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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI, DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

ADI n. 6.590 

 

 

 

 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB NACIONAL, já 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, noticiar o manifesto descumprimento da 

medida cautelar concedida pelo Plenário deste e. Supremo Tribunal 

Federal por parte do Ministério da Educação (MEC), bem como requerer 

a adoção de medidas para a preservação da autoridade da decisão desta 

Corte, conforme se passa a expor. 

 

 

 

I. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA. 

 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto 

é o Decreto 10.502/2020, que instituiu a nova Política Nacional de 

Educação Especial (PNEE). 

 

Conforme demonstra a inicial, o ato normativo provoca grave 

discriminação e segregação entre os educandos com e sem deficiência ao 

incentivar a criação de escolas especializadas, classes especializadas, 

escolas bilíngues de surdos e classes bilíngues de surdos, configurando 

verdadeiro retrocesso na promoção do direito das pessoas com deficiência 

(PcD) além de violar a Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPD), a própria Constituição Federal e a Lei 13.146/2015, 

conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI).  

 

Em decisão de 01.12.2020, o e. Relator do feito, Min. Dias 

Toffoli, concedeu a medida cautelar pleiteada pelo ora Requerente para 

suspender a eficácia do Decreto n. 10.502/2020, restabelecendo o 

status quo ante a edição do ato impugnado. Veja-se, por oportuno, trecho 

da decisão deste i. Relator: 

 
Portanto, verifico que o Decreto nº 10.502/2020 pode vir a 
fundamentar políticas públicas que fragilizam o imperativo 
da inclusão de alunos com deficiência, transtornos 
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globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação na rede regular de ensino, pelo que, diante 
do exposto, considero configurada a fumaça do bom direito 
para efeito de concessão de medida cautelar.  
 
Por sua vez, o perigo da demora também está configurado, 
tendo em vista que a proximidade do início de um novo 
período letivo pode acarretar a matrícula de educandos em 
estabelecimentos que não integram a rede de ensino regular, 
em contrariedade à lógica do ensino inclusivo.  
 
No caso, aguardar o julgamento definitivo da presente ação 
direta pode trazer prejuízos aos alunos deslocados 
indevidamente para escolas ou classes especializadas, bem 
como aos entes públicos que vierem a organizar os 
respectivos sistemas educacionais com observância ao 
Decreto nº 10.502/2020. 
 
Assim sendo, suspender o ato impugnado é medida que 
homenageia a segurança jurídica.  
 
Pelo exposto, concedo a medida cautelar pleiteada, ad 
referendum do Plenário, para suspender a eficácia do 
Decreto nº 10.502/2020, submetendo esta decisão à 
referendo na sessão virtual que se inicia no dia 11/12/2020. 

 

 

A medida cautelar foi referendada pelo Plenário desta Corte 

em sessão encerrada no dia 18.12.2020, reafirmando-se a imediata 

suspensão de todos os efeitos do Decreto n. 10.502/2020. 

 

Nada obstante a decisão proferida pela Corte, o Ministério 

da Educação vem reiteradamente descumprindo a liminar, 

considerando válida a nova PNEE e orientando instâncias inferiores e 

gestores educacionais sobre sua aplicação, tornando-se imperiosa a 

adoção de medidas urgentes e concretas para a suspensão do ato 

impugnado. 

 

 

II. MANIFESTO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR POR PARTE DO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

 

Recentemente, em 8 de fevereiro de 2021, o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), entidade vinculada ao MEC, 

lançou curso de formação intitulado: “FNDE em Rede: capacitação para 

novos técnicos e gestores educacionais”1. 

 
1 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=t2O-Dfshr1U > 

https://www.youtube.com/watch?v=t2O-Dfshr1U
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Observa-se que a capacitação tinha como objetivo incentivar 

a aplicação da Nova Política Nacional de Educação Especial (NPNEE), que 

encontra-se suspensa. Aliás, sequer o Sr. Secretário fez menção à 

suspensão do decreto, induzindo os gestores educacionais em erro, o que 

é fortalecido pelos slides apresentados na formação:  

 

 

 
 

 

 
 

 

Durante o treinamento, o Secretário Executivo do 

Ministério da Educação (SE/MEC), Sr. Victor Godoy Veiga, realizou 

exposição fomentando a aplicação da PNEE cujos efeitos encontram-se 

suspensos por esta Corte. 

 

Durante o evento, destacaram-se falas evidentemente 

preconceituosas do Secretário Executivo, sobretudo quando afirma que 

alunos com deficiência não poderiam ser incluídos no ensino regular. 

Demonstrou-se um claro viés capacitista do MEC ao entender a 
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deficiência como uma disfunção de ordem médica que reduz o indivíduo 

à condição funcional de seu corpo. Veja-se trecho de transcrição da 

exposição do Sr. Paulo Godoy: 

 
- Se eu pego, por exemplo, um surdo e boto no ensino 

regular, muitas vezes o rendimento dele, se ele já não tiver o 

preparo e aquela capacidade inicial de interagir no ensino 

regular, ele não vai ter um aprendizado adequado no ensino 

regular. Então para que serve a escola especial? Ela serve 

justamente para isso: para preparar aquele aluno que não 

tem ainda condições de entrar no ensino regular para ser, 

depois, incluído (1h06min).  

 

 

Conforme amplamente demonstrado na inicial desta ação 

direta, tal visão encontra-se há muito superada, especialmente após o 

advento da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), 

que passou a definir a deficiência como a interação de impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com 

diversas barreiras que podem obstruir a participação plena e efetiva na 

sociedade de uma pessoa em igualdades de condições com as demais 

pessoas. 

 

Em outro trecho de sua exposição, o Secretário Executivo do 

MEC — divergindo de numerosos estudos científicos sobre o tema — 

afirma que as crianças com deficiência não se beneficiam do ensino 

inclusivo, chegando ao absurdo de dizer que os alunos com deficiência 

atrapalhariam os alunos sem deficiência: 

 
- Mas, hoje, a realidade que nós temos é que nós estamos 

colocando dentro da sala de aula alunos no ensino regular, 

né, alunos que não têm um único benefício de aprendizado. 

As escolas estão tendo que contratar profissionais 

especializados para ficar cuidando daquela criança para ela 

não atrapalhar a aula dos demais alunos (1h08min). 

 

 

Não fosse bastante o curso de formação oferecido pelo FNDE 

a gestores educacionais, verifica-se que o MEC não fez qualquer 

comunicação em sua página sobre a suspensão na nova PNEE, 

induzindo os gestores educacionais a aplicar o ato suspenso por esta 

Corte. 

 

O Ministério também não efetuou a retirada dos materiais 

publicitários que promovem a nova política, que se encontram 
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veiculados e plenamente disponíveis em sua página oficial, em suas redes 

sociais e em seu canal do Youtube.  A título de exemplo citam-se:  

 

“PNEE 2020” 

https://www.facebook.com/watch/?v=811633002949871  

 

“Política Nacional de Educação Especial (PNEE)” 

https://www.youtube.com/watch?v=r1VBD0C2ncI  

 

“Perguntas e respostas sobre a Política Nacional de Educação 

Especial 2020 (PNEE 2020)” 

https://www.facebook.com/watch/?v=1695150907325465  

 

“Política Nacional de Educação Especial 2020 (PNEE 2020)” 

https://www.youtube.com/watch?v=ga4LLhlIyFI  

 

“Política Nacional de Educação Especial Equitativa, inclusiva 

e com aprendizado ao longo da vida” 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-

lanca-documento-sobre-implementacao-da-pnee-1/pnee-

2020.pdf 

 

 

Nesse cenário, considerando que o Decreto 10.502/2020 

encontra-se suspenso para todos os efeitos, torna-se manifesto o 

descumprimento da medida cautelar deferida pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, sendo imperiosa a atuação deste i. Relator 

para a preservação da autoridade de suas decisões, conforme pedidos 

aduzidos a seguir. 

 

 

III. DOS PEDIDOS  

   

Ante o exposto, requer-se a determinação desta e. Corte para 

que o Ministério da Educação e suas autoridades se abstenham de 

fomentar sob qualquer pretexto a aplicação da nova Política Nacional 

de Educação Especial (PNEE), sob pena de imposição de multa diária 

por descumprimento. 

 

Ademais, requer-se a retirada de todos os materiais 

publicitários referentes a nova PNEE por parte do MEC e todos os seus 

órgãos e entidades vinculados de suas páginas oficiais, redes sociais e 

canais do Youtube, também sob pena de multa diária. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=811633002949871
https://www.youtube.com/watch?v=r1VBD0C2ncI
https://www.facebook.com/watch/?v=1695150907325465
https://www.youtube.com/watch?v=ga4LLhlIyFI
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-documento-sobre-implementacao-da-pnee-1/pnee-2020.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-documento-sobre-implementacao-da-pnee-1/pnee-2020.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-documento-sobre-implementacao-da-pnee-1/pnee-2020.pdf
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Além disso, para que não haja a indução a erro dos gestores 

públicos educacionais de Estados, do Distrito Federal e de Municípios, 

requer-se a obrigação do Ministério em promover a comunicação oficial 

aos entes subnacionais informando a suspensão integral do decreto. 

 

Por fim, requer-se a determinação de que o órgão ministerial 

se abstenha de publicar novos conteúdos que promovam a nova 

PNEE e que informe, em seus canais oficiais de comunicação, sobre 

a sua suspensão, inclusive retificando matérias já publicadas.  

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

Rafael de Alencar Araripe Carneiro 

OAB/DF 25.120 

Rhomenig Oliveira de Souza 

OAB/ES 30.757 

 

Felipe Santos Correa 

OAB/DF 53.078 
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