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Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal analisar 
a Lei n. 13.977/2020 sob a perspectiva de possíveis ampliação 
dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e 
colaboração na efetivação de uma educação inclusiva. O pro-
blema da pesquisa reside no questionamento acerca da possibi-
lidade, com a referida lei, de ampliação dos direitos das pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista, bem como na colaboração 
de uma efetiva educação inclusiva. A pesquisa é divindade em 
três momentos ou partes. No primeiro, é feita uma descrição do 
direito à educação, com ênfase no direito à educação inclusiva 
das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. No segundo, é 
feita uma análise de demandas judiciais que objetivam a concre-
tização dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Au-
tista, enfatizando, com isso, as razões dessa judicialização do di-
reito à educação. Por fim, é feita uma análise das inovações e 
implicações práticas que a Lei n. 13.977/2020 apresenta para o 
direito à educação das pessoas com Transtorno do Espectro Au-
tista. A pesquisa se utiliza de uma metodologia documental e 
bibliográfica. 
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THE RIGHT TO INCLUSIVE AUTISTIC EDUCATION AND 
LAW Nº 13.977/20: POSSIBILITIES AND PRACTICAL IM-
PLICATIONS 
 
Abstract: The main objective of this article is to analyze Law n. 
13.977/2020 from the perspective of possible expansion of the 
rights of people with Autistic Spectrum Disorder and collabora-
tion in the realization of an inclusive education. The research 
problem lies in the questioning about the possibility, with the 
referred law, of expanding the rights of people with Autistic 
Spectrum Disorder, as well as in the collaboration of an effective 
inclusive education. Research is divinity in three moments or 
parts. In the first, a description of the right to education is made, 
with emphasis on the right to inclusive education for people with 
Autism Spectrum Disorder. In the second, an analysis of law-
suits that aim at the realization of the rights of people with Au-
tistic Spectrum Disorder is carried out, thus emphasizing the rea-
sons for this judicialization of the right to education. Finally, an 
analysis of the innovations and practical implications that Law 
n. 13.977/2020 presents for the right to education of people with 
Autism Spectrum Disorder is made. The research uses a docu-
mentary and bibliographic methodology. 
 
Keywords: Right to education. Inclusion. Autistic Spectrum Di-
sorder. 
 
INTRODUÇÃO 
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 direito à educação é um dos pilares de garantia 
previstos na Constituição Federal Brasileira, o 
qual deve ser defendido pelo Estado, pela família 
e pela sociedade. Sob esse viés, considerado um 
direito social e fundamental, o qual é imprescindí-

vel para a sociedade, a educação consiste em um grande instru-
mento necessário à inclusão. Logo, o direito à educação se efe-
tiva por meio do acesso, da inserção e da formação nas institui-
ções escolares, mediante mecanismos que proporcionam o pleno 
desenvolvimento do estudante, sobretudo, com inclusão.  

Nesse cenário, destaca-se que o direito à educação inclu-
siva existe ao permitir e exigir que o Estado possibilite condi-
ções para que se insira no ambiente escolar, pessoas com defici-
ência, ou, com necessidades educacionais especiais. Desse 
modo, ela garante que é dever das instituições escolares consi-
derarem e respeitarem as especificidades de cada educando. 

Sob essa ótica, o grupo de pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), merece uma atenção ou destaque. Ape-
sar dos direitos reservados, em função da Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, lei publicada em 2012, ainda são encontradas dificulda-
des no acesso à educação. Essa ausência de políticas públicas, 
acaba encontrando no Poder Judiciário um caminho para a de-
fesa do direito fundamental à educação dessas pessoas. Diante 
disso, inúmeras demandas são ajuizadas, pleiteando soluções 
aos problemas resultantes de uma total ou parcial ausência de 
atuação por parte do Estado. 

Em função da recente publicação da Lei nº 13.977/2020, 
a presente pesquisa busca analisar de que maneira a referida lei 
passa a ampliar os direitos das pessoas com Transtorno do Es-
pectro Autista, bem como colaborar com a efetivação de uma 
educação inclusiva. A pesquisa é dividida em três momentos.  
No primeiro momento, busca-se descrever o direito à educação, 
com ênfase na educação inclusiva das pessoas com Transtorno 
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do Espectro Autista. No segundo momento, busca-se analisar a 
judicialização das demandas que pleiteiam os direitos das pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista. Por fim, busca-se ana-
lisar, sob à luz do direito à educação, quais as inovações e im-
plicações práticas que a Lei nº 13.977/2020 traz para o direito à 
educação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. 

No que diz respeito às técnicas metodológicas do pre-
sente trabalho, a pesquisa consiste em análise bibliográfica e do-
cumental, em razão do trabalho se debruçar sob aspectos teóri-
cos da temática jurídica a nível nacional, bem como sobre aspec-
tos práticos do sistema de justiça em geral.  
 
1 DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL  
 

No Estado Democrático de Direito, o direito à educação 
ganhou maior reconhecimento, sendo inserido em diversas le-
gislações, tendo, nesse momento, ampla proteção jurídico-dou-
trinária. Nesse seguimento, conforme exposto por Tavares 
(2018), a Constituição Federal de 1988 consagrou a educação 
como um Direito Social em seu art. 6º. Diante disso, há o direito 
de acesso de forma igualitária, principalmente, nos níveis mais 
básicos do ensino.  

Sob esse viés, a Constituição Federal/1988 consagrou, 
também, a educação como um direito fundamental. Em seu art. 
205, expõe que ela é direito de todos, devendo ser promovida e 
incentivada, tendo em vista o pleno desenvolvimento da pessoa, 
a preparação para prática da cidadania e qualificação profissio-
nal. A fim de concretizar esses objetivos, pode-se mencionar o 
art. 206,  o qual define que o ensino será ministrado, com base 
em diversos princípios, destacando-se: igualdade de  condições 
de acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensi-
nar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; gratui-
dade do ensino público; e, garantia de padrão de qualidade.  

Somando-se a isso, o art. 208 define as garantias 
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educacionais, os quais é dever do Estado, como:  educação bá-
sica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, bem como oferta gratuita para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria; atendimento educacional espe-
cializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino; e, atendimento, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares de ma-
terial didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à sa-
úde (BRASIL, 2020a).  

Vale ressaltar que outras leis ordinárias foram, também, 
essenciais para a defesa e ampliação do direito à educação. 
Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente expõe, 
em seu art. 53, que uma das garantias educacionais que merece 
reconhecimento é o acesso à escola pública e gratuita, próxima 
de sua residência, garantindo-se vagas, no mesmo local, aos ir-
mãos que frequentem a mesma etapa do ensino básico (BRASIL, 
1990). Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci-
onal (LDB) dispõe de mais princípios cabendo destaque: liber-
dade e apreço à tolerância; estímulo a experiência extraescolar; 
vínculo entre educação escolar, trabalho e práticas sociais e a 
garantia da educação e aprendizagem no decorrer da vida. No 
que diz respeito à educação escolar pública de qualidade, a refe-
rida lei, em seu art. 4º, afirma que deve ser definido como a va-
riedade e quantidade mínima, por aluno, de recursos indispensá-
veis ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem (BRASIL, 
1996).  

Nesse contexto, o direito fundamental social à educação 
deve ser visualizado como algo complexo. Esse direito compre-
ende um rol de ações, práticas e atenções especializadas para 
cada estudante, mediante um processo que se adquire e transmite 
conhecimentos e valores. Esse processo, sobretudo, deve ter 
como finalidade o preparo do educando para toda a sua vida, 
desenvolvendo sua consciência crítica, como também suas habi-
lidades físicas e espirituais. Essa função, não pertence, apenas 
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ao professor e ao Estado, mas sim, é um poder-dever de toda a 
sociedade, principalmente, a família e todos os profissionais da 
educação (SILVA, 2020). 

Nas palavras de Denise Silva (2020), o conteúdo essen-
cial mínimo do direito social à educação, tem cinco afluxos. Pri-
meiramente, tem-se o acesso à educação, o qual vincula-se a 
igualdade de condições de acesso à escola previsto na Constitui-
ção Federal. O segundo afluxo, define a permanência no ambi-
ente escolar, o qual deve-se considerar que o ensino garanta o 
gozo efetivo do direito por todos, considerando a individuali-
dade de cada educando. O terceiro, visa a qualidade do ensino 
prestado, devendo-se respeitar as necessidades básicas e a dig-
nidade humana dos educandos, por meio de alimentação escolar 
adequada, oferta de ensino noturno regular, padrões mínimos de 
infraestrutura, profissionais motivados e um ambiente tolerante. 
O quarto afluxo define esse direito como um dever de proteção 
estatal, onde a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios, 
possuem o dever de colaborarem para a sua efetivação, logo, 
visa proteger o direito contra a sua não efetivação. E por fim, o 
quinto afluxo define a cooperação social, o qual afirma que o 
poder público deve proteger e concretizar os direitos fundamen-
tais sociais, juntamente com os particulares e comunidade. 
 
1.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
 

A educação visa o acesso e a permanência de todos em 
condições igualitárias. Para que haja efetividade, é necessário 
uma proteção especial e maneiras de garantir o acesso àqueles 
vulneráveis (GODOY, 2017).  Acrescenta-se que o acesso à edu-
cação deve ir além da sua perspectiva formal, considerando um 
acesso que englobe a compreensão das outras pessoas, das dife-
renças, semelhanças e aptidões de cada um. Além disso, deve ser 
buscado uma educação que envolve diálogo e interação com lin-
guagem social, por meio de ferramentas que incluem todos os 
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educandos (SILVA, 2020). Dessa maneira, considerando as di-
ferenças existentes, exclusão e discriminação de grupos sociais, 
é possível realizar uma correlação entre educação e igualdade, 
entendendo que é preciso incluir essas pessoas, no segmento so-
cial que é capaz de transformar vidas: o sistema educacional. 
Logo, não é possível pensar em um ensino sem inclusão.  

Nessa perspectiva, quando inserida no sistema de ensino, 
a filosofia da inclusão defende uma educação eficaz, com base 
na ideia de que, as escolas, enquanto comunidades, devem aten-
der as necessidades de todos os educandos, indo além de suas 
especificidades pessoais, psicológicas ou sociais. Desse modo, a 
educação inclusiva busca superar obstáculos de aprendizagem, 
de qualquer aluno e garantir os mesmos direitos, para alunos 
com deficiência, que outros em uma escola regular possuem. Em 
suma, o objetivo é que todos sejam cidadãos de direito nesses 
espaços, que sejam acolhidos e façam parte da comunidade es-
colar (SÁNCHEZ, 2005). 

Segundo Mantoan (2003) a inclusão visa a inserção es-
colar de todos os educandos nas salas de aula do ensino regular, 
desde o início da trajetória escolar. Sob esse viés, um modelo de 
escola na perspectiva inclusiva deve organizar-se para conside-
rar todas as necessidades existentes e estruturar-se de acordo 
com elas. Em vista disso, diferentemente da educação especial, 
a escola inclusiva não realiza segregação, não separa os educan-
dos com deficiência do lado oposto, dos outros na educação re-
gular. Sendo assim, a inclusão é resultado de uma educação plu-
ral, democrática e transgressora, o qual proporciona uma mu-
dança de identidade nas instituições.  

Acrescenta-se que a educação inclusiva compreende a 
deficiência e o convívio com a pluralidade, proporcionando um 
enriquecimento para a sociedade, tendo em vista que contribui 
para uma plena e real igualdade, bem como para o desenvolvi-
mento das liberdades fundamentais, inerentes a concepção de 
justiça, equidade e igualdade de oportunidades (CUENCA 
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GÓMEZ, 2012 apud SILVA, 2020). 
Dessa maneira, a igualdade busca por iniciativas concre-

tas em benefício de grupos vulneráveis, a partir do estabeleci-
mento de ações e políticas públicas, logo, há necessidade de 
ações e medidas que visam efetivar: atendimento educacional 
especializado, construção de rampas, adaptação de banheiros, 
vagas especiais, disponibilidade de aparelhos/auxiliares auditi-
vos, contratação de interpretes, etc. Isso compõe o conteúdo es-
sencial mínimo do direito social à educação. Assim, sem a supe-
ração de barreiras de comunicação, de mobilidade e da possibi-
lidade de inclusão social das pessoas com deficiência nas esco-
las, não poderíamos vislumbrar uma educação real e efetiva 
(SILVA, 2020). 

 
1.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL E O DIREITO À EDUCAÇÃO 
DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AU-
TISTA (TEA)   

 
A educação inclusiva, enquanto proposta de um novo sis-

tema de ensino, se faz necessária, para garantir uma vida em so-
ciedade de forma digna às pessoas com deficiência. Destaca-se 
a educação especial, que juntamente com seus recursos e servi-
ços, deve proporcionar a inclusão escolar. Além disso, dentre as 
pessoas com deficiência, as que possuem Transtorno do Espec-
tro Autista, necessita de acompanhamento de garantias, especi-
ficamente, no que se refere esse tipo de educação. 

 
1.2.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL E SUA PERSPECTIVA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
A priori, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal (LDB), estabelece o que consiste e como deve ser realizada 
a modalidade da educação especial, da seguinte forma:  

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos 
desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida 
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preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e al-
tas habilidades ou superdotação. § 1º Haverá, quando necessá-
rio, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial. § 
2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular [...].  
Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos [...]: 
I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organi-
zação específicos, para atender às suas necessidades; [...] III - 
Professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professo-
res do ensino regular capacitados para a integração desses edu-
candos nas classes comuns; IV - Educação especial para o tra-
balho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não revelarem ca-
pacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articu-
lação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelec-
tual ou psicomotora; [...] (BRASIL, 1996).  

Diante disso, o segundo parágrafo do art. 58 citado 
acima, chama atenção, ao afirmar que determinadas pessoas não 
conseguem se inserir no ensino regular e para isso se beneficiam 
da proposta de escolas especializadas.   

Em contrapartida, a Política Nacional de Educação Es-
pecial na Perspectiva da Educação Inclusiva, vigente até os dias 
atuais, não menciona tal afirmação e expõe as propostas que de-
vem ser realizadas para proporcionar um ensino especial inclu-
sivo. Nessa vereda, a educação especial, aderindo à proposta da 
educação inclusiva, integrando a base pedagógica da escola re-
gular, tem como finalidade incluir os alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou su-
perdotação, e outros transtornos específicos, atuando juntamente 
com o ensino comum e orientando-o para o atendimento de suas 
necessidades. Dessa maneira, a modalidade da educação espe-
cial realiza um conjunto de ações, por meio de um atendimento 
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educacional especializado. Esse mecanismo busca a identifica-
ção, elaboração e organização de recursos pedagógicos e de 
acessibilidade, com a finalidade de eliminar os obstáculos que 
impedem a participação plena dos educandos, a partir da consi-
deração de suas especificidades. Assim, esse atendimento distin-
gue-se das atividades comuns da sala de aula, todavia, não as 
substituem, mas sim, complementa e/ou suplementa a formação 
educacional visando a autonomia e independência dentro e fora 
do ambiente escolar (BRASIL, 2014).  

Essa política, também, afirma que é dever dos sistemas e 
instituições de ensino, ao implementar essa modalidade, adaptar 
a escola para suprir as necessidades educacionais especiais.  
Pode-se mencionar que, deve haver profissionais capacitados, os 
quais eliminem obstáculos de comunicação, como instrutores e 
interpretes, além de monitores, para auxiliar em atividades, 
como também higiene, movimentação, alimentação e etc. Em 
adição, os ambientes devem ser adequados, no que tange recur-
sos pedagógicos, os quais oferecem um melhor aprendizado e 
que facilitam a convivência, além da acessibilidade, no que se 
refere os próprios edifícios e instalações (BRASIL, 2014). A 
partir dessas exposições, percebe-se o quanto é importante a pro-
posta da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e que deve 
ser posta em prática, considerando as inúmeras necessidades 
educacionais especiais.   

Portanto, todas as escolas devem estar preparadas para a 
aceitação das pessoas com deficiência. Cabe destaque, o grupo 
de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que necessita 
de maior atenção nessa temática, visto que possuem uma história 
de exclusão e dificuldades de acesso à educação, o qual persiste, 
em boa parte, até os dias atuais.  Em razão disso, é necessário 
destacar o direito à educação dessas pessoas, bem como os des-
dobramentos envolvendo essa matéria.  

 
1.2.2 O DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DAS 
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PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
(TEA) 

 
Considera-se o Transtorno do Espectro Autista, de 

acordo com a Lei Berenice Piana, de nº 12.764/12: 
Art. 1º [...] § 1º [...] I - Deficiência persistente e clinicamente 
significativa da comunicação e da interação sociais, manifes-
tada por deficiência marcada de comunicação verbal e não ver-
bal usada para interação social; ausência de reciprocidade so-
cial; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao 
seu nível de desenvolvimento; II - Padrões restritivos e repeti-
tivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados 
por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a 
rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 
restritos e fixos. § 2º A pessoa com transtorno do espectro au-
tista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efei-
tos legais (BRASIL, 2012). 

Em relação ao direito à educação, o art. 3º da referida lei 
estabelece que é direito das pessoas do Espectro Autista, o 
acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Inclui-se, que 
poderá ser destinado um acompanhante especializado, a ser in-
serido em classes comuns do ensino regular, para os casos de 
pessoas que necessitem desse auxílio (BRASIL, 2012). Nesse 
sentido, sobre a função do acompanhante, a Nota Técnica nº 24 
utilizou a expressão profissional de apoio, afirmando que os seus 
serviços devem ser oferecidos quando identificada a necessidade 
individual. Desse modo, é destinado aqueles que necessitam de 
auxílio nas atividades de alimentação, higiene, comunicação ou 
locomoção, proporcionando seu desenvolvimento pessoal e so-
cial. Acrescenta-se que, esse serviço é justificado quando al-
guma necessidade do educando não for suprida, no contexto em 
que esteja inserido nos mesmos cuidados dos demais, além de 
articular-se às atividades escolares (BRASIL, 2013). 

Em adição, a lei 12.764/12 reitera que as escolas não de-
vem discriminar as pessoas autistas, negando a recusa da matrí-
cula, ou qualquer outro tipo de deficiência, sob pena de multa, 
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podendo chegar a perda de cargo de gestor ou autoridade com-
petente, em virtude de reincidência (BRASIL, 2012).  

Do ponto de vista de Santos (2014), a inclusão escolar de 
pessoas com autismo deve respeitar limitações e habilidades di-
versas, que podem e devem serem trabalhadas na educação, visto 
que o autismo possui diferentes modos de interferência no de-
senvolvimento interpessoal ou global.  É válido salientar que a 
socialização dos autistas, envolve interdisciplinaridade. Assim, 
a inclusão é importante para seu tratamento, desenvolvendo-o 
socialmente e complementando as demais áreas.  

Nesse seguimento, considerando tal diversidade do Es-
pectro, é dever da escola estabelecer um plano pedagógico que 
supra as necessidades encontradas. Nessa realidade, muitos es-
pecialistas afirmam que métodos de ensino, como o TEACH 
(Tratamento, Educação de Autistas e Comunicação de Crianças 
Deficientes) e o método ABA (Análise de Comportamento Apli-
cado) são eficientes, trabalhando a educação aliada à área clí-
nica. Dessa forma, essas técnicas visam lidar com o aprendizado 
individual, além da questão comportamental, a fim de desenvol-
ver aspectos, como autonomia e comunicação (LEON; FON-
SECA, 2013, p. 180 apud COSTA; FERNANDES, 2017). Ade-
mais, pode-se mencionar a possibilidade de implementar a edu-
cação ou acompanhamento terapêutico, onde uma equipe tera-
pêutica trabalha em conjunto com os professores com várias 
ações, o qual podem ser desenvolvidas, com crianças que pos-
suem transtornos mais graves (BASTOS; KUPFER, 2010 apud 
SANTOS, 2014). 

Vale ressaltar que o direito à educação inclusiva do au-
tista, vai além do ensino regular. Nesse diapasão, na escola, diz 
respeito, também, a outros serviços, como supervisão, orienta-
ção, atividade física, devendo a escola estar adaptada para re-
cebê-los, nos anos iniciais. Outrossim, o direito à educação da 
pessoa com TEA, não termina com a vaga escolar, deve haver 
outras garantias, como por exemplo, o transporte escolar 
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(SANTOS, 2014).   
Em adição, a Lei nº 13.146/15 ou Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, reafirmou a necessidade de mudanças no sistema de 
ensino para melhor atender as necessidades educacionais espe-
ciais. É válido destacar que essa lei, em seu art. 28, define ga-
rantias os quais beneficiam as pessoas com Transtorno do Es-
pectro Autista. Dentre elas, as medidas individuais e coletivas 
em ambientes, que visa melhorar o desenvolvimento acadêmico 
e social dos alunos com deficiência, contribuindo para o acesso, 
permanência, participação e aprendizado (BRASIL, 2015). A 
partir disso, pode-se adaptar, por exemplo, o número de alunos 
por turma, podendo facilitar o processo de ensino, interação e 
desenvolvimento dos educandos autistas.  

Outra garantia, refere-se ao planejamento de estudo de 
caso, construção de um plano com atendimento educacional es-
pecializado, organização de recursos, como de tecnologia assis-
tida e serviços de acessibilidade (BRASIL, 2015). Essas práticas 
são muito vantajosas para os autistas, em virtude de suas indivi-
dualidades, podendo ser elaborado ações pedagógicas de acordo 
com as necessidades de cada. Ademais, também se determina a 
oferta de profissionais de apoio escolar (BRASIL, 2015). Desse 
modo, reitera-se a necessidade e possibilidade de disponibilizar 
pessoas capacitadas para auxiliar no ensino.  

Por fim, o referido Estatuto afirma que, aplica-se obriga-
toriamente o que está exposto na maioria dos incisos desse ar-
tigo, às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de 
ensino, sendo proibida a cobrança de valores adicionais em suas 
mensalidades, anuidades e matrículas (BRASIL, 2015). Com 
isso é possível acabar com um sistema, o qual é permeado de 
exclusão, garantindo o direito igualitário de acesso e permanên-
cia dos autistas.  
 
1.2.3 A EDUCAÇÃO E SUA CORRELAÇÃO COM INCLU-
SÃO DE PESSOAS DO ESPECTRO AUTISTA 



_1918________RJLB, Ano 7 (2021), nº 5 
 

 

 
A escola possui destaque como um dos mais importantes 

espaços, dentre os quais as pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista têm direito ao acesso. Nesse ínterim, a inserção escolar 
constitui um ponto marcante no desenvolvimento do autista 
(SANTOS, 2016). Dessa maneira, a educação inclusiva ou in-
clusão escolar, permite um universo novo a essas pessoas.  

Conforme citado por Praça (2011), quando incluídos no 
ensino regular, há muitos aspectos positivos. A priori, permite 
ao aluno a inclusão social, pois há uma troca entre eles e os de-
mais colegas, resultando em sentimento de pertencimento a es-
cola e sociedade. Outrossim, mediante inclusão de educandos 
com necessidades especiais, toda a comunidade escolar, além 
dos alunos, se beneficia com a convivência, pois, pode-se desen-
volver um ambiente tolerante, contribuindo para mitigar a dis-
criminação existente, dentro e fora da escola.   

Sob essa perspectiva, em razão da escola, constituir um 
ambiente de grande socialização, há muitos benefícios para as 
pessoas com autismo. Nessa realidade, o desenvolvimento psí-
quico acontece em grande parte, a partir desse processo de inte-
ração social, podendo a comunicação e a cognição serem ampli-
ados (SANTOS, 2016). Dessa maneira, a escola possui um papel 
muito importante, no que concerne as dificuldades de desenvol-
vimento social de crianças com o Espectro Autista, proporcio-
nando, então, maior contato social, ampliando conhecimentos e 
modificando comportamentos, (CAMARGO; BOSA, 2009 apud 
SANTOS, 2016). Sendo assim, a inclusão escolar no decorrer do 
tempo, permite melhorias, ao estabelecer relações sociais mais 
firmes, menor nível de isolamento e desenvolvendo comporta-
mentos, como de cooperação, bem como organização (SANINI; 
SIFUENTES; BOSA, 2013 apud SANTOS, 2016). 

Outrossim, diversos pesquisadores afirmam que o fato de 
as crianças autistas estarem na escola, constitui um tratamento 
efetivo ou terapêutico. A fim de comprovação dessa tese, uma 
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pesquisa de campo realizada com um autista de sete anos, inse-
rido em uma escola regular, demonstrou que ele desenvolveu 
maiores relações sociais, diminuiu o isolamento, além de que 
obteve melhoras na organização e concentração, dentro e fora do 
ambiente escolar (SERRA, 2009 apud PRAÇA, 2011). 

Dessa maneira, com o acesso à educação inclusiva há a 
possibilidade do desenvolvimento das pessoas com autismo, en-
quanto indivíduos agentes, isto é, cidadãos autônomos. Pode-se 
mencionar que a educação, aliada a outras políticas públicas, 
permite uma melhora significativa na qualidade vida, bem-estar, 
liberdade, crescimento profissional e diminuição de desigualda-
des socioeconômicas (COSTA; FERNANDES, 2017).  
 
1.2.4 AS DIFICULDADES DE ACESSO À EDUCAÇÃO IN-
CLUSIVA DE PESSOAS COM TEA 
 

É perceptível, hoje, um aumento de matrículas de alunos 
com Espectro Autista, no ensino regular, principalmente, após a 
promulgação da Lei nº 12.764/12. Entretanto, a permanência 
desses alunos ainda é permeada de dificuldades (GON-
ZAGA,2019). 

Um estudo realizado, no interior de São Paulo, afirmou 
que menos de 10% dos alunos com autismo realizam a trajetória 
escolar completa, posto que a evasão escolar ainda é um grande 
obstáculo (LIMA; LAPLANE, 2016 apud GONZAGA, 2019). 
Além disso, outra pesquisa com mais de 40 alunos com TEA, 
demonstrou que próximo de 60% não permanecem na escola du-
rante todo o horário. Nesse sentido, as justificativas vão desde a 
necessidade de atendimento especializado em outros locais, so-
licitação feita pela escola, até a impossibilidade de o educando 
ficar durante todo o período. Ademais, esse estudo demonstrou 
que permanecem mais tempo a maioria daqueles que possuem o 
Espectro mais leve (CAMPOS, 2015 apud GONZAGA, 2019). 

Gonzaga (2019) afirma que esses fatores, relacionam-se 
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com os desafios de atendimento de suas demandas e às suas par-
ticularidades, na escola regular. Pode-se mencionar que há pro-
blemas envolvendo ideias e informações, capacitação de profes-
sores e práticas pedagógicas inadequadas. Em relação às con-
cepções e desinformações sobre o autismo, segundo Bianchi 
(2017), há uma descrença sobre a possibilidade de aprendizado. 
Assim, pessoas como profissionais e familiares, dificultam e não 
estimulam, interferindo no processo. No que tange o professor, 
quando ele não acredita na capacidade do educando, pode haver 
problemas no desenvolvimento total ou parcial, pois a busca por 
recursos necessários para tal, fica restrita.  

Essa descrença existente é proveniente de estereótipos, 
os quais devem ser eliminados, a fim de que atividades sejam 
realizadas. Nesse diapasão, o educador deve ter em mente que o 
aprendizado com o aluno autista não é imediato (CUNHA, 2009 
apud BIANCHI, 2017). Dessa forma, o estranhamento ou até o 
desapontamento ocorre, por não lidar com as particularidades do 
Espectro, podendo, então, resistir à inclusão, sob a justificativa 
da ausência de preparo e, na realidade, muitos não possuem (BI-
ANCHI, 2017).  

Dessa forma, a falta de capacitação de profissionais é ou-
tra problemática, o qual está presente no acesso à educação in-
clusiva.  Pode-se mencionar que há ausência de conhecimento e 
necessidade de qualificação para os docentes sobre: definição, 
caracterização do que é o Espectro Autista, incluindo como se 
dá os aspectos comportamentais, de socialização, comunicação 
e linguagem; quais ações educacionais devem ser inseridas; le-
gislação e função da escola e do professor na vida da criança 
(FAVORETTO; LAMONICA, 2014 apud GONZAGA 2019).  
Sendo assim, Bianchi (2017) afirma que é preciso uma formação 
mais eficaz, devendo ter início nos cursos de licenciatura, ali-
ando teoria e prática, além da necessidade de formação continu-
ada.  

Em adição, o planejamento pedagógico também é 
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insuficiente. Em um estudo realizado, a maioria dos docentes 
concordavam com diversas práticas educacionais e pedagógicas, 
porém os mesmos não utilizavam em sala (FARIA et al. 2018 
apud GONZAGA, 2019). Outra pesquisa desenvolvida, de-
monstrou entraves em relação a inclusão em atividades escola-
res, sem um planejamento adequado, pois a maioria realizava 
atividades propostas, não de forma regular e contínua (RI-
BEIRO; MELO; SELA, 2017 apud GONZAGA, 2019).  

Portanto, percebe-se que, no Brasil, apesar da educação 
ser um direito constitucional e ampliado em legislações infra-
constitucionais, há obstáculos a serem vencidos para o pleno 
exercício desse direito, pelas pessoas com Transtorno do Espec-
tro Autista. Atualmente, isso vem sendo grande pauta de discus-
são no Poder Judiciário, a partir de inúmeros processos judiciais, 
que buscam garantias de acesso à educação inclusiva.  

 
2 JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO: UMA 
ANÁLISE DE CASOS QUE ENVOLVEM A EDUCAÇÃO IN-
CLUSIVA 

 
No contexto brasileiro, há diversos mecanismos de reso-

lução de conflitos, existentes na esfera extrajudicial e judicial, 
com destaque para aqueles que vêm ganhando uma maior visi-
bilidade: os métodos consensuais de resolução de conflitos. 
Contudo, o caminho judicial, ainda, é bastante utilizado para so-
lucionar uma série de conflitos e litígios. Assim, a judicialização 
parece ganhar (ainda) muita força, em virtude do grande número 
e diversidade de lides que são transferidas ao Judiciário. Sob 
essa ótica, é preciso analisar os aspectos que envolvem esse 
fenômeno.  

A priori, segundo Barroso (2012, p.24), judicialização 
significa que determinadas questões de grande repercussão polí-
tica ou social, são decididas pelo Poder Judiciário, e não pelas 
instituições políticas tradicionais, como o Congresso Nacional e 
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o Poder Executivo. 
No que se refere às justificativas para a judicialização, 

três fatores preponderantes são citados por Barroso (2012). Um 
deles refere-se a um país pós redemocratização, o qual o novo 
ambiente democrático possibilitou maior difusão de conheci-
mento sobre direitos para a população, o qual passou-se a buscar 
no Judiciário a garantia de seus interesses, aliado com a amplia-
ção de instituições como Ministério Público e Defensoria Pú-
blica, expandindo a busca por justiça. Uma segunda causa, foi a 
constitucionalização abrangente que ao estabelecer direitos fun-
damentais, estabelece a possibilidade de judicializar, resultando 
em debate judicial sobre práticas ou políticas públicas para o es-
tabelecimento deles. Por fim, o sistema brasileiro de controle de 
constitucionalidade, permite a não aplicação de leis inconstitu-
cionais e permite que questões morais ou políticas possam ser 
levadas ao Supremo Tribunal Federal. 

Nesse contexto, o cenário brasileiro é claro, pois há um 
movimento crescente de grande parte da sociedade, constituída 
de minorias, organizações sociais, cidadãos comuns, recorrendo 
ao Poder Judiciário para questionar leis, ações da administração 
pública ou omissões no que tange práticas que deveriam ser re-
alizadas pelo Executivo e Legislativo (VIARO, 2018, p.26 apud 
LIMA, 2018). 

No que concerne o direito à educação, apesar de ser pro-
tegido pela legislação, ele se encontra distante do que se obje-
tiva, isto é, efetivo ou concreto e acessível a todos (LIMA, 
2018).  Desse modo, quando os comandos legais não forem se-
guidos ou uma das garantias educacionais não estiverem dispo-
níveis para o exercício do direito à educação, o questionamento 
no âmbito judicial torna-se comum. Surge, portanto, a judiciali-
zação da educação que consiste na intervenção do Judiciário, 
mediante análise e julgamento de conflitos dessa matéria 
(CURY; FERREIRA, 2009). 

Nas palavras de Lima (2018), o direito à educação, 
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enquanto direito fundamental e social previsto na Constituição 
Federal, resultou em aplicação imediata e a impossibilidade de 
suprimir esse direito, possibilitando maior intervenção do Poder 
Judiciário e dos órgãos de proteção no que tange essa matéria.  
Ademais, a Constituição ao garantir, além da educação, um en-
sino de qualidade, foi um fator preponderante para o crescimento 
de questionamentos judiciais nesse âmbito.  

Acrescenta-se que esse fenômeno também é influenciado 
por uma nova legislação, o qual reconhece como sujeito de di-
reitos a criança e o adolescente, bem como o acesso à justiça, 
com maior ênfase em relação a questões, como educação, saúde, 
criança e adolescente (CURY; FERREIRA, 2009). Dessa forma, 
as legislações dispõem a educação como um direito público sub-
jetivo, possibilitando que os interessados busquem a garantia 
plena dos direitos, aumentando o número de ações judiciais e 
questões levadas às instituições, como conselho tutelar e Minis-
tério Público. Contudo, muitas vezes, não há solução para toda 
a problemática, mas apenas, para o caso em questão analisado 
(LIMA, 2018). 

No que tange às matérias específicas nesse cenário, a ju-
dicialização da educação inclusiva vem tornando-se comum.  
Nessa realidade, quando o Poder Executivo, seja federal, esta-
dual ou municipal, se omite quanto a realização de comandos 
legais, isto é,  não disponibiliza meios para o exercício de direi-
tos das pessoas com deficiência, para elas a judicialização, a pri-
ori, constitui a melhor saída, para que o que está posto juridica-
mente, tornar-se real, exercendo seu direito de ter demanda apre-
ciada pelo Judiciário (BEZERRA, 2016). 

Acrescenta-se que, diante de políticas públicas educati-
vas insuficientes ou não abrangentes, a ida ao Judiciário tem-se 
tornado o principal mecanismo, para a consolidação da educação 
inclusiva. Dessa forma, esse direito, enquanto objeto de presta-
ção jurisdicional, proporcionou aplicabilidade imediata aos dis-
positivos legais, garantindo que o titular de direito, atue contra o 
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Estado, para execução de lei. Essa ação, tem sido objeto de dis-
cussão sobre a existência de judicialização de políticas públicas, 
nos tribunais estaduais, atingindo os tribunais superiores (BE-
ZERRA, 2016). Logo, o direito à educação, quando não exer-
cido plenamente, deve e está sendo bastante questionado nos tri-
bunais estaduais e quando as partes não se sentem contempladas 
na decisão, recorre-se até às instâncias superiores.  

Diante desse cenário, faz-se necessário analisar a judici-
alização da educação, a partir do enfoque nas causas que envol-
vem a inclusão escolar de pessoas do Espectro Autista. Como 
analisado anteriormente, essas pessoas encontram obstáculos 
para o pleno exercício do direito à educação. Dessa maneira, 
tem-se se consolidado a prática da judicialização dessas deman-
das a fim de garantir esse direito. 

 
2.1 AS PRINCIPAIS DEMANDAS QUE SÃO APONTADAS 
NOS CASOS DE JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO IN-
CLUSIVA PARA AUTISTAS 

 
No que tange as ações judiciais que buscam o acesso à 

educação inclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), observou-se, por meio de julgados do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), as principais demandas desse público.  

Sob esse viés, percebe-se os principais e maiores obstá-
culos ao exercício do direito à educação inclusiva de pessoas 
com TEA. Nessa realidade, o principal desafio é o acesso a um 
ensino público regular de qualidade, tendo em vista que muitas 
causas solicitam o acesso à escola especializada, em sua maioria 
com pedido de vagas ou o custeio em instituições consideradas 
mais adequadas e qualificadas. Ademais, outro obstáculo encon-
trado compreende a ausência de profissionais adequados, tendo 
em vista que muitas das ações tem como objeto a disponibiliza-
ção de pessoas capacitadas nos ambientes escolares públicos e 
particulares, incluindo nomenclaturas como acompanhante 
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especializado, monitor e professor de apoio ou auxiliar. Por fim, 
a terceira maior demanda, consiste na solicitação de transporte 
escolar. 

 
2.2 O JUDICIÁRIO BRASILEIRO FRENTE A DEFESA DA 
EDUCAÇÃO DAS PESSOAS DO ESPECTRO AUTISTA: 
ANÁLISE DE DECISÕES JUDICIAIS DO STJ   

 
A partir da observância das diversas problemáticas, en-

contradas pela pesquisa supracitada, faz-se necessário uma aná-
lise do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca 
das principais questões: acesso à escola especializada, disponi-
bilização de profissionais e garantia de transporte escolar. As-
sim, é possível observar o entendimento do Judiciário acerca das 
questões que envolvam educação inclusiva para pessoas do es-
pectro autista. 
 
2.2.1 EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL 
COLETIVO – CUSTEIO DE ESCOLA ESPECIALIZADA 

 
A priori, cabe analisar um Agravo Interno em Recurso 

Especial Nº 836.128 - SP (2015/0327586-2), julgado pelo STJ, 
no ano de 2018 que busca discutir o custeio de Escola Especia-
lizada para tratamento de criança com autismo. Nesse contexto, 
a presente ação judicial é pautada em Ação Civil Pública anterior 
que solicitou custeio de tratamento médico e educacional espe-
cializado (BRASIL, 2018a).  

Nessa vereda, a representação garante que a sentença não 
analisou de forma eficaz os autos, desconsiderando as individu-
alidades. Ademais, detalha que o Ministério Público-SP ajuizou 
Ação Civil Pública na qual ficou acordado que o Estado, até que 
disponibilize instituições especializadas próprias e gratuitas para 
o tratamento de saúde, educação e assistência das crianças com 
autismo, deveria arcar com os custos em instituições privadas, 
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bem como ficou claro que as atuais não possuem condições para 
tal. Posto isso, a criança, que possui autismo grave e outros pro-
blemas físicos e mentais, está inserida, desde 2009, no Instituto 
SER - Senso Educação Reintegrada Ltda, o qual afirma que foi 
indicada por médicos e é onde ele se adaptou e apresenta evolu-
ção. Por isso, solicita o custeio defendendo que as pessoas com 
autismo, demonstram grande resistência às modificações em sua 
rotina, além de ser inconstitucional sua retirada, visto que haverá 
prejuízos. Advertiu, também, que instituições como 
ADACAMP e TIQUIRA, não possuem educação e não são re-
conhecidas pelo Ministério da Educação e que o autista deve ter 
acesso à rede regular de ensino (BRASIL, 2018a). 

Do contrário à parte autora, o Ministro Relator Luís Fe-
lipe Salomão seguiu a mesma argumentação do Tribunal de ori-
gem. Nessa linha, afirmou-se que é notório que a criança e o 
adolescente possuem direito fundamental à saúde e que estão sob 
proteção integral do Estado, especificamente, os que estão em 
desenvolvimento biopsicossocial, amplamente exposto no ECA. 
No caso em questão, o mesmo expõe que o Estado indicou outras 
instituições como ADACAMP e TIQUIRA, conveniadas com o 
Poder Público e que os autos mostram que a primeira é capaz de 
atender o menor, por isso, não há como estabelecer o custeio, 
além de não ser verídico uma suposta negação de vaga. Em adi-
ção, o Ministro afirmou que, o custeio prejudicaria o princípio 
de Isonomia, pois muitos com autismo, estão sendo atendidos 
pela instituição conveniada. Por fim, o Relator, também, susten-
tou que os argumentos foram insuficientes e a fim de decidir se 
a instituição ofertada (ADACAMP) não é ideal, demandaria re-
exame fático-probatório dos autos, não sendo possível via Re-
curso Especial (BRASIL, 2018a). 

 Segundo Bezerra (2016), há ainda muitas controvérsias 
no que se refere ao ensino inclusivo. Nesse sentido, a autora 
afirma que durante muitos anos os pais foram influenciados a 
matricularem seus filhos, somente, em instituições exclusivas. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 5________1927_ 
 

 

Além disso, nos casos das pessoas autistas, a rotina é um fator 
que contribui para seu desenvolvimento, logo, alterações radi-
cais, como a transferência entre escolas, podem ser prejudiciais. 
Mas também, existem casos onde há graus do transtorno em que 
a adaptação às escolas regulares é bastante difícil. Por isso, mui-
tos médicos recomendam por laudo médico a matrícula de me-
nores em escolas exclusivas. 

Nesse contexto, considerando o pedido de acesso à es-
cola especializada privada e como explanado anteriormente, a 
LDB dispõe de que o ensino especial, preferencialmente, ocorre 
na rede regular de ensino, mas pode ser ofertada se necessário 
em classes ou escolas especiais. Dessa maneira, é controversa 
essa questão, visto que a inserção no ensino regular traz muitos 
aspectos positivos, sendo mais adequado do que a escola espe-
cializada. Ademais, ainda, há posturas conservadoras e discrimi-
natórias, influenciando a exclusão de educandos com deficiência 
e inserção em escolas especializadas, de forma exclusiva. As-
sim, há a possibilidade de prejuízos em sua formação escolar. 
Todavia, existem muitos casos específicos e a legislação não é 
clara quanto a isso.   

Em adição, no caso em questão analisado, percebe-se que 
há um embate entre o Judiciário, o Executivo e o autor da de-
manda. Nesse ínterim, uma ideia vem se consolidando: a nega-
ção de custeio de escola especializada privada, em razão de ha-
ver outras conveniadas ou públicas consideradas adequadas. 
Contudo, nesse caso, além do fator acesso à escola especiali-
zada, em virtude das particularidades do menor, prepondera o 
fator qualidade de ensino, que segundo o requerente a instituição 
privada mencionada oferece melhores condições. 

 Assim, faz-se necessário discutir que é direito constitu-
cional o acesso à educação de qualidade, logo, a referida decisão, 
dentre outras, não devem evitar essa questão. Nesse sentido, é 
correto o fato de que é função do Estado oferecer ensino público 
regular e especial e que quando solicitado, deve, 
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preferencialmente, disponibilizar vaga no mesmo. Todavia, foi 
afirmado de que as instituições conveniadas ou públicas, do caso 
supracitado sofrem dificuldades e não atendem à demanda da 
região, bem como há conflitos quanto ao sistema de ensino.  

Depreende-se, o quanto (ainda) há obstáculos a serem su-
perados no ensino público, para a concretização da inclusão es-
colar, visto que há inúmeros pedidos de acesso à outras institui-
ções, especialmente, instituições que oferecem ensino especiali-
zado. É preciso ter em vista que a inclusão de educandos com 
necessidades especiais, na rede regular, tem muitos fatores posi-
tivos, se bem estruturado e articulado. Dessa maneira, se o re-
querente insiste em demasia no custeio em escola particular es-
pecializada, deve ser melhor averiguado se o ensino público, 
particularmente o regular, dispõe de condições para atender as 
pessoas com autismo.  

 
2.2.2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO ES-
PECIAL  

 
No que concerne a disponibilização de profissionais ade-

quados e qualificados, conforme explanado por Bezerra (2016), 
frente ao aumento do número de crianças e adolescentes com 
deficiência, incluídas no ensino regular, para o processo de in-
clusão ser completo, medidas são imprescindíveis a fim de con-
tribuir com a permanência no ambiente escolar, como por exem-
plo a admissão de cuidador especial.    

Partindo dessa questão, é cabível a análise a partir da De-
cisão Monocrática do STJ, realizada em 2018, do Agravo em 
Recurso Especial Nº 1.307.753 - MS (2018/0140041- 0). Nesse 
contexto, trata-se de uma solicitação de acompanhamento espe-
cializado, aceita pelo TJ-MS, para criança do Espectro do Au-
tista, inserida em escola privada, cuja instituição interpôs o 
Agravo mencionado (BRASIL, 2018b). 

Sob esse viés, no Recurso Especial, a referida Instituição 
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afirmou que o acompanhante deve ser disponibilizado em caso 
de concreta necessidade e comprovação prévia. Também defen-
deu que, caso a escola não possua condições de “integrar” o 
aluno com necessidades especiais, deverá transferi-lo para uma 
escola especializada, como também a obrigação imposta pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) de efetivação do atendimento 
educacional inclusivo, não se refere a todas escolas privadas e 
em todos os casos. Ademais, apontou que o acórdão errou ao 
determinar qual profissional deve ser contratado bem como sua 
especialização, retirando a autonomia da instituição (BRASIL, 
2018b).  

De maneira oposta, o Ministro Relator Mauro Campbell, 
reconheceu o agravo para negação do recurso especial, com base 
nos fundamentos do Tribunal de Mato Grosso do Sul. Nesse se-
guimento, ele afirmou que o Estado deve promover educação 
gratuita para crianças e adolescentes, e atendimento educacional 
especializado, como determinado na CF, no ECA e na LDB. 
Logo, deve ser providenciado os recursos adequados, estrutura 
e profissionais especializados. Em adição, reitera que o STF afir-
mou a constitucionalidade do Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia, obrigando, também às escolas privadas, o oferecimento de 
condições adequadas e inclusivas, proibindo a recusa de matrí-
culas e cobrança de valores adicionais. No que diz respeito às 
crianças com autismo, afirmou-se que a Lei nº 12.764/12 garante 
o acompanhante especializado quando necessário. Sob essa 
ótica, todas as instituições de ensino devem matricular os autis-
tas que podem ser inseridos no ensino regular e nesses casos, 
devem oferecer o acompanhante, gratuitamente (BRASIL, 
2018b).   

Pode-se inferir que, no caso específico analisado, o me-
nor não estava sendo auxiliado de forma correta. Sob essa ótica, 
outras solicitações sobre monitor ou acompanhante especiali-
zado exclusivo, analisadas dentre a pesquisa, foram negadas, 
justificadas com base no entendimento que a classe o qual os 
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menores estão inseridos, já possuem um acompanhante, ou não 
são todos os casos que se faz necessário. Nesse caso, não se men-
cionou nenhum desses aspectos, demonstrando o descaso.  
Logo, o que foi posto nos autos, mostra uma postura discrimina-
tória da recorrente com tentativas de evitar a inclusão na rede 
regular de ensino.  

Compreende-se que, o Tribunal de Mato Grosso do Sul 
e o STJ compartilham o entendimento sobre o acompanhante es-
pecializado, constituir grande fator para o acesso à educação in-
clusiva. Assim, percebe-se, a grande importância do posiciona-
mento adotado por ambos, pois, independentemente de ser uma 
instituição particular, não pode se eximir da prestação de atendi-
mento às pessoas com deficiência. Acrescenta-se, a busca por 
melhores condições de inclusão de pessoas com TEA, pois se 
entende que profissionais como os acompanhantes, são muito 
importantes no processo educacional, auxiliando no processo de 
desenvolvimento do menor.  

 
2.2.3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Outro obstáculo enfrentado no acesso à Educação Inclu-

siva é a não garantia de transporte escolar. Nessa realidade, mui-
tos educandos e suas famílias não possuem meio de se deslocar 
para as instituições, prejudicando o processo educacional. Em 
vista disso, cabe a análise de outra decisão monocrática, reali-
zada em 2019 pelo STJ, que decidiu sobre o Agravo em Recurso 
Especial Nº 1.129.451 – SP (2017/0160842-7) (BRASIL, 2019).  

Sob essa ótica, esse caso refere-se a uma Ação Civil Pú-
blica ajuizada, pelo Ministério Público de São Paulo, contra o 
Município da Estância Balneária de Praia Grande, o qual solici-
tou transporte escolar para menor com autismo e deficiência vi-
sual que obteve vaga em escola de Educação Especial na cidade 
Mongaguá. A Sentença determinou que o Município fornecesse 
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ao menor o transporte até a escola, sob pena de multa diária e o 
Tribunal de Justiça a confirmou. No âmbito do STJ, trata-se de 
Agravo de decisão que não admitiu o Recurso Especial inter-
posto pelo Município. Alegou-se violação a vários dispositivos, 
sustentando que o ECA determina a providência de vagas dentro 
do próprio município e não o transporte para outro (BRASIL, 
2019).  

Nesse ínterim, o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia 
Filho, negou provimento ao Agravo utilizando-se vários argu-
mentos, dentre eles os do Tribunal de origem. Nesse seguimento, 
afirmou-se que quando se trata de menor com necessidades es-
peciais, o ordenamento jurídico, como a Constituição Federal e 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é claro na obrigação do 
Poder Público não só disponibilizar educação e tratamento clí-
nico, bem como outras garantias auxiliares para efetivação dos 
mesmos, como o transporte adequado. Em vista disso, é garan-
tido a acessibilidade, implicando no fornecimento de transporte 
especial gratuito e adequado, logo, afirmou que a Sentença foi 
correta. O Ministro, também, reiterou que não houve violação e 
vício nas decisões, porém uma insatisfação do recorrente, o qual 
tentou mudar o entendimento sobre a existência de outras esco-
las especiais onde o menor reside (BRASIL, 2019). 

Conforme explanado por Bezerra (2016), diante da dis-
cussão pela concretização do direito à educação da criança e do 
adolescente com necessidade especial, o acesso à instituição de 
ensino, mediante transporte público gratuito, tornou-se um dos 
questionamentos mais pertinentes, visto que constitui um obstá-
culo inicial a ser superado.  

Diante disso, é perceptível que, também no caso especí-
fico analisado, o Judiciário atuou de forma muito importante 
frente a defesa do acesso à Educação Inclusiva para pessoas com 
TEA. Nesse contexto, a disponibilização de transporte pode ser 
o que se ausentava, para o amplo acesso à educação pelo menor 
autista. Foi imprescindível o posicionamento do Poder 
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Judiciário diante dessa questão, pois observa-se que o Município 
colocou empecilhos, para garantir um direito básico constituci-
onal e infraconstitucional.  

Depreende-se dessas decisões, que o Superior Tribunal 
de Justiça, na maioria das vezes, segue o mesmo entendimento 
ou concorda com os argumentos postos pelos Tribunais que se 
originaram as decisões. Nesse contexto, o Poder Judiciário vem 
assumindo uma importante função ao explanar problemáticas 
existentes, bem como atuações ineficazes do Poder Público, 
pondo fim a algumas demandas, buscando seguir princípios 
constitucionais e disponibilizar garantias fundamentais.  

Constatou-se, na pesquisa supracitada, que pessoas re-
presentando as crianças ou adolescentes com Transtorno do Es-
pectro Autista, estão seguindo, principalmente, o caminho da Ju-
dicialização, para solucionar suas problemáticas, suprindo, en-
tão, as necessidades educacionais existentes. Nesse seguimento, 
legislações específicas, como o Estatuto da Pessoa com Defici-
ência e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista, constitui grandes mecanis-
mos de inclusão. Dessa forma, por meio delas, impõe-se ao Po-
der Executivo a prática dos direitos estabelecidos, como tam-
bém, elas consistem em grandes aliados frente a defesa da edu-
cação inclusiva, fundamentando questionamentos e decisões ju-
diciais. Diante disso, cabe a análise da Lei 13.977/20, partindo 
da discussão do direito à educação, explorando quais as inova-
ções e possíveis mudanças para esse panorama.  

 
3 AS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DA LEI Nº 13.977/20 NA 
DEFESA DO DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 
A Lei nº 13.977, promulgada em 8 de janeiro de 2020, 

trouxe inovações no que tange a inclusão de pessoas com au-
tismo. A referida lei altera alguns dispositivos da Política Naci-
onal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
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Espectro Autista (Lei nº 12.764/12), bem como altera a Lei nº 
9.265 de 12 de fevereiro de 1996, para instituir a Carteira de 
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(Ciptea) e estabelece outras providências (BRASIL, 2020b). 

Sob esse viés, essa legislação teve como origem o Projeto 
de Lei nº 2.573/19 e durante o processo de tramitação recebeu o 
nome de Romeo Mion. Nessa vereda, Romeo possui o Espectro 
Autista e é filho do apresentador de televisão Marcos Mion, um 
dos principais colaboradores e atuantes para essa publicação. 

 
3.1 O CONTEÚDO DA LEI Nº 13.977/20  

 
A Lei 13.977/20, cria a Carteira de Identificação da Pes-

soa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), de expedição 
gratuita e estabelece como deverá ser feita, bem como retrata 
outros pontos pertinentes:  

Art. 2º A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Bere-
nice Piana), passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 1º [...] § 3º Os estabelecimentos públicos e privados refe-
ridos na Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, poderão 
valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscienti-
zação do transtorno do espectro autista, para identificar a prio-
ridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista.” 
“Art. 3º-A. É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir 
atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendi-
mento e no acesso aos serviços públicos e privados, em espe-
cial nas áreas de saúde, educação e assistência social. 
§ 1º A Ciptea será expedida pelos órgãos responsáveis pela 
execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pes-
soa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, mediante requerimento, acom-
panhado de relatório médico, com indicação do código da Clas-
sificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Re-
lacionados à Saúde (CID), e deverá conter, no mínimo, as se-
guintes informações: 
I - Nome completo, filiação, local e data de nascimento, nú-
mero da carteira de identidade civil, número de inscrição no 
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Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço 
residencial completo e número de telefone do identificado; 
II - Fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) 
centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do identifi-
cado; 
III - Nome completo, documento de identificação, endereço re-
sidencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuida-
dor; 
IV - Identificação da unidade da Federação e do órgão expedi-
dor e assinatura do dirigente responsável. 
§ 2º Nos casos em que a pessoa com transtorno do espectro 
autista seja imigrante detentor de visto temporário ou de auto-
rização de residência, residente fronteiriço ou solicitante de re-
fúgio, deverá ser apresentada a Cédula de Identidade de Estran-
geiro (CIE), a Carteira de Registro Nacional Migratório 
(CRNM) ou o Documento Provisório de Registro Nacional Mi-
gratório (DPRNM), com validade em todo o território nacional. 
§ 3º A Ciptea terá validade de 5 (cinco) anos, devendo ser man-
tidos atualizados os dados cadastrais do identificado, e deverá 
ser revalidada com o mesmo número, de modo a permitir a con-
tagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo 
o território nacional. 
§ 4º Até que seja implementado o disposto no caput deste ar-
tigo, os órgãos responsáveis pela execução da Política Nacio-
nal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Es-
pectro Autista deverão trabalhar em conjunto com os respecti-
vos responsáveis pela emissão de documentos de identificação, 
para que sejam incluídas as necessárias informações sobre o 
transtorno do espectro autista no Registro Geral (RG) ou, se 
estrangeiro, na Carteira de Registro Nacional Migratório 
(CRNM) ou na Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), vá-
lidos em todo o território nacional.” (BRASIL, 2020b). 

Por fim, em seu art. 3º, a lei em questão, modifica o art. 
1º da Lei da Gratuidade dos Atos de Cidadania, nº 9.265/96, 
acrescentando o inciso VII o qual dispõe sobre o requerimento e 
a emissão de documento de identificação específico, ou segunda 
via, para pessoa com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 
2020b). 

Nota-se que essa legislação, busca criar um documento 
público a afim de garantir maior inclusão social e garantia de 
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direitos para as pessoas com TEA, mediante maior atenção por 
parte dos serviços públicos ou privados. Portanto, conforme des-
crito na lei, é dever dos órgãos, instituições e estabelecimentos 
respeitarem e incluírem em seus espaços as pessoas do Espectro 
Autista, visando a igualdade e uma vida digna. 

 
3.2 AS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DA LEI Nº 13.977/20 
PARA O DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM O 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 
No que diz respeito as implicações práticas da lei nº 

13.977/20, pouco tem sido discutido no meio acadêmico e jurí-
dico. Dessa forma, apesar de ser uma lei de pouca extensão, há 
muito o que ser analisado e refletido sobre como essa medida 
pode alterar, ou não, a garantia de direitos das pessoas com au-
tismo, especialmente, o direito à educação inclusiva.  

Em primeira análise, nas palavras da Senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS), relatora da matéria na Comissão de Direi-
tos Humanos (CDH), a carteira criada na Lei 13.977/20 é bas-
tante essencial, especialmente, em estabelecimentos comerciais 
ou públicos, em particular os que ofertam serviços de saúde. Em 
adição, a Senadora afirma que o referido projeto dá o necessário 
reconhecimento à pessoa com autismo, assegurando-lhe um im-
portante direito que lhe promoverá maior inclusão social (LEI, 
2020). 

Acrescentando outro ponto de vista, o Senador Luis Car-
los Heinze (PP-RS), na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), afirma que a carteira de identificação dará maior visibili-
dade social a pessoa com TEA. Dessa maneira, a partir do reco-
nhecimento em um documento público e oficial, haverá a garan-
tia de ter os seus direitos básicos respeitados, proporcionando 
maior facilidade no acesso a ambientes e serviços, principal-
mente, a ações e serviços de saúde, incluindo à atenção integral 
às suas necessidades, com atendimento multiprofissional. 
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Assim, o documento público desobriga a família da pessoa com 
autismo a ter de explicar a condição de pessoa com deficiência 
(LEI, 2020).  

Em vista disso, percebe-se que a finalidade desse docu-
mento é proporcionar maior reconhecimento perante a socie-
dade, para as pessoas com autismo, além de garantir maior aces-
sibilidade aos serviços e espaços. Desse modo, assim como ou-
tras pessoas com deficiência podem emitir carteiras de identifi-
cação e exercer determinados direitos, a partir da promulgação 
da lei em questão, as pessoas do Espectro Autista, também, po-
derão exercer direitos sem a necessidade constante de reafirmar 
sua condição oralmente.   

Sob essa ótica, tendo em vista os entendimentos postos 
pelos Senadores, esse documento surtirá efeitos maiores na área 
da saúde. Pode-se inferir que, grande preocupação dos familiares 
das crianças e adolescentes com TEA, é o acesso a vários servi-
ços de saúde, como terapia, fonoaudiologia e médicos como um 
todo. Sendo assim, será bastante benéfico, a atenção integral e 
prioridade nesses serviços, a partir da Ciptea. Contudo, é preciso 
discutir e refletir como essa Carteira de Identificação irá contri-
buir para a efetivação da educação inclusiva. 

Como visto anteriormente, há muitas problemáticas no 
acesso à educação inclusiva, consequentemente, há existência da 
judicialização da educação, envolvendo atores que buscam a 
concretização desse direito para as pessoas com TEA. Nesse di-
apasão, a lei em questão é de pouca extensão e restrita, logo, não 
faz menção a esses pontos, nem tão pouco, específica quais os 
efeitos práticos que a carteira poderá suscitar. Em contrapartida, 
é notório que o objetivo da promulgação da referida lei, não foi 
a discussão de outras questões, mas sim, apenas estabelecer a 
Ciptea, juntamente com os fatores necessários e correlatos para 
sua implementação.  No entanto, há incertezas quanto à eficácia 
desse documento e como ele poderá mitigar os obstáculos exis-
tentes para inclusão social dessas pessoas, especialmente, a 
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inclusão escolar.  
Primeiramente, no que diz respeito a disponibilização de 

profissionais adequados e especializados para a inclusão escolar 
de crianças e adolescentes com o Espectro Autista, é preciso re-
fletir de que modo a Carteira de Identificação poderá ser útil. 
Nesse sentido, a legislação supracitada não realiza alteração na 
lei 12.977/20, quanto à necessidade de um monitor exclusivo, 
além de quais as medidas necessárias a serem tomadas, caso haja 
dúvida na inserção desse profissional. Acrescenta-se que, com 
base nas decisões judiciais analisadas, há divergência quanto a 
nomenclatura e funções do profissional de apoio, professor de 
apoio, acompanhante ou monitor, que poderia também ter sido 
abordada na lei nova.  

Outrossim, não há menção, também, quanto a capacita-
ção contínua de professores, na área de inclusão de pessoas com 
deficiência, especificamente, de pessoas com autismo. Por outro 
lado, na ausência de qualquer profissional capacitado, é dever 
das instituições escolares, públicas e particulares, a disponibili-
zação desses profissionais, podendo ser realizada a análise da 
necessidade, após a apresentação das carteiras, no ato da matrí-
cula. Vale ressaltar que, é dever das Secretarias Municipais e 
Estaduais de Educação, principalmente, em relação às escolas 
públicas, verificar a necessidade de profissionais. Então, ao te-
rem acesso ao número de carteiras realizadas, há a possibilidade 
de designar a contratação de profissionais destinados às escolas.  

Em adição, em relação as problemáticas que envolvem 
escolas regulares e escolas especializadas, a lei em questão não 
detalha como a Ciptea poderá solucioná-las.  Entretanto, se hou-
ver acompanhamento da gestão dos municípios, por meio de 
análise de dados, juntamente com a criação das carteiras, poderá 
ser averiguado qual instituição os menores estão inseridos, como 
também, realizar um estudo sobre a qualidade de ensino das es-
colas regulares, observando, se há de fato uma inclusão plena e 
se há desenvolvimento no aprendizado dos educandos com 
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necessidades especiais. Sendo assim, a partir desse acompanha-
mento pode haver maior atenção em relação às instituições es-
pecializadas, buscando ao máximo, a inclusão no ensino regular, 
porém, se necessário, averiguar a necessidade de vagas e a cria-
ção de mais escolas ou classes especiais. Ressalta-se que, como 
já mencionado, a partir da apresentação da carteira, no ato da 
matrícula, as escolas regulares podem realizar estudos de casos, 
a fim de disponibilizar maiores medidas inclusivas, além dos 
profissionais capacitados, como planos pedagógicos específicos, 
técnicas que visam aprendizagem das crianças e adolescentes 
com autismo e adequação das turmas, como por exemplo, a di-
minuição de alunos em cada.   

Sob outra perspectiva, a carteira de identificação da pes-
soa com TEA poderá ser muito benéfica no ato da matrícula em 
qualquer tipo de instituição, deixando ciente os administradores 
escolares da situação da criança. Assim, impede que haja cons-
trangimentos pela criança, ou, adolescente, e pela família, no que 
se refere à recusa de matrícula e atenção integral as suas neces-
sidades.  

Por fim, com a criação da Ciptea e acesso aos dados pelas 
empresas e setores do município, poderá ser melhor acompa-
nhado as solicitações de Transporte Escolar e garantir que esse 
direito seja efetivado, sem que haja necessidade de judicializar 
tais questões. 

Destarte, pode-se destacar que o Poder Executivo tem a 
função de fiscalizar se a legislação está sendo cumprida, bem 
como iniciar projetos de lei, caso haja necessidade, assim como 
o Legislativo deve legislar de acordo com os problemas existen-
tes em sociedade. No caso em questão, o Projeto de Lei que ori-
ginou a Lei 13.977/20, poderia ter sido mais abrangente possí-
vel, abordado outros pontos a partir da identificação de proble-
máticas existentes na educação inclusiva, para as pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista. Acrescenta-se que juntamente 
com a criação da Carteira, poderia ter sido desenvolvido uma 
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base de dados mais ampla, como também a organização de um 
sistema, que possibilite uma melhor compreensão dos efeitos e 
benefícios que ela poderá gerar, para as famílias que irão utili-
zar-se do documento. Todavia, tendo em vista que a Lei 
13.977/20 já foi promulgada e não haverá modificações a curto 
prazo, as implicações práticas que ela proporcionará dependerá 
de uma ação conjunta em sociedade das gestões escolares, como 
também das gestões municipais, estaduais e do Distrito Federal.   

É preciso ressaltar que, há inúmeros obstáculos para a 
plena efetivação do direito à educação inclusiva. Nesse contexto, 
muitos deles são identificados a partir da judicialização, con-
quanto, nem todos os familiares buscam o Judiciário para ques-
tionar e solicitar ações. Ademais, em relação ao ensino público, 
há um grande número de pessoas hipossuficientes e muitas delas 
não conseguem identificar problemas de inclusão e aprendizado. 
Nessa realidade, em diversos casos, a simples ocupação de uma 
vaga em uma instituição escolar, para um aluno com deficiência, 
é tarefa árdua e constitui uma conquista, na vida de várias pes-
soas. Portanto, a Lei nº 13.977/20 poderá não ser tão efetiva do 
ponto de vista dos inúmeros elementos e mecanismos, os quais 
devem ser implementados e instituídos para a concretização do 
direito à educação inclusiva da criança ou adolescente com 
Transtorno do Espectro Autista. Desse modo, é preciso ter em 
mente, que essa discussão é bastante ampla e não se encerra 
(nem deve) nessas palavras.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante o exposto, é perceptível que o direito à educação, 

é um direito fundamental, sobretudo social, o qual traz inúmeros 
benefícios e transformações para a sociedade, devendo ser am-
plamente protegido e valorizado pelo Estado, pela família e pela 
comunidade.  Todavia, no contexto social brasileiro, há inúme-
ras problemáticas no tocante à plena efetivação da educação, 
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especialmente a educação inclusiva. Dessa maneira, é função 
maior do Poder Executivo e Legislativo perceber e gerar essas 
problemáticas, bem como solucioná-las. Contudo, em razão des-
sas ausências ou falhas, muitas famílias buscam no Judiciário as 
soluções para a efetivação dessas garantias. Nesse cenário, des-
taca-se as crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro 
Autista. 

Sob esse viés, foi imprescindível a análise das formas e 
possibilidades da Lei nº 13.977/2020 impactar, nesse contexto.  
Nesse ínterim, percebeu-se que a referida lei amplia em partes 
os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, 
apresentando colaboração restrita em relação a efetivação de 
uma educação inclusiva.   

Em suma, a partir da criação da Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), pode-
se vislumbrar um cenário novo de maior reconhecimento e res-
peito por essas pessoas. Contudo, é difícil mensurar, nesse mo-
mento, possíveis modificações, especialmente, com a diminui-
ção de problemas relacionadas ao acesso e permanência no am-
biente escolar de pessoas com TEA, tendo em vista que a Lei nº 
13.977/2020, deixou sua interpretação e aplicação em aberto.  
Dessa forma, reitera-se a necessidade e a imprescindibilidade de 
uma atuação em conjunta dos poderes, bem como, atuações mais 
específicas das Secretarias Estaduais, Municipais e do Distrito 
Federal de Educação.  

Acrescenta-se que é de suma importância o estabeleci-
mento de normas específicas que contribuam para o direito à 
educação das pessoas com deficiência, sobretudo, as do Espectro 
Autista. Por sua vez, deve-se haver, frequentemente, a análise de 
eventuais falhas do Estado na tutela de direitos, bem como aná-
lise da atuação e a postura do Poder Legislativo e Judiciário di-
ante dessas reivindicações. Por fim, a partir desse trabalho, são 
perceptíveis o pioneirismo e a importância que as universidades, 
principalmente as faculdades públicas, possuem nas discussões 
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que envolvem defesa de direitos fundamentais e implementação 
de políticas públicas. 
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