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STF CHANCELA A LEI 13.146/2015
A Lei nº 13.146, de julho de 2015,
também conhecida como sendo o novo
Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi
questionada através da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.357, ajuizada pela
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN. Já de início,
fora negada a medida liminar nela pleiteada.
O relator, Ministro Edson Fachin, em decisão
monocrática datada de 18 de novembro de
2015, entendera que a Lei nº 13.146/2015
expressara “o compromisso ético de acolhimento e pluralidade
democrática adotados pela Constituição ao exigir que não
apenas as escolas
públicas,
mas
também as particulares deverão pautar
sua atuação educacional a partir de
todas as facetas e
potencialidades que
o direito fundamental à educação possui”.

tratando de modificação legislativa de tal
relevância, seria aconselhável uma “cláusula
de transição”, porque muitas das exigências
feitas às escolas não poderiam ser atendidas
de imediato; já o Ministro Marco Aurélio ─
único voto que efetivamente divergiu do voto
do Ministro Fachin ─ entendeu inconstitucional a extensão das múltiplas providências
estipuladas nos artigos 28 e 30 da Lei à seara
do ensino privado. Segundo ele, “o Estado
não pode cumprimentar com o chapéu
alheio, não pode compelir a iniciativa privada a fazer o que ele
não faz porque a obrigação principal é dele
[Estado] quanto à
educação. Em se
tratando de mercado,
a intervenção estatal
deve ser minimalista.
A educação é dever
de todos, mas é dever
precípuo do Estado”.

Como se sabe, tal espécie de decisão
deve ser levada à consideração do Plenário
do Tribunal, que pode confirmá-la ou não.
Pois bem: em 9 de junho do corrente ano, o
Plenário, chamado a apreciar a referida decisão monocrática, não somente a confirmou
como converteu o julgamento em exame do
mérito da ação. Ao fazê-lo, chancelou a
validade da Lei, em toda a sua extensão.

Na realidade, os votos que apoiaram
a Lei não adentraram nas questões operacionais por ela desencadeáveis, até porque tais
questões seriam, de momento, meramente
presumíveis, sem prova efetiva de suas virtualidades negativas. A decisão do STF respaldou, isto sim, o princípio geral da inclusão,
com seu viés de enaltecimento da diversidade e com o seu propósito de assegurar a
melhor convivência, tanto quanto possível
igualitária,
entre
os
diferentes.

Houve dois votos discrepantes: o
Ministro Gilmar Mendes, sem propriamente
divergir do relator, ponderou que, em se
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parâmetros constitucionais (o que inclui o texto
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referido status constitucional. Vale dizer: esta dito mas não é demais insistir, é lei ordináLei deve ser interpretada e aplicada à luz da ria, ou seja, sua leitura há de pautar-se
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de com o sistema jurídico do país signatário. O sistema jurídico brasileiro, no tocante ao tema, por óbvio não se resume ao
Estatuto e sim abarca a Convenção e a
Constituição. Sem falar nas regras da
LDB, que também se prestam a balizar a
aplicação do Estatuto.
Em suma: a chancela do STF à Lei
nº 13.146/2015 não quer dizer que esta Lei
seja a palavra final no exame dos desdobramentos operacionais da matéria, e sim
que ela, em princípio, se presta a pautar a
“a igualdade como reconhecimento aplicável às minorias e a necessidade de inclusão social do deficiente”, conforme
expressado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso, no mesmo julgamento. Afinal,
como ali disse o Ministro Teori Zavascki,
“uma escola que se preocupe além da
questão econômica, em preparar os alunos
para a vida, deve na verdade encarar a
presença de crianças com deficiência
como uma especial oportunidade de apresentar a todas, principalmente às que não
têm deficiências, uma lição fundamental
de humanidade, um modo de convivência
sem exclusões, sem discriminações em um
ambiente de fraternidade”.
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