 

inexistência de preparo da genitora, ausência de especialização em educação 

inclusiva dos professores da rede regular de ensino e além de não haver adequado 

preparo psicológico e pedagógico e escola não preparada para o recebimento da 

pessoa com deficiência. 

Marinalva Oliveira (s/a, s/p) explica que foram adotadas soluções, como 

fez-se reunião com os professores para um deles se disponibilizarem para praticar 

atividades educativas com o aluno com deficiência no seu âmbito domiciliar, de 

forma que a docente se dirigia duas vezes por semana à residência do aluno, no 

horário pré-fixado para realizar estudos adequados e preparados para o educando. 

Houve também reuniões com os professores voluntários para receberem tratamento 

psicológico para conseguirem praticar as atividades. Foram adquiridos 

equipamentos próprios para a escola transmitir as aulas para o aluno, de forma 

online, assim como a residência deste foi adaptada com equipamentos e internet 

para também fazer gozar dos direitos. Praticaram-se algumas modificações na 

escola para haver uma adequabilidade das questões físicas para possibilitar a 
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inclusão do aluno em alguns eventos especiais para possibilitar a sua presença 

física no ambiente escolar. Desenvolveu-se um programa escolar adequado ao 

aluno, com suas necessidades especiais, para propiciar o seu desenvolvimento. 

Paulo Freire (1996, p.13) aduz que 

 

O educador democrático, não pode negar-se o dever de, na sua 
prática docente, reforçar a capacidade critica do educando, sua 
curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é 
trabalhar com os educando a rigorosidade metódica com quem 
devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. 

 

A educação democrática, especial para cada aluno, é a adequação às 

suas exigências, reforçando a capacidade, curiosidade, insubmissão, perspicácia, 

criatividade, enfim, voltando-se para propiciar um desenvolvimento pleno 

educacional do aluno. 

Em outro artigo cientifico denominado ‗Educação Especial: limites e 

potencialidades da educação inclusiva‘ produzido por António Miguel Correia et al 

(2016)211, buscou-se investigar se a educação especial nas modalidades em que é 

―praticada‖ nas escolas portuguesas promove a inclusão de todos os alunos.  

Segundo António Miguel Correia et al (2016, p. 28) afirma que dentro da 

Educação Especial há duas classificações uma que o estudante de necessidades 

especiais se define como alguém que precisa de apoio para cumprir o programa 

letivo, e outra na qual se diferencia o estudante com necessidade permanente e 

temporária, sendo que na primeira são necessárias adaptações curriculares 

específicas, enquanto no segundo caso deve haver o atendimento individualizado 

em sala de aula, conjuntamente com os demais, e sublinha que ―a ideia de que 

alcançar a verdadeira inclusão, não significa apenas colocar os alunos com NEE 

dentro da sala de aula‖, devendo-se encarar estes educando com o ―olhar para as 

suas necessidades e potencialidades e não tanto para as suas deficiências ou 

limitações. Os autores indicam ainda que ―o modelo para a inclusão deve alicerçar-

se na ideia da ―criança-todo‖ e não só na ―criança-aluno‖‖, ou seja, deve-se objetivar 

o conteúdo holístico do sujeito, e não apenas vincular-se ao aspecto educativo, de 

forma que a ―educação inclusiva é aquela que respeita três níveis de 
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desenvolvimento essenciais – académico, socioemocional e pessoal –, orientando-

se, assim, para a maximização do potencial do aluno‖. 

Cumpre gizar, também, que existem diversas concepções educacionais, 

até mesmo ambíguas, e práticas pedagógicas contraproducentes, chegando até 

serem excludentes, que impedem a concretização da inclusão educacional 

(CORREIA et al, 2016, p. 28). Cita-se o exemplo do ‗daltonismo cultura‘ em que os 

professores valorizam apenas os saberes eruditos, advindos da maioria, e 

subestima os restantes dos valores e saberes, enquanto que o professor não 

‗daltônico cultural‘ enxerga a diversidade de alunos, como uma grande fonte de 

riqueza para explorar o benefícios que cada um pode entregar em prol de todos, 

concretizando a educação inclusiva (CORREIA et al, 2016, p. 28). Ainda, sustenta 

que o agente educador – o professor – precisa se socorrer de práticas flexíveis, 

através de seu desenvolvimento profissional, para permitir abordagens diferentes 

para cada situação e para cada aluno. 

Foi detectado por António Miguel Correia et al (2016) que os professores 

por si mesmos consideram que alunos com necessidades especiais mentais 

possuem uma realidade mais difícil do que outras deficiências; também foi 

evidenciado que a diferenciação pedagógica é relevante, mas que muitos docentes 

não possuem conhecimento específico para promover a adequabilidade das 

propostas escolares; há ainda muitos professores que entendem a ser a separação 

dos alunos com deficiência em instituições especiais como a melhor alternativa para 

eles; é concordância geral que o processo de inclusão é responsabilidade de todos, 

incluindo a família, escola e parceiros locais.  

Deste modo, concluíram António Miguel Correia et al (2016) que ―As 

exigências da escola inclusiva colocadas ao professor do ensino regular e ao 

professor da educação especial são complexas e difíceis‖, de modo que há ―a 

necessidade do trabalho colaborativo e de um forte empenhamento nas tarefas a 

realizar, com uma relação baseada na transparência, honestidade, e constante 

comunicação, para tentar fomentar o progresso da pessoa com deficiência, e não 

apenas tentar escapar do trabalho a ser desenvolvido. Ademais, a ―cooperação 

deverá envolver os seus colegas do ensino regular, diretor escolar, técnicos que 

intervêm juntos dos seus alunos e os pais (ou cuidadores próximos)‖ (CORREIA, 

2016, p. 45). 
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Marta Estela Borgmann et al (2004, s/p)212 explica que as necessidades 

especiais precisam de cuidados específicos, e o modelo escolar atual ainda não é 

suficiente para abarcar as pessoas com deficiência, e ainda aduz que ―faz-se 

necessário pensar num ensino que inclua a todos, independentemente de seu 

talento, dificuldade, deficiência e origem cultural, portanto este tipo de ensino é um 

desafio para as escolas‖, já que o objetivo é a garantir a isonomia material, com o 

ingresso e permanência destes alunos. Coll, Palácios, Marchesi (1995,p.307)213 

defendem que a escola tem que se flexibilizar para que possa acolher uma 

diversidade de alunos com diferentes interesses, motivações e capacidades de 

aprender‖, portanto, é ―a escola que deve adaptar-se à criança e não o contrário, 

como ocorreu até agora‖. 

Observa-se que há a imprescindibilidade de construção de um ambiente 

escolar como um mecanismo e meio de transformação da vida das pessoas com 

necessidade especial, visando eliminar desigualdades, das diferenças, fomentando 

um espaço onde todos estejam integrados, dos alunos aos professores. 

Marta Estela Borgmann et al (2004, s/p)214 citando Meira, requer que ―o 

espaço arquitetônico esteja construído de forma que uma criança portadora de 

paralisia cerebral possa se locomover, em cadeira de rodas com autonomia‖, e ―os 

conteúdos pedagógicos levem em conta as diferentes possibilidades de construção 

de aprendizagem que diferentes crianças possam levar a termo‖, de forma que: 

 

Não se trata de, entrando na escola, apagar as diferenças e supor 
que as crianças com necessidades especiais deverão atender as 
demandas escolares da mesma forma que seus colegas que não 
apresentam dificuldades. Este é o desafio que os professores devem 
se propor a enfrentar: o de considerar que a homogeneidade é 
ilusória, e que estas crianças deverão ser demandadas a partir do 
estágio em que se encontram, sem que se funde o mito de que são 
todas iguais. Sabemos, no entanto, que o atual currículo dos cursos 
de formação de professores não é satisfatório para torná-los capazes 
de atuar também, com alunos que apresentam necessidades 
especiais incluídos nas classes comuns de ensino regular.  
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Depreende-se que há várias dificuldades enfrentadas para garantir a 

inclusão da educação às pessoas com deficiência, e os professores como um dos 

atores principais neste processo devem realizar a triagem das necessidades, e 

buscar a implementação de programas educativos ao suprimento destas 

deficiências, ―desenvolvendo estratégias de flexibilização, adaptação curricular e 

práticas pedagógicas alternativas‖ (BORGMANN, et al, 2004, s/p).  

A escola deve viabilizar a inclusão deste grupo de vulneráveis, 

promovendo a organização de classes comuns, implementar serviços de apoio 

pedagógico especializada para cada tipo de deficiência, e somente em exceção e 

com caráter transitório, é que deverá organizar classes especiais quando houver 

dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no desenvolvimento 

daquele aluno, devendo sempre ser buscado ferramentas para adaptar a formação 

daquele individuo, e também na atual geração que deve pautar-se pela 

heterogeneidade e nas diferenças (BORGMANN, et al, 2004, s/p). 

Ressalta-se que ―é importante sublinhar que o desconhecimento é a 

matéria prima para a perpetuação das atitudes preconceituosas e das leituras 

estereotipadas da deficiência (o deficiente é mau, sofredor...)‖ (AMARAL, 1994, 

p.18)215. 

 E, não se pode permitir que haja apenas uma integração disfarçada de 

inclusão, pois segundo Maria Teresa Mantoan (2003 p.24)216, os ideais da 

integração e da inclusão são totalmente diferentes, pois com a integração objetiva-

se ―inserir um aluno, ou um grupo de alunos, que já foi anteriormente excluído‖, por 

outro lado, a inclusão  possui o intuito de ―não deixar ninguém no exterior do ensino 

regular, desde o começo da vida escolar‖, e complementa que as ―escolas inclusivas 

propõem um modo de organização do sistema educacional que considera as 

necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas 

necessidades‖. 

Ressalta-se ainda que se deve dar destaque também à família, ‖pois é a 

primeira instância de comunicação e aprendizado, é nesta que se forma a 

personalidade e é o ponto fundamental de referência para a criança‖, de modo que 

―a escola deve ampliar a socialização e sistematizar os conhecimentos trazidos de 
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casa, por isso que é muito importante a comunicação e a parceria entre família e 

escola‖, contudo infelizmente constata que ―há pouca participação destes, por não 

saberem da importância‖ (BORGMANN, et al, 2004, s/p). 

Marta Estela Borgmann et al (2004, s/p) conclui que ―a escola enquanto 

espaço pedagógico e de interação social, deve ser o laboratório que oportuniza o 

desenvolvimento e a integração dos diferentes saberes, promovendo a formação 

integral do cidadão‖, e acrescenta que ela é ―organizada para favorecer a 

progressão das aprendizagens dos alunos e cada ação deve ser decidida em função 

de sua contribuição almejada‖. Ainda, afirma que para os alunos sem necessidades 

especiais é muito proveitosa a convivência com os que têm deficiência, pois 

melhoram o relacionamento com outros alunos, com professores e com a sociedade, 

perdem o medo da convivência social, diminui o preconceito, desenvolvem a 

cooperação, a tolerância, e fazem adquirir maior senso de responsabilidade, já que 

viveu em grupo heterogêneo. Para os alunos com deficiência os benefícios também 

são evidentes, pois há melhora na aprendizagem, passam a gostar da diversidade, 

adquirem experiências com as várias capacidades humanas. No que tange aos 

professores, há também uma percepção de que a inclusão os faz se envolver com 

outros educadores, conduzindo o seu trabalho em equipe, melhorando as 

habilidades profissionais. E, por fim, a sociedade é transformada pois passa a ser 

mais democrática, aberta a enfrentar as dificuldades existentes decorrentes da 

heterogeneidade existente dos grupos sociais. 

Pode-se observar que várias são as dificuldades enfrentadas com a 

obrigação constitucional e o dever legal de inclusão social, as quais pode-se separar 

em cinco grandes áreas: a) da pessoa com deficiência; b) da família; c) da escola; d) 

dos professores; e) da sociedade. 

As dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência são 

decorrentes da natureza de suas limitações, como por exemplo, o desenvolvimento 

mental é uma barreira para aqueles indivíduos que possuem um retardo mental 

como a Síndrome de Dawn; já o desenvolvimento físico é uma barreira para aquele 

que contém somente uma deficiência física motora que prejudica sua integração 

social; e, assim, as limitações existem na própria natureza biológica de cada pessoa. 

As limitações pessoais são potencializadas quando se combinam as 

naturezas de deficiências, a exemplo de pessoas com deficiência física e mental, em 

que as barreiras se somam, prejudicando e mitigando a possibilidade de sua 
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inserção social. As deficiências são classificadas em quatro espécies: leve, 

moderada, grave e profundo 217. O nível leve permite que a pessoa com deficiência 

possa desenvolver-se ao ponto de incluir-se na sociedade, trabalhando, estudando, 

constituindo família, entre outras possibilidades da vida comum. O moderado ainda 

exige um pouco mais de esforço do individuo para sua inclusão, podendo apreender 

a ler, escrever e exercer atividade profissional. Já para o grupo de pessoas que 

estão no nível grave e profundo, infelizmente, possuem limitações naturais, pela sua 

própria condição, o que dificulta sobremaneira a sua inserção social. Nestes últimos 

dois grupos, as pessoas em regra precisam de terceiros os auxiliando 

continuamente para execução de suas atividades. 

Pode-se perceber que a atuação do Poder Judiciário através do 

protagonismo judicial, tem uma dificuldade intrínseca em todos os níveis de 

deficiência; contudo, para os dois últimos, a atuação judicial torna-se mais difícil, em 

virtude da condição natural das limitações do próprio organismo, podendo-se, ao 

menos, permitir a inclusão social na convivência social, na manutenção da saúde, e 

na condição de propiciar uma vida digna, visando, inclusive, a diminuição do 

preconceito. Especificamente no tocante à educação regular ofertada a todos, esta 

ficará fortemente prejudicada com relação aos indivíduos com grau grave e profundo 

de deficiência pelas características naturais destas pessoas. 

Embora existam dificuldades das próprias limitações pessoais, a 

proatividade do magistrado pode contribuir, sensivelmente, para o desenvolvimento 

das pessoas, tanto impondo a realização de políticas públicas para o setor público 

no âmbito do Poder Executivo em caso de sua inexistência ou de serem deficientes 

ao fim que se deseja, quanto determinando obrigações de fazer para entes públicos 

e instituições particulares, em ações individuais ou coletivas, de modo a permitir que 

haja a inserção social na medida da possibilidade de cada indivíduo em particular, 

adaptando-se às suas peculiaridades respectivas. 

No grupo de limitações existentes nas famílias, tem-se que existe 

primeiramente uma grande dificuldade de aceitação, em que os próprios pais, 

irmãos, primos(as), não raras vezes, impõem dificuldades às pessoas com 

deficiência, com o intuito de superprotegê-los ou em virtude da prévia discriminação 
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em não acreditar que sejam capazes de desenvolver algumas atividades tidas por 

naturais. Essas dificuldades criam barreiras inexistentes ao desenvolvimento 

pessoal das crianças com deficiência, prejudicando ainda mais o estágio evolutivo 

dele. 

Por outro lado, além da dificuldade acima exposta, há a falta de 

conhecimento e entendimento da família de conhecer a deficiência e, uma vez 

reconhecendo e aceitando aquele déficit, lhes falta saber como fomentar o 

crescimento pessoal destas pessoas, não tendo suporte pedagógico nem 

psicológico, de como executarem atividades que sirvam para ajudar ou contribuir na 

formação da pessoa com deficiência. Em decorrência desta precariedade de 

conhecimento, depositam nas escolas a confiança necessária para vê-los crescer 

em conjunto com as demais crianças.  

Guilherme Calmon Nogueira da Gama (s/a, s/p)218 afirma que a família 

tem importância no contexto social, cultural, moral, religioso e econômico no âmbito 

das relações familiares, e que a dignidade da pessoa humana, associada ao objetivo 

da erradicação da pobreza, da marginalização e de redução das desigualdades 

sociais, constituem uma cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, a 

qual é o valor máximo do ordenamento. Contudo, as famílias ainda não têm 

desempenhado esta função tão relevante que lhe é atribuída, e ao invés de 

incentivarem a inclusão social, contribuem, sem intenção, ao aprofundamento da 

exclusão. 

Nesta esteira, as escolas ficam como depósitos de crianças, jovens e 

adultos que têm a responsabilidade de desenvolver aquelas pessoas com 

deficiência, mas que também não estão preparadas, existindo nelas diversas 

barreiras. Inicialmente, seu corpo docente não é preparado tecnicamente para 

receber aquelas pessoas, para tratar com elas, para integrá-las ao meio social ali 

existente, o que já provoca uma barreira social de convivência de grande substância. 

Ainda, há as barreiras físicas, em que várias escolas não possuem rampas nem 

elevadores para permitir o pleno acesso da pessoa com deficiência a todos os 
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ambientes escolares, máxime quando se está tratando com deficientes físicos em 

que a dificuldade de locomoção é mais incisiva. 

A escola infelizmente, e não preparada, também provoca outra barreira, a 

da convivência social, pois os alunos com deficiência ficam em regra isolados, 

marginalizados das outras crianças e jovens, o que aprofunda uma segregação 

social e induz a discriminação entre si. Não existem, nas escolas, técnicos 

preparados para realizarem atividades integrativas entre os alunos, como 

brincadeiras, jogos, entre outros meios de participação social inclusiva, que 

propiciem a ampla participação das pessoas com deficiências. Estes técnicos não 

devem se confundir com os professores, mas devem ser pessoas que tenham a 

capacidade integrativa, por exemplo, em intervalos de aulas, recreios, no momento 

da saída dos alunos da escola, enfim, embora os alunos sejam recebidos nos 

ambientes escolares, a própria escola descarta a atenção necessária aquele 

indivíduo que precisa de um atendimento especializado para sua inserção social 

educacional. Esta barreira de convivência social também é provocada por falta de 

profissionais como psicólogos os quais poderiam trabalhar com a convivência 

escolar dos alunos, de forma a possibilitar que todos tenham interação entre si 

conjuntamente com o aluno com deficiência, permitindo a quebra do medo, do 

incerto, fomentando a amizade, coleguismo, o espirito altruísta e a empatia. 

E, ainda, o ambiente escolar também provoca outra barreira por falta de 

equipe multidisciplinar preparada para receber os alunos com deficiência, e perceber 

quais as maiores e menores dificuldades existentes com aquele indivíduo, não há 

preparação de uma estrutura curricular adequada e individualizada para eles, o que 

provoca ainda mais a discriminação social. Não havendo um trabalho a ser 

desenvolvido no currículo escolar que permita a evolução da pessoa com 

deficiência, será perfeitamente entendível a situação da evasão escolar, pois 

enquanto o aluno sem deficiência avança ano a ano, o com deficiência permanece 

paralisado no mesmo ano em que entrou. 

Nota-se ainda que o aluno com deficiência mental, por exemplo, 

permanece desenvolvendo-se fisicamente, crescendo normalmente, tomando 

características de adolescente e depois adulto, mas com o desenvolvimento mental 

ainda prejudicado e equivalente às crianças de cinco, seis ou sete anos, e a escola 

quer fazer permanecer aquele aluno no estágio inicial junto com as pequenas 

crianças. Depreende-se, de logo, a existência da barreira da estrutura curricular, 
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pois aquela criança com deficiência não se adaptará com as crianças sem 

deficiência, já que seu tamanho e corpo já são de adulto, mas a escola permanece 

colocando-o dentro de um ambiente de crianças. A incompatibilidade é evidente, 

mas obedecendo a barreira da estrutura curricular permanece-se impondo a sua 

matrícula em espaços incompatíveis, sem especificidade no aprendizado, sem 

adequabilidade dos conteúdos, provocando a manutenção da discriminação e 

preconceitos. 

Os professores, os principais atores da educação inclusiva, também criam 

barreiras, pois querem continuar lecionando suas aulas sem qualquer atendimento 

específico àqueles que precisam de atenção especial. Os docentes também não 

procuram esforçar-se para tentar eliminar as barreiras já existentes da estrutura 

curricular, ao revés, aprofunda-os, pois há quem defenda que a segregação ainda 

seria o melhor caminho para a evolução das crianças com deficiência. 

Os docentes devem especializar-se em técnicas adequadas para mitigar 

a deficiência na aprendizagem, criar mecanismos pedagógicos que propiciem a 

inclusão social, evitando a discriminação, e eliminando os seus próprios 

preconceitos existentes. Como agentes principais precisam buscar entender melhor 

as peculiaridades de cada um daqueles indivíduos, conversando com a família, 

investigando melhor a deficiência para poder propiciar o desenvolvimento comum, 

não se abstendo do seu dever educacional. 

E, por fim, a própria sociedade é criadora de mais barreiras, pois não 

querem se fazer parte da solução dos problemas, mas querem esquecer que as 

pessoas com deficiência existem, focalizando suas ações apenas na grande massa 

populacional, não permitindo a sua inserção por preconceitos construídos, muitas 

vezes, sem qualquer fundamento, apenas por medo do diferente, mas olvida-se que 

cada indivíduo é diferente por si só. 

Nesse sentido, a sociedade não contrata pessoas com deficiência, salvo 

se houver a legislação impositiva determinando a contratação de uma quantidade 

mínima, e ainda, assim, não se esforça para manter a contratação e integração 

destas pessoas, não procuram mecanismos para mitigar a deficiência deles, apenas, 

por exemplo, contratam para cumprir a letra da lei, não buscando desenvolver 

aquela pessoa com deficiência, afastando-se de suas potencialidades e anseios. 

As escolas não querem receber alunos com deficiência por ser necessário 

empreender tempo e dinheiro com a contratação de profissional que o acompanhe, 
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ou que lhe preste um apoio especial, desejando apenas que os alunos sem 

deficiência frequentem seu ambiente. E, ainda, quando recebem estes alunos, 

querem que eles se desenvolvam por si próprios, não objetivando o seu pleno 

desenvolvimento. 

A política pública é muito incipiente com relação a busca da inclusão 

social, não havendo calçadas próprias para deficientes visuais, por exemplo, ou 

espaços para entrar ou sair da calçada para deficientes físicos, e não há 

sonorizados de sinais para os surdos, e em que pesem haver legislações que 

determinem a acessibilidades aos indivíduos com deficiência, não há fiscalização 

nem se obriga que as pessoas que construam espaços com acesso ao público 

tenham ambientes adequados para receberem esse grupo de vulneráveis. 

O transporte público é outra barreira social já que não há veículos 

adequados para deficientes físicos, visuais e nem mentais, o que provoca a 

marginalização deles em virtude da impossibilidade de locomoção, frustrando lhes 

quanto ao direito fundamental a todos os cidadãos. Isto pois, não basta garantir uma 

quantidade mínimas de cadeiras, ou preço de passagem, mas deve-se permitir a 

efetiva utilização do transporte, porque de nada adiante que haja privilégios que não 

sejam usufruídos por quem precisam.  

Percebe-se que todas estas barreiras constituem limites para a eficácia 

social do direito à inclusão social na educação, pois impedem que as pessoas com 

deficiência possam gozar de sua plena capacidade que lhes são inerentes, além de 

dificultarem a sua inserção efetiva na sociedade, embora haja um conjunto 

normativo denso sobre direitos e deveres desse grupo de vulneráveis, não se 

consegue vislumbrar um exercício efetivo da isonomia material nem o fundamento 

da dignidade da pessoa humana é preenchido na sua totalidade, o que lhes retira o 

exercício da cidadania. 

 

3.2 – A utilização do protagonismo judicial para conferir efetividade aos direitos 

 

Diante destas limitações descritas no tópico 3.1 tem-se que há a 

necessidade de discorrer sobre o processo evolutivo do Estado Democrático de 

Direito o qual está estampado no artigo 1° da Constituição Federal, no qual 

determina que a República Federativa do Brasil se constitui de um Estado 

Democrático e Estado de Direito.  
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José Afonso da Silva219 (2014, p. 114) afirma que este modelo de Estado 

o qual superou o Estado de Direito e o Estado Social, não se trata apenas da 

reunião dos princípios que regem estes dois últimos, vai-se além, pois ―revela um 

conceito novo que os supera, na medida em que incorpora um componente 

revolucionário de transformação do status quo‖. 

Ainda, José Afonso da Silva (2014, p. 114-116) elucida que o Estado de 

Direito é pautado pelo Estado Liberal, elencado com características da submissão 

ao império da lei, sendo esta um ato do poder legislativo composto de 

representantes do povo-cidadão, da divisão de poderes na qual havia a divisão 

harmônica e independente dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e do 

enunciado da garantia dos direitos individuais. Entretanto, o jurista ressalta que o 

significado do Estado de Direito depende, imprescindivelmente, do que se entende 

por direito, de modo que citando Carl Schmitt, defende que Estado de Direito pode 

existir tantos quantos forem os significados de Direito, assim como se enquadra em 

tantas organizações quantas aquelas que se aplicarem a palavra de Estado, e 

enumera exemplos como Estado de Direito feudal, nacional, burguês, social, natural, 

racional entre outros. 

Diante do excesso de individualismo e abstencionismo do Estado Liberal, 

houve várias injustiças, o que desencadeou centenas de movimentos sociais, que 

demonstravam a um só tempo a insuficiência do regime da época e a necessidade 

de consciência social (SILVA, 2014, p. 117), e que conforme salienta Pablo Lucas 

Verdú220 (1975, p. 95) ―o Estado de Direito, que já não poderia justificar-se como 

liberal, necessitou, para enfrentar a maré social, despojar-se de sua neutralidade, 

integrar, em seu seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do Direito‖. Desta 

forma, os regimes constitucionais apontaram para as promessas de realização do 

Estado Social do Direito, o Welfare State. 

José Afonso da Silva (2014, p. 117) adverte que, embora as Constituições 

de Estados como Alemanha e Espanha tenham explicitado um capítulo de direitos 

sociais, ainda era insuficiente a nova concepção do Estado Social, mesmo que 

havendo a garantia de bem-estar social e a atenção ao desenvolvimento da pessoa 

humana. 
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O liberalismo, fundante do Estado Liberal de Direito, não se constitui 

apenas com o elemento povo na formação estatal, assim também não se esgota na 

teoria de que todos têm direito igual à participação, e muito menos a liberdade seria 

formalmente apenas o direito (BONAVIDES, 2013, P. 16)221; por outro lado, o Estado 

Social de Direito não garantiu a efetivação da justiça social, nem a participação 

democrática do povo no processo de construção política (VERDÚ, 1974, p. 230-

231)222.  

O Estado Democrático de Direito estrutura-se no princípio da soberania 

popular, o qual exige a participação efetiva do povo na gestão da coisa pública, não 

bastando apenas a construção de instituições ditas democráticas e representativas, 

de modo que a concretização do princípio democrático é a efetivação dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, efetivando a inclusão de todo o povo no controle 

das decisões – de diversas naturezas -  e a participação nos rendimentos da 

produção econômica (SILVA, 2014, p. 119). 

Deflui-se que embora possa parecer que o Estado Democrático de Direito 

apenas constitui-se de uma união entre o Estado Liberal e o Estado Social, em 

verdade, há um desenvolvimento de um novo regime político.  

Ressalta-se que a Constituição portuguesa instaura o Estado de Direito 

Democrático no qual o ‗democrático‘ qualifica o direito, enquanto que a Constituição 

do Brasil qualifica o Estado de ‗democrático‘ através do qual se irradia os elementos 

constitutivos deste regime no direito aplicável, devendo o direito se amoldar ao 

Estado Democrático (SILVA, 2014, p. 121).  

A democracia exige um processo de convivência social, uma sociedade 

justa, livre e solidária, o poder emanando do povo, uma participação crescente da 

população nos processos decisórios e de formação dos atos de governo, 

respeitando a pluralidade de ideias, culturas, etnias, permitindo um diálogo de 

opiniões e pensamentos convergentes e divergentes, libertação da pessoa humana 

para o seu pleno desenvolvimento, tanto nas formas de opressão social, política e 

individual, quanto na condição econômica e profissional, e finaliza afirmando que o 

Estado Democrático brasileiro constitui-se de ―síntese do processo contraditório do 

mundo contemporâneo, superando o Estado capitalista para configurar um Estado 

promotor da justiça social‖ (SILVA, 2014, p. 121). 
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O princípio da legalidade constitui-se um princípio basilar do Estado 

Democrático de Direito, sendo essencial a este modelo de Estado subordinar-se à 

Constituição, fundando-se na legalidade democrática; entretanto, não se visa o 

cumprimento da lei, pela lei, mas deve buscar ―a igualização das condições dos 

socialmente desiguais‖, de modo que a lei deve ser encarada como ato abstrato, 

geral, obrigatório e modificativo da ordem jurídica, e também como a fundação de 

―regulamentação fundamental‖, pois a lei é um ato de decisão política por 

excelência, e todos a ela subordinadas devem conhecer a conduta exigida 

previamente, de modo que ―a lei não deve ficar numa esfera puramente normativa, 

não pode ser apenas lei de arbitragem, pois precisa influir na realidade social‖ 

(SILVA, 2014, p. 123). 

Percebe-se que a lei deve ser um reflexo da Constituição, devendo ser 

com esta compatível, visando a modificação social a propiciar a liberdade e 

igualdade material do povo que a ela é subordinada, e caso não esteja adequada ao 

texto constitucional, a lei torna-se inconstitucional, pois deixa-se de efetivar a 

Democracia do Estado brasileiro, afastando-se dos seus objetivos, e máxime, do seu 

fundamento da dignidade da pessoa humana, e nestes termos José Afonso da Silva 

(2014, p. 124) afirma que a ―tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito 

consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime 

democrático que realize a justiça social‖. 

O regime político democrático adotado pelo Brasil constitui-se meio e 

instrumento para concretização de mandamentos e valores essenciais de 

convivência humana, os quais estão estipulados nos direitos fundamentais do 

homem, pois a democracia é ―um processo de convivência social em que o poder 

emana do povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito 

do povo‖ (SILVA, 2014, p. 128), devendo haver o respeito e tolerância com os 

conviventes em suas mais diversas formas, o que garante a concretização de uma 

sociedade justa (art. 3°, I, CF) e a promoção do bem de todos, independentemente 

de discriminação de qualquer natureza (art. 3°, IV, CF). 

E por ser um processo de convivência é natural que a democracia se 

modifique e acrescente dificuldades, valores e pressupostos antes não existentes, 

ao passo que suplanta ideias não condizentes com seu estágio de evolução, de 

forma que sempre estará em movimento e em modificação, pois nos termos de 
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Claude Julien223 (1975, p.23) ―a democracia pressupõe luta incessante pela justiça 

social‖.  

A democracia é apontada como fundante em dois princípios 

fundamentais: o da soberania popular – o povo é a única fonte de poder, o qual é 

previsto no parágrafo único do artigo 1° da Constituição de 1988 -, e o da 

participação direta e indireta do povo no poder (SILVA, 2014, p. 133). Igualdade e 

liberdade não são princípios da democracia, contudo são valores de modo que a 

democracia constituiria meio para a sua concretização, acrescentando que a 

igualdade deve ser material, e não a formal – esta decorrente do Estado Liberal -, 

conforme expressa Pinto Ferreira224 (1983, p.181) que se ―a igualdade é a essência 

da democracia, deve ser uma igualdade substancial, realizada, não só formalmente 

no campo jurídico, porém estendendo a sua amplitude às demais dimensões da vida 

sociocultural‖ assim como entre as mais diversas relações sociais que a pessoa 

humana se envolve, atribuindo-lhe, portanto, a efetiva dignidade da pessoa humana, 

conforme também expressa José Afonso da Silva (2014, p. 134) ao dizer que ―a 

democracia é o regime de garantia geral para a realização dos direitos fundamentais 

do homem‖, e complementa ―se pode dizer que os direitos humanos fundamentais 

são valores da democracia‖, portanto, o principal fim da democracia seria concretizar 

a justiça social através da efetivação dos direitos fundamentais. 

Como já explanado, a sociedade constitui-se uma das áreas de barreiras 

das pessoas com deficiência, devendo propiciar sempre o acolhimento e inclusão do 

grupo de vulneráveis, pois é parte da diversidade humana e social a deficiência; 

portanto, ―havendo barreiras para a inclusão desse grupo, é dever do Estado 

eliminá-las, e, certamente, ao particular não contribuir com tais obstáculos‖ 

(ARAÚJO, 2016, p. 258), e a inclusão social educacional é um direito que, sendo 

concretizado, também implicará na efetivação da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade, bens jurídicos que são vetores para a interpretação e aplicação da 

Constituição, isto porque, conforme explica Ives Granda Martins Filho225 (2012, p. 

349): 
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os direitos humanos fundamentais, como ínsitos à pessoa humana, 
decorrendo de sua dignidade, não são objeto de outorga 
constitucional ou de fixação por consenso ou maioria parlamentar, 
mas de reconhecimento  em caráter declaratório do que já pertence 
ao homem. 

 

Não se duvida que a Convenção de Nova York como norma de status 

constitucional possui aplicabilidade imediata, o que, nos termos do artigo 5°, §1° da 

Carta da República dispensa regulamentação infraconstitucional e infralegal para 

produção dos seus efeitos jurídicos, o que impõe ao Estado a eliminação de 

barreiras que impedem a participação integral das pessoas com deficiência na 

sociedade, na vida política, nas decisões administrativas, nas ações afirmativas, 

possibilitando o gozo de direitos de forma plena e efetiva com as mesmas 

oportunidades e direitos que as demais pessoas possuem naturalmente, pois é 

assim que já deveria ser desde a Constituição Federal de 1988 na qual já estabelece 

direitos e garantias de igualdade material entre as pessoas, independentemente de 

existência de qualquer deficiência ou pertencimento à grupo de vulnerabilidade. Pelo 

menos deveria já ser assim, e não estarem dependentes de regulamentação. 

Araújo e Maia (2016, p. 260) afirmam categoricamente que os Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário devem submeter-se às normas convencionais, 

devendo reconhecê-las como constitucionais e aplicá-las, afastando todas as outras 

normas que com ela sejam incompatíveis, pois senão serão decisões judiciais, atos 

administrativos e leis inconstitucionais, pois é obrigação do ―Estado brasileiro, 

legislador, administrador e juiz, comportar-se da maneira prevista em sua 

Constituição, o que inclui as disposições da Convenção da ONU. A inclusão das 

pessoas com deficiência é obrigação que exsurge da nossa Constituição‖ (ARAÚJO, 

2016, p. 265). 

E mais, ―o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como principal função 

promover a inclusão da pessoa com deficiência, promover sua cidadania, 

possibilitando-lhe o exercício dos direitos e das garantias fundamentais que lhe são 

constitucionalmente assegurados‖ (ARAÚJO, 2016, p. 261), propiciando a igualdade 

material. 

Depreende-se que o direito à inclusão social e a necessidade de 

efetivação de políticas públicas e privadas como mecanismos de sua efetivação está 

presente na atualidade da sociedade, e desde o nascedouro da Constituição de 
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1988, alcunhada muitas vezes de ―Constituição Cidadã‖, o que deve ser acolhido por 

toda a comunidade, social e jurídica (MINHOTO, 2013)226. 

Marcelo dos Santos Bastos227 (2011, p. 46-47) afirma que o Brasil é um 

país de vertente pluralista e neo-republicana, tendo como busca perene a inclusão 

daqueles que são socialmente frágeis, de modo que se busca o tratamento 

preferencial incidente sobre uma minoria excluída para tentar afastar a discriminação 

desenfreada com que é presente na sociedade. Sebastião Geraldo de Oliveira228 

(2000, p. 146) afirma que está ínsito no texto da Constituição a intenção de modificar 

e empreender ações efetivas, objetivando alcançar a dignidade da pessoa humana, 

de modo que ele entende ter o legislador reconhecido como uma das mazelas da 

sociedade brasileira a marginalização das minorias e de grupo de vulneráveis. 

As ações afirmativas, cuja origem foi na Índia, também denominadas de 

discriminações positivas ou desequiparações permitidas, buscam a efetividade do 

princípio da isonomia, e ―dependem de exegese para vir à tona‖ (BULOS229, 2018, p. 

555), sendo conceituadas como ―mecanismo que permite ao Estado sanar o déficit 

para com aqueles seres humanos que, historicamente, sempre foram alvo de 

preconceitos, humilhações e detrimentos de toda espécie‖ (BULOS, 2018, p. 555), 

encontrando-se nesse grupo as pessoas com deficiência. Cumpre gizar, por 

oportuno, que não se podem confundir discriminações negativas as quais são 

vedadas, pois são desequiparações injustificáveis, o que aprofundaria, ainda mais, a 

desigualdade social. 

Sobre o tema das ações afirmativas, imprescindível transcrever a 

elucidação de Alexandre de Moraes230 (2017, p. 42): 

 

as políticas estatais baseadas em discriminações positivas serão 
legítimas quando presentes finalidades razoavelmente proporcionais 
aos fins visados, devendo conter demonstração empírica de que a 
neutralidade do ordenamento jurídico produz resultados prejudiciais a 
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determinados grupos de indivíduos, reduzindo-lhes as oportunidades 
de realização pessoa (viabilidade fática); bem como vantagem 
jurídica idônea proposta pelo ato normativo para reverter o quadro de 
exclusão verificado na realidade social, gerando mais consequências 
positivas do que negativas (viabilidade prática). 

 

Uadi Lammêgo Bulos (2018, p. 556) ressalta que ―o raciocínio para aferir 

o que seja igual ou desigual, idêntico ou diferente, equiparado ou desequiparado, é 

subjetivo. Inexiste qualquer exatidão nesse campo‖, o que remonta à Jurisprudência 

dos interesses tratado e repudiado por Lenio Streck231 (2017, p. 109-114). Bulos 

(2018) afirma que ―caberá ao magistrado precisar essas palavras, valendo-se do 

bom senso, das máximas da experiência, dos princípios gerais do Direito, da 

equidade, da ponderação de valores etc. É o juiz quem determina o grau de 

equidade‖ de modo casuístico (2018, p. 556). Infere-se que é o juiz quem dirá se a 

pessoa terá sobre si o reconhecimento do direito ou não, estando a depender do 

bom senso do magistrado. Este entendimento, infelizmente, não se constitui o mais 

adequado dentro do regime político democrático e da ordem jurídica atual. 

Contudo, cumpre gizar, outrossim, que quando há conflitos sociais estes 

precisam ser resolvidos pacificamente, sob pena de incentivar a desordem, e nesta 

esteira, a Constituição brasileira atribui ao Poder Judiciário o dever de solucionar 

questões sociais e jurídicas que são potenciais litígios. 

Comumente é percebível pelas decisões dos tribunais superiores a 

quantidade de demanda que versa sobre o direito à educação, sendo isto devido à 

ineficiência do sistema público de ensino e da conduta claramente infrutífera ou até 

inexistente dos poderes constitucionalmente estabelecidos na condução de uma 

política pública eficaz.  

Tratando-se a educação como direito fundamental de segunda geração, 

ainda não eficazmente implementado, força-se que o Estado, através do órgão do 

Poder Judiciário que não pode se negar a decidir nem a satisfazer os direitos 
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fundamentais previstos constitucionalmente, é posto a decidir demandas de 

repercussão nacional que se relaciona com diversos setores da sociedade. 

Neste particular reside o perigo do decisionismo, arbitrariedade e ativismo 

judicial, sem freios, em que até mesmo a doutrina deixa de doutrinar e repassa a sua 

atribuição ao magistrado, como uma transferência de responsabilidade às escuras, 

não apresentando vetores de interpretação e aplicação normativa ao caso concreto, 

deixando o julgador livre para decidir conforme sua consciência, nos termos 

veementemente rechaçados por Lenio Streck232 (2017, p. 53-61), o qual explica que 

―vontade e discricionariedade são faces da mesma moeda‖, e que deve-se estar 

alerta para posturas do pós-positivismos em que defendem ativismo judicial para 

implementar e concretizar direitos fundamentais, com a seguinte justificativa ―no 

momento da decisão, o juiz tem um espaço discricionário no qual pode moldar sua 

‗vontade‘‖. 

Sendo sabido por um lado que a natureza da Constituição da República 

do Brasil de 1988 é a proteção das pessoas com vulnerabilidade social, dentre elas 

o grupo de vulnerabilidade das pessoas com deficiência, e noutro prisma, que não 

de pode permitir decisões judiciais absolutamente subjetivas de cunho pessoal,  

então não se deve olvidar que o Estado Democrático de Direito é regime político 

escolhido pelo povo e impõe o tratamento igualitário das pessoas na forma 

substancial, possibilitando o gozo e usufruto de todos os direitos a todos atribuídos, 

de modo que o direito à inclusão social torna-se um elemento crucial para que seja 

atingido a efetiva democracia propugnada pela Carta da República, cumprindo, 

portanto, com o fundamento da dignidade da pessoa humana, e seus objetivos de 

sociedade livre, justa e solidária, além do tratamento equânime afastada de qualquer 

discriminação. 

A Constituição Federal é conhecida pela extrema pormenorização dos 

direitos fundamentais, tendo construído um sistema em que tais direitos são 

instrumentos de busca incessante pela igualdade, máxime do ponto de vista 

substancial, a fim de proporcionar a todos uma sociedade livre, justa e solidária, com 
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oferta das mesmas oportunidades e inclusão social, e para haver o implemento 

deles deve haver, antes de tudo, o reconhecimento das diferenças, para que a partir 

delas possa se entender quais as dificuldades e barreiras, e então, buscar as suas 

eliminações ou minimizações, a fim de garantir a participação na vida social, dando 

às pessoas com deficiência igualdade de oportunidades (ARAÚJO e MAIA233, 2017, 

p. 268). Necessário ainda gizar que ―o reconhecimento e garantia dos direitos 

fundamentais, outrossim, é construído como medida de implementação da 

igualdade, valor que ao lado da dignidade humana‖ são vetores de interpretação e 

aplicação da Carta Magna (ARAÚJO e MAIA234, 2017, p. 268). 

Luiz Araújo et al (2017, p. 272) defendem que o constituinte reconheceu 

que as pessoas com deficiência precisam de instrumentos diferenciados para que 

sejam desenvolvidos a compreensão e acesso ao mesmo conteúdo didático 

oferecido às demais pessoas, enfim, o constituinte ―estabeleceu um tratamento 

jurídico diferenciado às pessoas com deficiência para que o seu direito à educação 

fosse garantido assim como é garantido às demais pessoas‖. 

A decisão judicial, máxime a emitida pelo Supremo Tribunal Federal, 

torna-se instrumento da efetivação dos direitos de inclusão social, contudo, não se 

pode garantir que, sem limites, um direito, qualquer seja, tenha sua imposição na 

sociedade, a fim de, tão somente, torná-lo eficaz, pois, nos termos em que afirma 

Lenio Streck (2014, p. 430) ―há, pois, uma umbilical relação entre a exigência de 

fundamentação e o direito fundamental que cada cidadão tem a uma resposta 

correta (adequada à Constituição)‖.  

A decisão judicial precisa existir e efetivar direitos fundamentais, como a 

inclusão social educacional; todavia deve também respeitar limites impostos pela 

própria ordem jurídica vigente, não podendo desrespeitá-los, afastando da 

fundamentação pela comoção social ou pela vontade do julgador, devendo o 

julgamento encontrar balizas no sistema jurídico, e principalmente, obedecer 

fielmente à Constituição. 

Decerto que um texto possui vários significados, diante da vagueza e 

ambiguidade da linguagem; contudo o problema é que as posturas analíticas, 

                                            
233

 ARAUJO, Luiz Alberto David.; MAIA, Maurício. Conteúdo jurídico do direito à igualdade. In: 
Jurisdição e Hermeneutica Constitucional em homenagem a Lenio Streck. (Org.) ALVIM, Eduardo 
Arruda.; LEITE, George Salomão.; SARLET, Ingo Wolfgang.; NERY JUNIOR, Nelson. 1.ed. Ed. 
Mundo Jurídico: Rio de Janeiro, 2017, p. 267-285. 
234

 Ibid. p. 268. 



116 
 

representadas pela dogmática jurídica lato sensu – senso comum do jurista – 

afirmam ser possível esgotar os significados dos textos, o que torna possível o 

desenvolvimento de vários verbetes como as súmulas vinculantes (STRECK, 2014, 

p. 431).  

Lenio Streck (2014, p. 431) destaca que o método fenomenológico 

hermenêutico adotado por si, e fundante da Crítica Hermenêutica do Direito, baseia-

se na atribuição de sentido através da applicatio, ―no qual se dará a partir da 

reconstrução institucional do direito, da coerência e da integridade‖, não havendo 

decisão a partir do grau zero nem um ―acoplamento‖ – conforme o autor denomina -, 

de um sentido da norma a um fato. 

A preponderância das posturas analíticas implica no desrespeito à 

integridade do direito, de modo que, por consequência, a fundamentação de uma 

decisão se dá a partir de conceitos ―pré-à-porters‖ – no qual um mesmo enunciado é 

aplicado a diversos casos, ainda que distintos, independentemente do tempo, e só 

por ele se sustenta a decisão -, tornando o sistema desgovernado, pois admite 

múltiplas respostas e decisões, apenas reproduzindo os enunciados ―pré-à-porters‖ 

(STRECK, 2014, p. 424). 

A impossibilidade de haver o inconcussum absolutum veritatis decorre de 

que os sentidos são temporais, de modo que a diferença ontológica entre o texto e a 

norma decorre, fundamentalmente, da incidência do tempo, pois é impossível 

arrancar sentido de texto, pois em verdade, os sentidos são atribuídos, a partir da 

faticidade no qual o interprete encontra-se inserido (STRECK, 2014, p, 391), de 

modo que a norma sempre será o resultado de um processo construtivo de 

atribuição de sentido, logo, afasta-se a reprodução, e instaura-se a produção. 

Destarte, a linguagem se constitui de uma condição de possibilidade, e não tão 

somente um instrumento, um objeto terceiro entre o ser e o ente, passando a fazer 

parte da construção do sistema jurídico, desenvolvendo-se, então, a ferramenta do 

Círculo Hermenêutico proposto por Lenio Streck (2017, p. 29), no qual, por exemplo, 

a lei e o sentido são coisas distintas, o que se explica pela diferença ontológica, de 

modo que o texto jurídico só existe quando à ele é atribuído um sentido, não 

havendo texto pelo texto.  

Lenio Streck (2014, p. 331) afirma que ―aquele que interpreta precisa, 

necessariamente, dar à comunidade política as razões de sua interpretação‖, que a 

interpretação dada está correta, pois fundada em prejuízos legítimos e que a 
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subjetividade do julgado não foi sobreposta, ou seja, o interprete, e portanto, 

principalmente o magistrado, deve justificar o motivo pelo qual atingiu aquela 

interpretação, sendo esta a resposta adequada diante do contexto jurídico, 

normativo e temporal naquele momento. 

Não se deve olvidar que a jurisdição constitucional se desenvolve como 

um instrumento de defesa de corrupção, cuja atuação, não raras às vezes, macula 

os ideais democráticos e majoritários, tanto na esfera do legislativo como no 

executivo, de modo que se pode afirmar ser a jurisdição constitucional um 

mecanismo de proteção dos direitos humanos (CAPPELLETTI235, 2003, p. 265). 

A jurisdição constitucional está no centro do sistema político brasileiro 

hodierno sendo inclusive fenômeno internacional, pois ocorre também em outros 

países, e para os investidores tal centralização transparece a confiabilidade para 

atingir a segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade necessárias para os 

investimentos, e que não é obtido pelos atores legislativos, pois além de tudo são 

ineficientes (VIEIRA, 2008, p. 442-445236), e ainda Oscar Vilhena Vieira comenta: 

 

A ampliação dos instrumentos ofertados para a jurisdição 
constitucional tem levado o Supremo não apenas a exercer uma 
espécie de poder moderador, mas também de responsável por emitir 
a última palavra sobre inúmeras questões de natureza substantiva, 
ora validando e legitimando uma decisão dos órgãos representativos, 
outras vezes substituindo as escolhas majoritárias. Se esta é uma 
atribuição comum a outros tribunais constitucionais ao redor do 
mundo, a distinção do Supremo é de escala e de natureza. (...) o 
Supremo não apenas vem exercendo a função de órgão de ―proteção 
de regras‖ constitucionais, face aos potenciais ataques do sistema 
político, como também vem exercendo, ainda que subsidiariamente, 
a função de ―criação de regras‖; logo, o Supremo estaria acumulando 
exercício de autoridade, inerente a qualquer interprete constitucional, 
com exercício de poder. Esta última atribuição, dentro de um sistema 
democrático, deveria ficar reservada a órgãos representativos, pois 
quem exerce poder em uma república deve sempre estar submetido a 
controles de natureza democrática. 

 
Embora pareça criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal, Oscar 

Vilhena Vieira (VIEIRA, 2008, p. 456-459237) reconhece a relevância desta 
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instituição, a qual contribui para o fortalecimento do Estado de Direito e do 

constitucionalismo, em que pese alerte sobre a aparente fragilidade do sistema 

representativo em respostas às expectativas existentes sobre si. Também indica que 

entre os juristas não há consenso sobre qual melhor forma de interpretar a 

Constituição, ou de solucionar os inúmeros conflitos normativos e sociais existentes. 

E, toda esta discussão não elimina o dever constitucional de decidir, de 

garantir a efetividade ou não dos direitos fundamentais. Considerando que o sistema 

político atual entrega ao Poder Judiciário a decisão sobre a possibilidade de dar 

eficácia ou não à determinada norma constitucional, o pondo no centro político, 

econômico e social, e atento ao dever de proteção à Constituição como função 

precípua do Supremo Tribunal Federal, então se deve concluir que o protagonismo 

judicial praticado hodiernamente não é contrário ao sistema democrático nem 

jurídico. 

A jurisdição constitucional, através de suas decisões judiciais, desde que 

devidamente fundamentadas, e buscando conferir a máxima efetividade e eficácia 

social aos direitos fundamentais, pode-se valer do protagonismo judicial para 

garantir que haja o cumprimento democracia e da isonomia material, buscando 

atingir a dignidade humana. Não pode a Corte Suprema negar-se a decidir, ou negar 

o direito pugnado, justificando que por não estar expressamente previsto em atos 

normativos criados pelo ineficiente Poder Legislativo, ou porque depende de atuação 

própria do Poder Executivo, não poderá conferir o direito perseguido. 

Os magistrados podem e devem, dentro dos limites constitucionais, e com 

o objetivo de garantir a efetividade constitucional dos direitos de inclusão social 

educacional, permitir que sejam efetivados direitos na prática, impondo aos poderes 

públicos e aos particulares ações, condutas positivas ou negativas, que a priori 

apenas a lei poderia lhes obrigar. Não havendo a previsão legal, seja por quaisquer 

motivos que sejam, a Suprema Corte nem qualquer instancia judicial, poderá negar 

o direito pretendido, sob pena de afrontar a Constituição, negar a dignidade humana, 

e desrespeitar os fundamentos do Estado Democrático e os seus objetivos. 

Decerto que seria até mais fácil decidir negando os direitos, e dizendo-se 

conservador da ordem constitucional, já que se estaria preservando os limites de 

atuação dos poderes constitucionalmente criados, e decidir onde não existe a 

previsão legal seria inconstitucional.  
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Contudo, ao caminhar neste sentido, o magistrado estará negando a 

própria ordem jurídica, os intentos constitucionalmente perseguidos, o dever do 

Estado em garantir a concretude de determinados direitos, e por fim, estará negando 

ao cidadão a possibilidade de gozar daquilo que lhe é de direito, o seu exercício da 

cidadania.  

Até porque, se o Poder Executivo não executa o que deve ser executado, 

e se o Poder Legislativo não cria as normas necessárias e exigíveis pela mudança 

social, o Poder Judiciário terá dois caminhos a seguir ao ser instado a se pronunciar, 

sendo no primeiro a manutenção em negar o direito vindicado sob a alegação de 

que não possui competência constitucional – já que caberia a um dos outros dois 

Poderes dar eficácia à pretensão – e, por não haver previsão no ordenamento 

jurídico, a pretensão do particular deve ser negada, ou no segundo, utilizando-se do 

protagonismo judicial, buscará aplicar a intenção da Constituição, fazendo garantir 

os direitos fundamentais previstos na Carta Magna, possibilitando a concretização 

dos direitos, imponto a eficácia social requerida pela sociedade então vigorante, 

possibilitando a sua segurança e o crescimento democrático, além de criar as 

condições de possibilidade de efetividade da dignidade da pessoa humana. 

Então, pode-se entender que por vezes deve ser utilizado o protagonismo 

judicial para conferir a efetividade dos direitos perseguidos pelos cidadãos, ou ao 

menos, para criar as condições de possibilidade de sua construção, buscando 

preservar a cidadania e o Estado Democrático. 

Negar o protagonismo judicial e não decidir conforme exige o texto 

constitucional, é bastante conveniente para o magistrado que basta negar a 

pretensão discutida nos autos, sem arriscar-se em tentar, na qualidade de 

representante do Estado, e com a função de proteger a Constituição, empregar 

meios para permitir a efetividade social do direito pretendido. 

Da mesma forma ocorre com o direito de inclusão social educacional, em 

que por ser um direito fundamental social de segunda geração, através do qual se 

busca garantir a isonomia e dignidade humana do indivíduo com deficiência, deve o 

magistrado atuar com o protagonismo necessário, desde que fundamentado na 

ordem jurídica vigente, para construir soluções aplicáveis e efetivas ao deslinde do 

conflito social latente. 
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CONCLUSÃO 

 

A Constituição brasileira possui em seu texto normativo denso conteúdo 

de várias áreas jurídicas, e distribui o exercício do poder constitucional a três 

poderes, o Legislativo, Executivo e Judiciário. É notório que a evolução do Estado 

Constitucional está imbricada com a conquista de direitos, de forma que a máxima 

da Revolução Francesa ‗liberdade, igualdade e fraternidade‘, relaciona-se com os 

modelos evolutivos dos Estados: ‗Liberal, Social e Democrático‘. 

Na composição do Estado há os Poderes Executivo, Legislativo e o 

Judiciário, em que eles atuam em conjunto, e com sintonia e harmonia, mas 

independentes, e devem constituir o Poder Público, empregando todas as suas 

ferramentas para tentar construir os objetivos designados no artigo 3° da 

Constituição, entre os quais está o de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, e promover a redução das desigualdades sociais, além da promoção do 

bem de todos indistintamente. Por outro lado, ainda consta que é fundamento do 

Estado brasileiro a dignidade da pessoa humana. 

Nesse contexto, o Poder Judiciário tem recebido cada vez mais, os 

holofotes pelos atos praticados, não sendo raro ver decisões que dividem opiniões 

públicas, implicando, então, na construção de argumentos tanto a favor, quanto 

contra o ativismo judicial. 

Decerto é que o Estado está aberto a receber quaisquer demandas 

propostas pelos cidadãos, e também não poderá deixar de decidir. Cabe então aos 

julgadores construírem decisões contramajoritárias, representativas ou iluministas, 

mas que imponham a concretização das normas constitucionais, já que estas 

possuem em si a força normativa de imposição à sociedade, e que o grande desafio 

atual é conseguir inserir o indivíduo no contexto da atual sociedade, com efetiva 

participação democrática, permitindo-lhe expressar suas dificuldades, seus anseios, 

seus limites e barreiras. 

À vista disto, as pessoas com deficiência possuem uma limitação de 

inserção na sociedade incalculavelmente mais profunda, pois esta massa da 

população brasileira é excluída da participação social. No trabalho ficou clara a 

evolução dos modelos de caracterização das pessoas com deficiência, e que após a 

a internalização da Convenção de Nova Iorque no ordenamento jurídico brasileiro, 

com equivalência à norma constitucional, e que foi reafirmada com a publicação do 
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Estatuto da Pessoa com Deficiência, deve-se considerar que as limitações não estão 

na pessoa com deficiência, e sim no ambiente, na sociedade, no Estado, empresas, 

nas atitudes, enfim, no conjunto que circunda a pessoa humana. 

Sendo tradicionalmente a pessoa com deficiência já excluída da 

sociedade, o seu direito à educação é incontroversamente prejudicado, embora seja 

um dos direitos fundamentais sociais expressos na Constituição, especificamente no 

artigo 6°, e corroborado nos termos do artigo 205, mas que possui serias 

dificuldades de implementação. 

Ademais, foi observado que a educação inclusiva não é uma novidade 

legislativa no cenário nacional nem no internacional, e que embora tenha vasta 

gama de normas impondo a sua efetivação, há ainda um grande fosso entre a 

norma e sua efetividade social. Esta situação endêmica frustra a garantia à 

dignidade da pessoa humana, afastando deste grupo de vulneráveis a isonomia, a 

cidadania, e a sua capacidade plena. Com efeito, os objetivos do Estado brasileiro, 

assim como o seu fundamento, são cada vez mais, corroídos, implodidos, 

descaracterizados e banalizados. 

As limitações da efetivação da educação inclusiva são variadas, mas 

podem ser aglutinadas em cinco grandes áreas: a) da pessoa com deficiência; b) da 

família; c) da escola; d) dos professores; e) da sociedade. 

Em que pese haver políticas públicas, leis, regulamentações, atos 

voluntários, todos esses atos e medidas são infrutíferos, ainda, quando se trata de 

educação inclusiva, não sendo raro encontrar uma pessoa que não conheça 

entidades como Associação de Pais e Amigos, Amigos dos Autistas, entre outras. 

Isto evidencia concretamente que a norma constitucional que trata da educação 

inclusiva não está possuindo efetividade, e que as pessoas com deficiência estão 

permanecendo excluídas da sociedade, sendo marginalizadas. 

Nesse contexto, o protagonismo judicial constitui um meio eficaz e 

decisivo para empreender e construir a efetividade das normas da Convenção de 

Nova York e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois o Poder Judiciário possui 

a autoridade constitucional, com a força necessária que a demanda exige, para fazer 

implementar ao ensino inclusivo das pessoas com deficiência. 
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Fernanda Duarte238 (s/a, s/p) afirma que ao Estado cabe, a opção entre 

duas posturas: permanecer inerte, e permitir a desigualdade desenfreada dentre os 

grupos sociais, ou atuar ativamente para mitigar esses desequilíbrios sociais. A 

autora ressalta ainda que a Educação é uma das mais importantes prestações 

sociais que o indivíduo recebe ou tem a legitima expectativa de obter, mas no Brasil 

é um bem escasso, já que o Estado se defende afirmando que não pode concedê-lo 

a todos igualmente, com caráter universal e gratuito. A autora ainda defende que a 

Constituição brasileira não apenas proíbe a discriminação, todavia autoriza a 

utilização de medidas que efetivamente concretizem a igualdade de resultados. 

Nesses termos, o princípio da igualdade ―conclama o Estado a deixa de lado a 

passividade, a renunciar à sua suposta neutralidade e a adotar um comportamento 

ativo, positivo, afirmativo, quase militante, na busca da concretização da igualdade 

substancial‖ (GOMES & SILVA)239 

Portanto, para superação das barreiras existentes na inclusão social na 

educação das pessoas portadoras com deficiência, o ativismo judicial será um 

instrumento capaz de cumprir com a Constituição, objetivando concretizar a 

dignidade da pessoa humana, com arraigo no princípio da isonomia, o que 

propiciará a diminuição das desigualdades sociais que se constitui como um dos 

primordiais objetivos estatais. O protagonismo judicial deve ser uma das ferramentas 

para efetividade da Convenção de Nova York e do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência com relação ao ensino das pessoas com deficiência, direito 

constitucionalmente consagrado em várias normas expressas, mas que também 

seriam decorrentes da própria interpretação do princípio da igualdade material. 

A expectativa é que a presente pesquisa contribua para conclamar que a 

atividade estatal seja mais enérgica, e eficaz, no sentido de afastar a inércia estatal, 

através do Poder Judiciário, pois caso este não aja assim, também estará 

desrespeitando a própria Constituição, não tornando garantido os direitos 

fundamentais expressamente expostos no texto normativo, que por sua hierarquia e 

pela eficácia plena as quais são atribuídas devem ser implementados, 

independentemente de vozes contrárias. 

 

                                            
238

 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas. As ações afirmativas 
e os processos de promoção da igualdade efetiva. Series Cadernos do CEJ, 24, p. 85-153. 
239

 Ibid. 
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