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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência surgiu 

de um consenso entre países, organizações internacionais, organizações não governamentais e 

dos próprios cidadãos quanto à necessidade de estabelecer um documento internacional para a 

promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Recebeu um especial 

tratamento do Estado brasileiro, vez que a integrou a seu ordenamento jurídico conforme 

procedimento estabelecido pelo parágrafo 3º, do artigo 5º da CRFB, concedendo-lhe status 

equivalente emenda constitucional. Destarte, houve a necessidade de compatibilização 

vertical das leis infraconstitucionais em relação à Convenção, bem como passou a orientar os 

Poderes Executivo e Judiciário a velarem por sua aplicação durante o exercício de suas 

atividades típicas. Não obstantes as alterações legislativas ocasionadas, o Brasil inovou em 

seu ordenamento jurídico ao editar a Lei 13.146/15, denominada Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, cuja elaboração “tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo”, nos termos do parágrafo único do artigo primeiro, 

do referido diploma legal. Todavia, a nova legislação pertinente à proteção da pessoa com 

deficiência encontrou barreiras para efetivação na sociedade, no Poder Executivo e no Poder 

Judiciário. Após sua promulgação, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 

(Confenen) ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5357 questionando a 

constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 28 e o caput do artigo 30 da Lei 

13.146/15, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inserção 

de pessoas com deficiência no ensino regular e prover as medidas de adaptação necessárias 

sem que ônus financeiro seja repassado às mensalidades, anuidades e matrículas, violando o 

artigo constitucional que transfere ao Estado o dever de atendimento educacional às pessoas 

com deficiência (artigo 208, III, CRFB). A decisão do Supremo Tribunal Federal, por maioria 

de votos, foi pela improcedência da ação, salientando que os dispositivos atendem ao 

compromisso constitucional e internacional de proteção e promoção dos direitos fundamentais 

e humanos da pessoa com deficiência. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo: 

demonstrar a importância do Poder Judiciário na efetivação de normas internacionais e as 

barreiras causadas pela não aplicação do direito internacional e a não realização do controle 

de convencionalidade pelos Tribunais e juízes singulares. A metodologia utilizada foi 

bibliográfica e documental, tendo como principal fonte livros e jurisprudência, através do 

método dedutivo. 
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