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Resumo 

 

A Constituição Federal de 1988 e normas infraconstitucionais consignaram, no Brasil, direitos 

para o pleno exercício da cidadania pelas pessoas com deficiência, após muitos anos de 

discriminação e falta de acesso a direitos fundamentais. Em 2007, com a publicação da 

Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, ficou mais evidente a necessidade 

de mudança do paradigma de atenção às pessoas com deficiências de um modelo exclusivamente 

biomédico para o biopsicossocial. A Lei Brasileira de Inclusão – LBI, em tramitação na Câmara 

dos Deputados, nesse período, surgiu como a possibilidade de reforçar na legislação brasileira o 

que estava disposto na Convenção. A participação social foi fundamental nesse processo, pois a 

LBI contou com a contribuição tanto da sociedade civil organizada, como dos cidadãos e governo 

na revisão do projeto de lei originalmente proposto. O objetivo da presente pesquisa foi 

identificar os instrumentos de participação e o grau de acessibilidade que cada um ofereceu. Para 

tanto, foi realizada análise documental, entrevistas e análise das sugestões oferecidas pela 

sociedade no Portal e-Democracia da Câmara dos Deputados. O e-Democracia, implantado em 

2009, atua como canal de participação social, dando a oportunidade da sociedade se manifestar 

sobre as políticas desenvolvidas no legislativo e, inclusive, enviar sugestões de redação para o 

texto do projeto de lei. Na LBI, os principais instrumentos de participação foram as audiências 

públicas, o Portal e-Democracia e encontros regionais. A acessibilidade foi considerada parcial e 

contemplou, em especial, pessoas cegas, surdas e com deficiência física. No e-Democracia houve 

contribuições recebidas que foram acatadas na integralidade, outras parcialmente e algumas 

desconsideradas, em razão, por exemplo, de a escolha de uma sugestão inviabilizar a adoção de 

outra. As entrevistas permitiram compreender melhor todo o processo e reafirmaram o caráter 

democrático e transparente do Portal e-Democracia no processo de elaboração da LBI. Sugere-se, 

todavia, que a questão da acessibilidade seja aprimorada em futuras atualizações do e-

Democracia, de forma que possibilite maior número de pessoas participar. 

Palavras-Chave: Lei Brasileira de Inclusão - LBI, pessoa com deficiência, inclusão, 

acessibilidade, participação social, e-Democracia,  
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INTRODUÇÃO 

 Acessibilidade é tema atual e recorrente na sociedade brasileira, a partir do espaço 

conquistado pelo movimento das pessoas com deficiência. Há muito tempo se busca igualdade, 

políticas e ações que permitam o exercício da cidadania de forma plena pelas pessoas com 

deficiência. Contudo, as conquistas têm se mostrado lentas e ainda permeadas de preconceitos 

construídos ao longo da história. 

 Desde 1980 o modelo de integração vem sendo substituído pelo modelo inclusivo. A 

ONU, por exemplo, declarou o ano de 1981 como Ano Internacional das Pessoas com 

Deficiência. Além disso, diversos outros documentos vinham, no campo internacional, mostrando 

a necessidade de avanços por parte do Brasil. 

 A Constituição Federal de 1988, surge então para contemplar diversos anseios das 

pessoas com deficiência e traz o caráter inclusivo em seu bojo. Conforme o artigo 7º, por 

exemplo, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é direito social: “XXXI - 

proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência”. As competências para legislar e administrar a proteção às pessoas com 

deficiência também foram distribuídas para a União, Estados e Municípios (art. 23, II). 

 Quanto à escolarização, a Constituição previu a inclusão preferencial em rede regular de 

ensino; na previdência, garantiu critérios diferenciados para aposentadoria; e na assistência 

social, um benefício mensal àqueles que não pudessem comprovar meios de subsistência. No 

artigo 227, §2º previu acessibilidade a edifícios e transportes públicos, assim como a devida 

adaptação aos logradouros e transportes que não contemplassem essa previsão, conforme artigo 

244. 

 Leis posteriores possibilitaram que as pessoas com deficiência começassem a usufruir 

desses direitos, a exemplo da Lei nº 7.853/1989, que trata da integração social das pessoas com 

deficiência; da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre a Previdência Social; da Lei nº 8.742/1993, 

que é a Lei Orgânica da Assistência Social – Loas; ou ainda, da Lei nº 10.098/2000, que 

estabelece critérios para a promoção da acessibilidade. Diversas outras legislações tratam 

exclusivamente da temática ou contém dispositivos que dizem respeito à pessoa com deficiência. 
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 Vale mencionar ainda que, além das Leis ordinárias e complementares afetas ao tema, há 

Decretos que regulamentam o disposto na Lei, tal como o Decreto nº 3.298/1999, que normatiza 

a Lei nº 7.853/1989 sobre a integração social das pessoas com deficiência, além de já englobar 

dispositivos da Lei nº 8.213/1991 (Previdência Social) e Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico 

Único dos Servidores Públicos Federais), entre outras. 

 Com o objetivo de consolidar a legislação relativa ao tema, surge, em 2000, a proposta do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Câmara dos Deputados e, em 2003, no Senado Federal. A 

tramitação, entretanto, se estendeu ao ponto que, em 2007, foi criada pela ONU a Convenção 

Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência - CDPD, a qual lançou um novo olhar 

sobre os modelos de atenção à pessoa com deficiência. 

 A partir de então, o processo de elaboração da Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência) passa a contemplar não apenas a possibilidade de consolidar legislações 

pretéritas, mas principalmente traduzir para a realidade brasileira tudo aquilo que está disposto na 

Convenção. A compreensão sobre as potencialidades das pessoas com deficiências está no cerne 

da questão e prevalece o modelo biopsicossocial, que aborda a relação entre a pessoa e o meio 

como principal fator para inclusão. 

 Pode-se dizer que a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) surge 

para reforçar a necessidade de acelerar a transição de um paradigma de serviços ofertados à 

pessoa com deficiência para uma verdadeira inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. O 

objetivo é fortalecer e avançar em relação aos direitos já adquiridos. 

 De acordo com a Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência (SDH, 2012), no 

Brasil, 23,9% da população são pessoas com deficiência. Desse grupo, que totaliza 

aproximadamente 45,6 milhões de brasileiros, mais da metade são mulheres (56,57%) e 43,43%, 

homens. A faixa etária prevalente é daqueles com 65 anos ou mais, que correspondem a 67,73% 

das pessoas com deficiência. A taxa de alfabetização da população com deficiência foi de 81,7%, 

enquanto a da população total 90,6%. Contudo, a escolarização ainda é realidade distante, pois 

conforme dados do Censo 2010, dentre as pessoas com deficiência com mais de 15 anos, 61,1% 

não possuíam escolarização alguma ou apenas o ensino fundamental incompleto. 
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 A população brasileira ocupada é de aproximadamente 86,3 milhões, dos quais 23,6% 

refere-se às pessoas com deficiência, segundo o Censo de 2010. Esse quantitativo corresponde a 

44% da população total identificada com pelo menos uma deficiência. Contudo, os dados de 

renda per capta traduzem a desigualdade existente na remuneração, pois o percentual de pessoas 

com deficiência sem rendimento ou que recebiam até 1 salário mínimo foi maior que o das 

pessoas sem deficiência e, no grupo dos que recebem mais de 1 salário mínimo até mais de 30 

salários, o percentual de pessoas com deficiência foi menor. Ou seja, apesar de quase metade dos 

brasileiros com deficiência estarem exercendo alguma atividade, a prevalência é de atividades 

sem nenhuma remuneração (SDH, 2012). 

 Ainda que de cada quatro pessoas da população uma possua algum tipo de deficiência, o 

desconhecimento, o preconceito e a discriminação ainda estão muito presentes na sociedade. 

Além disso, o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial de compreensão da deficiência 

disputam espaço na lógica por trás da atenção a ser dispensada às pessoas com deficiência. O 

modelo biomédico aponta que seria possível compreender a deficiência a partir da restrição 

corporal, que explica a patologia e oferece tratamento adequado para que as pessoas com 

deficiência possam ser incluídas socialmente. Enquanto o modelo biopsicossocial, que é possível 

compreendê-la sob a ótica da incapacidade social, em que adequações no ambiente, na 

comunicação e nas relações possibilitariam a efetiva inclusão das pessoas com deficiência 

(SANTOS, 2008; WOODHAMS E DANIELI 2000 apud CARVALHO-FREITAS, 2007). 

 A partir disso, considera-se fundamental deixar de ver a deficiência como algo de 

responsabilidade exclusiva da pessoa em si ou dos familiares, mas compreender o papel de cada 

ator no cenário social, de forma que a sociedade produza espaços acessíveis e inclusivos, que 

promovam a igualdade no exercício dos direitos. A pessoa com deficiência, quando não é vista a 

partir das relações que pode estabelecer e do potencial que tem a desenvolver, fica marcada pelas 

restrições que a ela são impostas. A acessibilidade configura-se, nesse contexto, como a 

responsabilidade da sociedade em oferecer caminhos de inclusão que, ao mesmo tempo que 

reconhecem a limitação, não permitem que esse seja o centro da discussão. 

 A participação social preconizada na Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência (BRASIL, 2009) abrange os diversos aspectos da vida em comunidade e pressupõe o 

caráter ativo da participação. O direito à escolha da moradia, o acesso ao lazer, à educação e à 
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vida política são exemplos da garantia aos direitos, liberdades fundamentais e participação das 

pessoas com deficiência na vida em sociedade. Sob essa ótica, o presente estudo visa analisar em 

que medida a tramitação do projeto de lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi acessível à 

participação das pessoas com deficiência.  

 Para tanto, buscará identificar os tipos de participação social durante a tramitação do 

projeto de lei e a forma como as pessoas com deficiência contribuíram. A partir dessas respostas, 

os recursos disponibilizados serão caracterizados como acessíveis ou não, para identificar quais 

tipos de deficiência tiveram acessibilidade. Pretende-se, por fim, avaliar o impacto da 

participação das pessoas com deficiência a partir da correlação das sugestões apresentadas com o 

texto aprovado.  

 Visando ao alcance desses objetivos, o primeiro capítulo resgata a história das pessoas 

com deficiência ao longo dos anos e as dificuldades no convívio social. Acredita-se que o resgate 

histórico será fundamental para descaracterizar a deficiência como algo inerente à pessoa e, a 

partir desse movimento, trazer para o centro da discussão a relação que se estabelece com a 

pessoa em si. Além disso, o capítulo pretende situar o leitor com relação às terminologias e 

conceitos mais comuns relacionados ao tema. 

 O segundo capítulo aborda, de maneira sintética, a participação social e os conceitos 

relacionados à temática, os quais servem como guia e contextualizam a presente pesquisa dentro 

do rol de instrumentos modernos de participação social. A utilização do Portal e-Democracia, 

como elemento central na análise pretendida, demonstra a oferta de serviços pela Câmara dos 

Deputados e permite um olhar específico sobre a ferramenta. 

 O terceiro e último capítulo compreende a análise acerca do processo de elaboração da 

Lei Brasileira de Inclusão, com objetivo de buscar identificar elementos que permitam aferir 

como se deu o processo de participação social das pessoas com deficiência. Além disso, foi 

realizado um levantamento comparativo entre as sugestões apresentadas ao texto disponibilizado 

no Portal e-Democracia e a Lei Brasileira de Inclusão, aprovada pela Câmara dos Deputados. 

 Por fim, considerando as nomenclaturas Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, ambas adotadas na ementa da Lei nº 13.146/2015, esclarece-se que as duas 

formas serão utilizadas ao longo do trabalho referindo-se à esta norma jurídica. 
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1 AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE 

1.1 Breve Histórico 

 Para iniciar o relato histórico sem perder de vista onde se pretende chegar, é importante 

esclarecer que a terminologia pessoa com deficiência é a que atualmente é adotada, deixando para 

trás portador de deficiência ou necessidades especiais. O termo atual, definido pelo próprio 

movimento das pessoas com deficiência, reflete a perspectiva de que se fala de um ser humano, o 

qual deve ser olhado como pessoa, para além de qualquer limitação que possua. 

 O conceito mais atual está disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência – CDPD (BRASIL, 2009), a qual descreve pessoa com deficiência como aquela 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 (Artigo 1 - Propósito). 

 Ao resgatar as terminologias já adotadas é possível transitar pela história das pessoas com 

deficiência e perceber as diferenças no tratamento que foi dispensado a todos que possuíam 

alguma deficiência. 

 A deficiência vem ao longo do tempo sendo tratada como algo que não merece atenção. 

As pessoas com deficiência foram consideradas desprezíveis e sem importância, por vezes até um 

castigo divino, tendo sofrido física e emocionalmente ao longo dos anos em razão do preconceito 

e da intolerância. A questão ética ou moral não era problema na época em que as crianças 

nascidas com alguma deficiência eram deixadas à própria sorte, rejeitadas ou mortas (GUGEL, 

2007). 

 Na Grécia antiga, quando não eram abandonadas, eram sacrificadas. As pessoas com 

deficiência foram consideradas subumanas, sem valor social, físico ou intelectual (CORRÊA, 

2005 apud OLIVEIRA, 2010). Carvalho-Freitas e Marques (2007) retratam esse momento a 

partir do Mito de Hefestos, deus do fogo na mitologia grega, e observam que era um período de 

valorização da força e da beleza, assim as pessoas com deficiência não eram bem quistas. 

 Durante o período clássico, entretanto, o pensamento mítico dá espaço ao pensamento 

filosófico e os pressupostos de sociedade ideal, ancorados em Aristóteles e Platão, ganham força. 
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Dessa forma, o valor das pessoas estava na função social. Na busca pela sociedade ideal não 

havia espaço para pessoas disformes, por isso era considerado natural o abandono das pessoas 

com deficiência (CARVALHO-FREITAS e MARQUES, 2007). 

 No início da Era Cristã, tais atos eram, inclusive, amparados por leis e considerados uma 

prevenção. Além disso, as pessoas com deficiência muitas vezes eram usadas como bobos da 

corte ou por outras pessoas para pedirem esmolas. Com o tempo a pessoa com deficiência deixa 

de ser vista como coisa, passa a ser reconhecida como pessoa, e criam-se instituições com o 

cunho estritamente da caridade para abrigá-las (OLIVEIRA, 2010; CARVALHO-FREITAS e 

MARQUES, 2007).  

 No período Medieval, em razão das sequelas deixadas por grandes epidemias, as 

deficiências foram consideradas castigo de Deus e rituais de exorcismo eram comuns. Contudo, 

ao passo que poderiam estar de alguma maneira vinculadas ao demônio, as pessoas não poderiam 

ser sacrificadas, pois conforme as leis cristãs todos os seres humanos eram criaturas de Deus, 

com alma. Dessa forma, continuavam a ser abandonadas e deixadas à própria sorte (OLIVEIRA, 

2010). 

 A lógica subjacente era de que as pessoas com deficiência poderiam ser manifestação 

divina como “instrumentos de Deus para alertar os homens, para agraciar as pessoas com a 

possibilidade de fazerem caridade” ou castigo e encarnação do mal, quando deveriam ser 

torturadas e irem para a fogueira (BIANCHETTI, 1998, p. 11 apud CARVALHO-FREITAS e 

MARQUES, 2007, p. 68). 

 Nesse contexto, a pessoa com deficiência ainda é excluída, segregada, sem direitos ou 

relação de igualdade para com as demais pessoas. Há uma dependência socialmente estabelecida 

da caridade e da compaixão alheia. As prestações de serviço, muitas vezes voluntárias, são as 

possibilidades existentes, sem oferta de inserção real no mercado de trabalho. 

 A partir da transição do feudalismo para o capitalismo, no início da Idade Moderna, época 

fecunda do ponto de vista econômico, filosófico e científico, a ciência experimental está em voga 

e o caráter mecanicista de compreensão do mundo desafia o saber divino. Essa compreensão é 

extrapolada também para o corpo, que passa a ser visto como uma máquina. 
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 A visão biológica da deficiência ganha espaço, ao mesmo tempo que surge, com John 

Locke, a noção de tábula rasa e a possibilidade de que a suposta carência cognitiva da pessoa 

com deficiência seja suprida por meio do ensino e das vivências. Apesar de divergências 

conceituais no sentido de que havia uma carência cultural1 e social mais que orgânica, prevaleceu 

até o século XX o modelo médico de deficiência mental, baseado na “herança genética e no 

fatalismo biológico” (CARVALHO-FREITAS e MARQUES, 2007, p. 70; CORREA, 2005 apud 

OLIVEIRA, 2010). 

Desse modo, aparecem as primeiras ações de tratamento médico e hospitais 
psiquiátricos para essas pessoas, porém caracterizados “como locais para 

confinar, mais do que tratar, os pacientes que fossem considerados doentes, que 

estivessem incomodando a sociedade, ou ambos” (ARANHA, 2008, p. 13 apud 

OLIVEIRA, 2010). 

 É possível identificar nesse resgate histórico três paradigmas de atenção à pessoa com 

deficiência, sendo este o primeiro deles: Institucionalização Total2. A sociedade se relaciona com 

as pessoas com deficiência como um problema social, uma vez que elas não eram vistas como 

capazes de produzir e ajudar o mercado. Dessa forma, a exclusão a partir do confinamento foi o 

meio encontrado para lidar com a situação (ARANHA, 2001). 

 É um período em que as pessoas com deficiência são vistas como desviantes da norma. 

Prevalece a noção de que são doentes, por não atenderem ao padrão de normalidade atribuído 

pela medicina e são chamadas de inválidas e incapazes. 

 

                                                 
1 “Segundo Pessoti (1984), os pressupostos de Locke são a inspiração filosófica de Itard (1774-1838), médico que 

trabalhou com surdos, ao qual foi confiada a tarefa de educar o menino selvagem de Aveyron. Sua estratégia para 

com o menino selvagem foi eminentemente educativa, a despeito de sua formação médica e do diagnóstico do então 

consagrado psiquiatra francês da época, Philippe Pinel, que considerou Victor (menino selvagem) como um 
indivíduo desprovido de recursos intelectuais, assim como os demais idiotas do asilo em que trabalhava. Itard, 

contudo, atribui as dificuldades do menino a uma insuficiência cultural e não biológica, portanto, passível de 

modificação, como uma tábula rasa. Sua principal contribuição foi a ideia de educabilidade das pessoas com 

deficiência mental, antes abandonados nos asilos” (CARVALHO-FREITAS e MARQUES, 2007, p. 70). 

2 No Brasil as primeiras instituições surgem no período do império: “o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual 

Instituto Benjamin Constant), em 1854, e o Instituto dos Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional da Educação dos 

Surdos – INES), em 1856, sendo a institucionalização das pessoas com deficiência, para cuidados profissionais, a via 

preferencial das ações sociais” (CARVALHO-FREITAS e MARQUES, 2007, p. 70). 
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 Nesse cenário, os hospitais psiquiátricos eram uma forma da família se afastar daquilo 

que considerava trabalhoso, oneroso e socialmente constrangedor. “Assim, pessoas com retardo 

mental ou outras deficiências, frequentemente ficavam mantidas em isolamento do resto da 

sociedade, fosse a título de proteção, de tratamento ou de processo educacional” (ARANHA, 

2001, p. 8). 

 No momento pós Segunda Guerra Mundial, ex-combatentes com capital social elevado, 

caracterizaram-se como o início da mudança na forma como a sociedade via as pessoas com 

deficiência, possibilitando inclusive o acesso destes ao mercado de trabalho. A ideia de que o ser 

humano precisava provar seu valor por meio do trabalho perpassa esse período, contudo “a 

diferença é que a tendência em relação às pessoas com deficiência é avaliá-las, a priori, como 

incapazes de contribuir, sendo necessário um esforço extra por parte delas para comprovar sua 

condição” (CARVALHO-FREITAS e MARQUES, 2007, p. 64; OLIVEIRA, 2010). 

 Ainda em 1960 esse paradigma prevalecia, com a perspectiva de reabilitação e inclusão 

social, mas ainda com a visão de corrigir o desvio para adequação à normalidade. Além disso, 

cabe ressaltar a noção de fenômeno individual, cuja responsabilidade cabia estritamente à família 

e ao próprio indivíduo (OMOTE, 1995 apud CARVALHO-FREITAS e MARQUES, 2007). 

 Com o tempo o Paradigma da Institucionalização cede lugar ao Paradigma de Serviços, o 

qual pretendia oferecer às pessoas com deficiência condições de viver muito próximas às normas 

e padrões da sociedade (ANARC, 1978 apud ARANHA, 2001). Esse processo decorre em 

especial do interesse do sistema em diminuir os custos com a institucionalização e aumentar o 

quantitativo da população produtiva, além da reflexão acadêmica sobre a segregação das pessoas, 

sob a ótica dos direitos humanos e da subjetividade do homem. 

Notamos que a sociedade começou a se organizar coletivamente para enfrentar 

os problemas e para melhor atender a pessoa com deficiência. A conscientização 

dos direitos humanos e da necessidade da participação e integração na sociedade 

de uma maneira ativa se fez presente. Além disso, alguns estudos sobre a 

deficiência marcaram uma grande mudança em relação aos indivíduos com 

deficiência (FERNANDES, SCHLESENER E MOSQUERA, 2011, p. 138). 

 É um período em que a defesa pelos direitos humanos aumenta, 

são criadas, no mundo inteiro, instituições especializadas no atendimento das 

deficiências e implantados programas de reabilitação. Organizações 
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intergovernamentais, como a ONU (Organização das Nações Unidas), OMS 

(Organização Mundial da Saúde), UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura) e OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), passam a apoiar a equiparação de oportunidades para as pessoas com 

deficiência e a criar um intercâmbio de conhecimentos sobre a deficiência 

(CARVALHO-FREITAS e MARQUES, 2007, p. 71). 

 Aranha (2001) e Januzzi (2004 apud FERNANDES, SCHLESENER E MOSQUERA, 

2011) apontam, nesse sentido, que o discurso da autonomia e da produtividade interessava a 

todos os lados, tendo sido a década de 60 “marcante na promoção de mudanças no padrão de 

relação das sociedades com a pessoa com deficiência” (p. 11). Contudo, observou-se uma 

constante segregação na escola, no tratamento médico e no próprio mercado de trabalho. 

 Bradley (1978 apud ARANHA, 2001) sinalizou questões que impactaram as ações 

resultantes do processo de desinstitucionalização e que acabaram por enfraquecer o Paradigma de 

Serviços: insegurança dos pais, sistema de financiamento precário, oposição por parte dos 

funcionários das instituições, baixa confiabilidade nos serviços oferecidos, falta de cooperação 

entre os prestadores de serviço. 

 A concepção de normal e especial decorrem desse contexto histórico, sendo o desvio 

considerado uma situação especial que merecia atenção. É assim que surge também o conceito de 

integração que sugere que a participação da pessoa com deficiência na sociedade deve ser 

“normalizado”. 

 Contudo, tal perspectiva mantém a noção de que o foco da mudança é o sujeito e 

considera que a pessoa com deficiência deveria ser igual ao não deficiente, ou seja, que deveria 

tentar ser uma pessoa “normal”. Essa lógica logo recebeu críticas e, ao contrário do Paradigma da 

Institucionalização que perdurou durante décadas, o Paradigma de Serviços logo foi substituído 

pelo Paradigma de Suporte. 

 O Paradigma de Suporte surge considerando que cabe “à sociedade se reorganizar de 

forma a garantir o acesso de todos os cidadãos (inclusive os que têm uma deficiência) a tudo o 

que a constitui e caracteriza, independente de quão próximos estejam do nível de normalidade” 

(ARANHA, 2001, p. 19). 

 Carvalho-Freitas e Marques (2007) ressaltam, com relação à realidade brasileira, que “no 

final da década de 80, tem-se o término de 20 anos de ditadura militar. Em 1992, ocorre a 
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abertura da economia nacional e o país entra no cenário comercial mundial” (p. 71). Nesse 

contexto as ações visam a modificação da sociedade para viabilizar acesso a todos, independente 

das limitações.  

Configura-se, então, um novo modelo de interpretação das deficiências, o qual 

perde seu caráter de atributo individual e passa a ser um fenômeno contingencial 

que remodela as ações sociais, procurando ajustar o ambiente também à natureza 

das pessoas com deficiência. O pressuposto é de que a pessoa com deficiência 

deva ser incluída na sociedade e no trabalho tendo por parâmetro suas 

potencialidades, e que as organizações e a sociedade precisam se ajustar para 

garantir a plena participação dessas pessoas. (CARVALHO-FREITAS e 

MARQUES, 2007, p. 71) 

 A lógica vigente a partir de então introduz o conceito de inclusão em contraponto ao de 

integração. A inclusão requer ações que proporcionem tanto o desenvolvimento individual da 

pessoa com deficiência, como adequem o contexto social.  

Preconiza um processo bilateral de inserção de todas as pessoas nos principais 

sistemas sociais, inclusive daquelas que apresentam alguma deficiência. Para 

que esse objetivo possa ser alcançado, cabe à sociedade a tarefa de realizar 

mudanças físicas, de comunicação, atitudinais, bem como prover os meios 

necessários para atender às necessidades de seus membros (SASSAKI, 1997; 

WERNECK, 1997; apud BONFIM, 2009, p. 36). 

 Em 1980 a ONU definiu que 1981 seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 

representando um marco da participação social das pessoas com deficiência na sociedade. O 

espaço dos movimentos sociais foi reconhecido, assim como a necessidade de se trabalhar pela 

igualdade (SANTOS, 2008; OLIVEIRA, 2010). A Década das Nações Unidas para Pessoas 

Portadoras de Deficiência veio logo em seguida, “consolidando princípios éticos, filosóficos e 

políticos que sustentaram, no período de 1983 a 1992, o processo de construção da cidadania dos 

deficientes” (OLIVEIRA, 2010, p. 37). 

 Manica e Caliman (2015) destacam ainda a década de 80 como relevante no cenário 

brasileiro, uma vez que houve maior participação de atletas nas paralimpíadas. Os jogos oficiais 

para atletas brasileiros com deficiência conseguiu apresentar os primeiros avanços em razão do 

investimento em tratamentos e clubes brasileiros de esportes adaptados. Contudo, para seguir 

adiante em um modelo mais inclusivo, o país requer maior concretização do paradigma de 

suporte, pois  

o Brasil mantém ainda, no panorama de suas relações com a parcela da 
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população representada pelas pessoas com deficiência, resquícios do paradigma 

da institucionalização total e uma maior concentração do paradigma de serviços. 

Em qualquer área da atenção púbica (educação, saúde, esporte, turismo, lazer, 

cultura) os programas, projetos e atividades são planejados para pessoas não 

deficientes. Quando abertos para o deficiente são, em geral, desnecessariamente 

segregados e/ou segregatórios, deixando para a pessoa com deficiência ou sua 

família quase que a exclusividade da responsabilidade sobre o alcance do acesso 

(ARANHA, 2001, p. 21). 

 As transformações sociais são lentas, graduais e demandam envolvimento de todos. É por 

isso que novas legislações e a mudanças nas atitudes das pessoas são fundamentais para a 

concretização dos direitos à cidadania e o avanço na forma como a sociedade se relaciona com as 

pessoas com deficiência. 

 

 

1.2 Acessibilidade 

 Os valores associados à deficiência ao longo da história ainda hoje estão presentes, o que 

faz com que o sentimento de menos valia e indiferença social para com as pessoas com 

deficiência norteiem ações e relações na sociedade moderna. Contudo, é necessário compreender 

que o isolamento ou os serviços prestados em caráter assistencialista não podem ser 

caracterizados como inclusivos. Para tanto, deve-se considerar as necessidades das pessoas com 

deficiência como seres humanos, que merecem respeito e tem direito ao exercício da cidadania. 

 A configuração social de grande parte dos espaços públicos e privados, dos transportes, 

dos atendimentos, entre outros, é moldada para pessoas que não possuem nenhum tipo de 

limitação. Esse fato coloca em questão as possibilidades de acesso das pessoas com deficiência, 

mas também de pessoas idosas, crianças, obesos, gestantes, enfim, pessoas com mobilidade 

reduzida. 

 Acessar serviços, ambientes e informações significa garantir o direito de ir e vir, de se 

expressar, e mais, de se reconhecer como indivíduo participante e atuante na sociedade. O 

exercício de realizar as próprias escolhas permite ao indivíduo a construção de uma identidade 

pessoal e pode garantir, além de saúde mental, direitos. 
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 A acessibilidade está, portanto, diretamente relacionada à cidadania. Conforme enunciado 

pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o pleno gozo dos direitos e 

liberdades fundamentais está ancorado na “acessibilidade aos meios físico, social, econômico e 

cultural, à saúde, à educação e à informação e comunicação” (BRASIL, 2009, Preâmbulo, item 

v). 

 O conceito de acessibilidade trazido pela LBI avança em relação ao antigo conceito 

disposto na Lei nº 10.098/2000, regulamentada pelo Decreto nº 5.296/2004, e aponta para o 

desenho universal como objetivo social a ser alcançado. O Art. 3º, inciso I, da Lei define: 

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 

público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 É a partir dessa ótica que surge a noção de ambiente deficiente, pois as limitações 

individuais tendem a aparecer quando são colocadas perante as barreiras encontradas na 

sociedade. Compreender quais premissas sustentam a forma como a sociedade se relaciona com a 

deficiência, e mais, que é o ambiente que apresenta limitações e não a pessoa, é um grande passo 

para se avançar no sentido de um desenho universal que possibilite mudanças efetivas para as 

pessoas com deficiência. 

 O desenho universal aqui mencionado refere-se ao formato do serviço, produto e outros 

itens, que possibilita o usufruto por qualquer pessoa. A perspectiva de um desenho que seja 

universal não desconsidera o uso das tecnologias assistivas ou ajudas técnicas, as quais atuam 

como facilitadoras para o exercício de atividade pela pessoa com deficiência, promovendo 

autonomia e independência.3 

                                                 
3 Lei nº 13.146/2015, art. 3º:  [...] II – desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 

serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de 

tecnologia assistiva; III – tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 

participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social. 
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 Gabrilli (2008 apud OLIVEIRA, 2010) reforça a importância de transferir a incapacidade 

antes expressa na pessoa para o ambiente que a circunda, de maneira que a deficiência possa ser 

superada pelo uso de tecnologias, por exemplo. Essa visão mais moderna na forma de 

compreender a deficiência está em fase de transição; é o modelo integrativo dando lugar ao 

modelo inclusivo. 

 As legislações até então publicadas sustentavam o modelo biomédico de atenção à pessoa 

com deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, em consonância à Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, vem para apontar o novo caminho a ser seguido. Ao perceber a pessoa 

com deficiência como ser humano que tem potencial e não precisa ser tutelado como regra, a 

legislação brasileira possibilita o avanço nas relações. 

 Sobre as barreiras, Omote (1995 apud ARANHA, 2001) traz a reflexão acerca da leitura 

que se faz da deficiência. Compreender o lugar da deficiência na sociedade a partir da diferença é 

uma construção social, a qual tende à desvalorização da pessoa com deficiência. Nesse sentido, é 

preciso observar para além das barreiras físicas e de comunicação, e compreender a superação 

das barreiras atitudinais como o grande desafio da sociedade. 

 A LBI inova nesse aspecto, pois inclui a atitude no elenco de barreiras. Assim, qualquer 

atitude que dificulte ou mesmo impossibilite o exercício dos direitos pelas pessoas com 

deficiência, pode ser caracterizada como barreira.  

 Conforme o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 13.146/2015: 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 

acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 

classificadas em:  

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos 

ao público ou de uso coletivo;  

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;  

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;  

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 

e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da 

informação. 
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 Considerando esse novo olhar para a deficiência, as barreiras arquitetônicas, de 

comunicação, atitudinais, entre outras, passam a ser enfocadas com o objetivo de serem 

desconstruídas e, a partir desse movimento, a acessibilidade ser cada vez mais presente. 

Conforme enunciado na Cartilha de Acessibilidade do INSS, trabalhar com as pessoas com 

deficiência e promover a inclusão envolve 

assegurar o tratamento equitativo às pessoas, procurando eliminar os obstáculos e 

as barreiras à acessibilidade, concretizando o compromisso constitucional com 

uma sociedade justa e igualitária, que se expressa por meio de políticas públicas e 

ações governamentais de inclusão social. (INSS, 2014, p. 5). 

 As políticas públicas de atenção à pessoa com deficiência devem, além de deixar clara a 

desconstrução de barreiras arquitetônicas, urbanísticas ou de transporte, criar meios para que os 

valores e conceitos associados às pessoas com deficiência sejam positivamente transformados, de 

modo que as barreiras atitudinais sejam efetivamente superadas. 

 A Convenção Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência é um grande marco 

nessa transição. Com 155 países signatários, foi ratificada pelo Congresso Nacional em 2008, 

pelo Decreto Legislativo nº 186 e promulgada por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 

2009. O status de emenda à Constituição4 reforça a garantia de direitos e liberdades fundamentais 

às pessoas com deficiência, e contribui para a identificação do que se espera da sociedade 

brasileira. 

 Apesar do Brasil contar com Leis como a de acessibilidade (Lei nº 10.098/2000), a que 

estabelece Língua Brasileira de Sinais - Libras como língua oficial no Brasil (Lei nº 

10.436/2002), a que trata da aposentadoria das pessoas com deficiência (Lei Complementar nº 

142/2013), além de decretos regulamentadores dos direitos das pessoas com deficiência, a Lei 

Brasileira de Inclusão traz como diferencial o fato de ter considerado os princípios enunciados na 

Convenção, em uma tentativa de adaptar e trazer a coerência necessária para aplicação na 

realidade brasileira. 

                                                 
4 Constituição Federal, 1988: Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
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 A LBI reflete o atual contexto brasileiro em relação às pessoas com deficiência, ou seja, 

possibilita avanços, mas sem desconsiderar que o país se encontra em fase de transição de 

paradigmas. Em detrimento ao modelo exclusivamente médico, no qual a pessoa seria a variável 

de ajuste, a LBI, de forma prática, aponta como norte o conceito de inclusão e ressalta a 

perspectiva social e de direitos humanos. 
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2 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

2.1 Democracia Participativa 

 A democracia se sustenta no preceito de que o poder público emana do povo e a ele cabe 

decidir. No Brasil, a democracia caracteriza-se como semidireta, pois o povo decide por meio de 

representantes eleitos, mas também por institutos de participação direta, como o plebiscito, o 

referendo ou a iniciativa popular a projetos de lei. 

 As discussões acerca da crise da representatividade levantam questionamentos sobre o 

que a sociedade espera do parlamento e promovem a reflexão sobre como responder de maneira 

mais efetiva à demanda social. Brandão (2015) discute brevemente duas delas, a democracia 

participativa e a deliberativa, as quais encontram referência em Pateman (1992) e Habermas 

(1997), respectivamente. 

 A democracia participativa e a deliberativa, em essência, transitam pelos mesmos 

caminhos, pois percebem a participação social como fundamental para o fortalecimento da 

democracia, porém  

enquanto a teoria deliberativa defende uma concepção ancorada em processos de 

diálogo, fundamentados em foros públicos nos quais têm centralidade as trocas 

de razões e justificações na construção de consensos, a literatura participativa 

focaliza o princípio da inalienabilidade da soberania, pelo qual a decisão deve 

ser resultado de posicionamentos majoritários, priorizando-se a resolução das 

controvérsias políticas mediante a expressão das opiniões individuais através do 

voto, cabendo ao conjunto da sociedade definir os rumos políticos de seu país 

(CARRILLO, 2014 apud BRANDÃO, 2015, p. 14). 

 Concentrando-se na Teoria descrita por Pateman (1992) a participação poderia ser 

classificada de três maneiras: a pseudoparticipação, em que a população pode emitir uma opinião, 

mas não toma a decisão, como nos casos das manifestações sociais; a participação parcial, em 

que também é emitida uma opinião, mas nos canais institucionalmente reconhecidos para isso, 

como acontece nas audiências públicas e nos fóruns de discussão; e a participação plena, na qual 

cada cidadão pode decidir diretamente acerca do tema em discussão, como ocorre no orçamento 

participativo.  

 Pateman (1992) afirma que uma verdadeira teoria da democracia deve ter como ponto 

central a noção de participação. Para ela, tanto no âmbito político, quando no social, a 
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participação contribui para o surgimento de um cidadão que consolida o processo democrático. 

Para tanto, há necessidade de participação do máximo de pessoas possível para o efetivo 

exercício da democracia. Ela considera que a principal função é a educação, em sentido amplo. 

 A abordagem da teoria proposta também reflete no fato de que decisões coletivas são 

mais facilmente acatadas, contudo, a participação deve ser praticada, para que o coletivo se 

sobressaia e o exercício democrático seja apreendido, pois é participando que se aprende 

realmente a fazê-lo. Segundo Pateman (1992), somente se o indivíduo tiver a oportunidade de 

participar de modo direto no processo de decisão e na escolha dos representantes nas áreas 

alternativas é que ele pode esperar ter qualquer controle real sobre o curso de sua vida ou sobre o 

desenvolvimento do ambiente em que ele vive. 

 A principal defesa de Pateman é quanto à necessidade de uma sociedade democrática, e 

para ela, isso acontece a partir da participação ativa dos cidadãos em todas as áreas. 

Considerando todos esses fatores, ou seja, a partir do exercício da democracia participativa, 

considera-se que o indivíduo terá melhores condições se envolver nas decisões políticas. 

 Fung (2006 apud FARIA, 2012) aponta aspectos, chamados por ele de déficits 

democráticos, que levam à dissonância entre o que é decidido na esfera política e aquilo que 

realmente é pretendido pela sociedade, de maneira que a participação social deve ser incentivada 

visando minimizar os efeitos decorrentes e aproximar o agente responsável pela tomada de 

decisão daqueles diretamente afetados pela decisão. 

 Um dos déficits democráticos, conforme nomeado por Fung (2011 apud BRANDÃO, 

2015, p. 40), “está relacionado com a diversidade de opiniões e propostas de soluções imaginadas 

pela própria sociedade”, por conseguinte há uma “dificuldade de organizar os interesses da 

sociedade”, levando muitas vezes a ações que estão “em desconexão com o anseio predominante 

da sociedade”. Ademais, ressalta-se a “dificuldade dos cidadãos em acompanhar a atuação dos 

candidatos eleitos e exercer accountability
 
sobre o desempenho dos mandatos a eles outorgados”, 

além da própria “imprevisibilidade que envolve os resultados que se esperam da ação política, 

que podem ou não atender às expectativas tanto da sociedade, como do próprio governo”. 
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 Reconhecer as lacunas democráticas existentes na relação parlamentar-sociedade e 

compreender o contexto em que a discussão sobre a participação social se insere são importantes 

para situar o leitor sobre os instrumentos de participação e como são utilizados pelos cidadãos. 

 Tradicionalmente as audiências públicas surgem como principal espaço de discussão de 

ideias com a sociedade, cabendo ao parlamento essa abertura. Segundo Faria (2012) atualmente 

as audiências públicas ganharam mais notoriedade, pois a internet possibilita a transmissão em 

tempo real e até a participação online dos cidadãos interessados. O autor cita ainda como meios 

tradicionais de participação, entre outros, cartas, petições, denúncias, tribunas da plebe, além das 

visitas dos parlamentares às comunidades, com o objetivo de obter contribuições e sugestões 

sobre o trabalho desenvolvido ou futuro. 

 A discussão acerca da utilização de instrumentos como os citados acima encontra-se no 

alcance que possuem, em contraposição aos modernos meios de participação que estão 

diretamente ligados à tecnologia, os quais tendem a ter um alcance maior. A participação digital 

é, por assim dizer, a expressão do que há de mais moderno quando a temática da participação 

social é abordada. 

 Válido ponderar, entretanto, que ao mesmo tempo que as tecnologias solucionam 

demandas antigas, novos desafios são lançados e devem ser considerados na elaboração das 

ferramentas de participação. Os órgãos públicos têm buscado se familiarizar com essa nova 

forma de envolvimento da sociedade, em especial após o advento das redes sociais, as quais 

permitem manifestação social em tempo real, e cuja repercussão se dá para muito além de onde 

ocorreu determinado fato. 

 O parlamento, nesse movimento, também tem se aproximado da sociedade por meio da 

tecnologia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Considerando isso, o presente estudo buscará 

identificar a participação social das pessoas com deficiência, por meio do Portal e-Democracia da 

Câmara dos Deputados, no processo de elaboração da Lei Brasileira de Inclusão. 
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2.2 Portal e-Democracia 

 As mudanças na maneira como a sociedade se relaciona com os temas políticos, que por 

natureza implicam na vida em sociedade, têm demandado ações dos órgãos governamentais no 

sentido de contemplar a participação social de forma mais efetiva. É dentro desse contexto de 

oportunizar maior participação da sociedade nas decisões políticas que surge, em 2009, o e-

Democracia, na Câmara dos Deputados. 

 Como parte da vertente de utilização das Novas Tecnologias da Informação no processo 

de tomada de decisão política, o e-Democracia caracteriza-se como um canal que busca 

“estimular cidadãos e organizações civis de todo tipo e interesse a contribuírem na formulação de 

leis federais, assim como para auxiliar os deputados no trabalho de fiscalização e controle” 

(FARIA, 2012, p. 185). 

 Segundo Brandão (2015) o “objetivo da iniciativa é aproximar cidadãos e parlamentares 

através da discussão de temas legislativos, proporcionando um ambiente virtual para interações 

entre eles” (p. 15). 

Nesse sentido, torna-se fundamental que os participantes encontrem no portal e- 

Democracia um ambiente propício para a promoção dos debates, bem como que 

aos deputados seja disponibilizado acesso facilitado aos posicionamentos 

compartilhados, de modo que obtenham um retrato da cena discursiva criada 

pela sociedade nesse ambiente, a fim de subsidiar sua atuação parlamentar 

(BRANDÃO, 2015, p. 16). 

 Para Santos, Bernardes e Mezzaroba (2010), o canal possui uma interface amigável, 

intuitiva, que permite inclusive pessoas inexperientes, em relação ao modelo adotado, 

rapidamente se familiarizarem com a dinâmica proposta. Para os autores, é justamente essa 

característica do portal que estimula a utilização tanto por cidadãos individualmente, como 

organizações civis. 

 Dentro do Portal, um dos mecanismos de participação é o wikilegis, que se caracteriza por 

ser uma ferramenta de edição, a qual permite o envio de sugestões ao texto disponibilizado para 

consulta. O formato wiki é também conhecido como construção colaborativa e caracteriza-se pela 

possibilidade de qualquer usuário poder realizar alterações, sugestões e criação de conteúdo. 

 No caso do wiki adaptado para o contexto legislativo, o wikilegis, o objetivo é coletar 
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subsídios para as proposições legislativas em tramitação na Câmara dos Deputados. Os usuários 

podem perceber na ferramenta uma possibilidade de estarem mais próximos do parlamentar, a 

partir das contribuições e experiências compartilhadas. As informações disponíveis na ferramenta 

esclarecem que o relator terá acesso a todas as contribuições e elucidam que a participação da 

sociedade é fundamental para a elaboração de legislações mais próximas dos anseios da 

sociedade. 

 Faria (2012) esclarece que dentre as ferramentas disponíveis no portal, esta pode ser 

considerada uma das mais robustas, pois busca sistematizar a interação do cidadão com o 

parlamento. Ou seja, para além de dar uma sugestão, como ocorre nos fóruns de discussão 

também disponíveis no portal, o wikilegis requer tanto uma leitura crítica do projeto de lei, como 

a sugestão de uma redação legislativa. É claro que não se faz exigência quanto à técnica 

legislativa, mas a ideia de que o cidadão precisa estruturar a sugestão para se adequar ao contexto 

de norma jurídica pode aproximá-lo do trabalho desenvolvido no parlamento. 

 As sugestões podem ser dadas pelos cidadãos, artigo por artigo, e são analisadas pelos 

consultores legislativos mais afetos à temática em pauta, após o encerramento do prazo para 

recebimento. As contribuições passam pelos ajustes de técnica legislativa para seguirem para o 

relator, que poderá fazer a avaliação política quanto a acatar ou não a sugestão recebida. 

 Aos moldes de outros estudos já realizados, a presente pesquisa se concentrará na análise 

das sugestões apresentadas por meio da ferramenta wikilegis, do Portal e-Democracia, uma vez 

que este foi caracterizado como instrumento de participação social relevante no processo de 

elaboração da LBI. Como exemplo de outras legislações que utilizaram a ferramenta, pode ser 

citado o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013), o qual, de acordo com Faria (2012), obteve 

maior participação nos fóruns de discussão do que no processo de construção colaborativa, por 

meio do wikilegis. 

 Uma análise da participação por meio do Portal e-Democracia também foi realizada por 

Mitozo (2013), quando estudou a utilização das ferramentas para elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 2013 e Lei Orçamentária Anual 2013. A Lei nº 12.965/2014, considerada o Marco 

Civil da Internet é, também, uma das legislações de referência quanto à utilização do Portal como 

canal de recebimento de sugestões durante o processo legislativo. Costa (2015) ao analisar as 
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contribuições da sociedade indicou percentualmente quais haviam sido contempladas na íntegra, 

parcialmente ou não contempladas e observou que, dentre as comunidades legislativas analisadas, 

a do Marco Civil se destacou em termos de aproveitamento das sugestões recebidas por meio do 

Portal. 

 Segundo Nichel (2014), que também estudou a participação social no processo de 

elaboração da legislação que regulamenta o Marco Civil da Internet, o caráter democrático da 

plataforma possibilita a participação direta, para além do sufrágio e, de alguma maneira, responde 

à crise política do modelo representativo. 

No caso do projeto da Lei Brasileira de Inclusão, a disponibilização do texto ocorreu na 

ferramenta wikilegis durante 6 meses, o qual recebeu sugestões e comentários por parte de 

cidadãos e organizações da sociedade civil. Além disso, o texto foi interpretado para Língua 

Brasileira de Sinais – Libras e disponibilizado na plataforma, como mais uma forma de acesso à 

sociedade. 
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3 ANÁLISE DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO NA LEI BRASILEIRA 

DE INCLUSÃO 

3.1 Metodologia 

 A metodologia utilizada consistiu em análise documental do processo de tramitação, 

entrevistas semiestruturadas com pessoas que participaram do processo de elaboração da LBI e 

análise das sugestões apresentadas ao texto por meio do Portal e-Democracia. Inicialmente foi 

realizado o estudo da tramitação dos dois projetos de lei principais, seguida de uma primeira 

leitura das sugestões apresentadas no e-Democracia. As demais etapas foram realizadas de forma 

simultânea, de maneira que uma complementava a outra. Além disso, foi elaborada uma tabela 

que facilitou a comparação entre o texto disponibilizado no e-Democracia e a Lei Brasileira de 

Inclusão.  

 O objetivo das entrevistas foi compreender como se deu o processo de elaboração do 

Estatuto, com ênfase na participação por meio do Portal e-Democracia, identificar os recursos 

disponibilizados e a acessibilidade para participação das pessoas com deficiência. Após 

esclarecer o objeto da pesquisa e as referências da pesquisadora, a entrevista era iniciada com o 

pedido de que o entrevistado falasse sobre a experiência ou o contato que teve com a LBI durante 

o processo de elaboração da referida Lei. Após o relato, as perguntas se seguiam de acordo com o 

questionário semiestruturado elaborado previamente, levando em consideração o que já havia 

sido relatado pelo entrevistado. A pergunta final em cada entrevista questionava se consideravam 

necessária a Lei Brasileira de Inclusão e porquê ou para quê (Apêndice A). 

 As entrevistas foram realizadas com Mara Gabrilli, Deputada Federal relatora das 

emendas de plenário ao Projeto de Lei na Câmara dos Deputados; Renato Benine, Assessor 

Parlamentar Jurídico da Deputada Mara Gabrilli; Ricardo Vendramel, Assessor de Imprensa da 

Deputada Mara Gabrilli; Loni Elisete Manica, Assessora Parlamentar do Senador Romário Faria; 

Symone Maria Machado Bonfim, Consultora Legislativa na Câmara dos Deputados; Raimundo 

Nonato Lopes de Sousa, servidor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e ex-membro 

titular do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Conade; Moisés Bauer 

Luiz, atual Diretor de Políticas Temáticas e Presidente do Conade (2017/2019); Marcos Brito, 

Presidente da Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Distrito Federal – 

Apada/DF e Luciano Ambrósio, Assessor Parlamentar do Senador Paulo Paim. 
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 Os entrevistados foram escolhidos em razão da relevância no processo de elaboração da 

LBI. Os principais pontos considerados foram a participação como sociedade civil, o 

envolvimento na análise das sugestões recebidas no Portal e-Democracia e a proximidade com a 

proposta original e com a relatoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Além disso, 

ressalta-se a participação das pessoas com deficiência no processo de elaboração da LBI, o que 

também se encontra refletido na presente pesquisa, com os entrevistados Moisés Bauer, Luciano 

Ambrósio e a Deputada Mara Gabrilli. 

 A análise das sugestões no e-Democracia, por sua vez, considerou o texto disponibilizado 

no Portal em relação à Lei Brasileira de Inclusão publicada em 2015. Foi realizada de forma 

manual, a partir de link fornecido pelo LabHacker5 da Câmara dos Deputados. As sugestões e 

comentários foram contabilizados e analisados com o objetivo de identificar as principais 

temáticas abordadas pela sociedade e quais resultaram em mudanças para o texto final. 

 Por fim, foi realizado um trabalho de mineração de dados com o texto disponibilizado no 

e-Democracia e com o texto da LBI. Por meio do software estatístico R, foi criado um algoritmo 

(script), disponível no Apêndice B, de modo a obter informações acerca das palavras com maior 

incidência em ambos os textos. A análise pretendeu, de forma simples e visual, por meio de 

nuvens de palavras, observar possíveis diferenças entre um momento e outro do processo de 

elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 Esclarece-se que foi necessária a intervenção do pesquisador no sentido de formatar os 

textos acima mencionados em uma estrutura de dados, sendo cada artigo uma linha do banco de 

dados. Foram desconsiderados para a formatação do banco de dados os títulos, bem como 

algumas palavras e símbolos, tais como “art.”, “§”, “iii”, entre outros. Ao final, foi elaborada 

também uma tabela com as palavras constantes das nuvens (Apêndice C). 

 

3.2 A Tramitação do Projeto de Lei 

 Inicialmente denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência, a atual Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência é oriunda do Projeto de Lei – PL nº 7.699/2006, na Câmara 

                                                 
5 Área responsável pela gestão do Portal e-Democracia na Câmara dos Deputados. 
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dos Deputados – CD, iniciado no Senado Federal – SF (PLS nº 06/2003) pelo Senador Paulo 

Paim (PT-RS). Ressalta-se, entretanto, que em 2000, o referido parlamentar era Deputado Federal 

e na oportunidade apresentou projeto similar na CD (PL nº 3.638/2000). 

PRIMEIRA FASE 

 O processo de construção da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, pode ser didaticamente 

dividido em sete fases. A primeira delas, ainda relativa ao PL nº 3.638/2000, ocorreu no período 

de 2000 a 2006, na CD, quando foi composta uma Comissão Especial para tratar do assunto. A 

relatoria, a cargo do Deputado Celso Russomano (PRB/SP), propôs a criação de 10 subrelatorias 

para tratar das especificidades temáticas que envolviam o projeto de lei em pauta (educação, 

desporto, entidades de atendimento, justiça, orçamento, turismo e lazer, saúde, cultura, 

acessibilidade, trabalho) e apresentou parecer pela aprovação em dezembro de 2006. 

SEGUNDA FASE 

 A segunda fase corresponde ao momento no SF (2003 – 2006), com a nova propositura do 

texto pelo Senador Paulo Paim. O Senador Flávio Arns (PT/PA, à época) conduziu a relatoria e 

possibilitou o avanço da discussão. Nessas duas fases foram realizadas audiências públicas, em 

que a sociedade civil organizada foi chamada a participar, tanto na Câmara dos Deputados como 

no Senado Federal. Além disso, a distribuição do trabalho por áreas temáticas possibilitou um 

olhar mais atento às peculiaridades dos temas a serem abordados. 

 Segundo Luciano Ambrósio, Assessor Parlamentar do Senador Paulo Paim, foram mais 

de 1.500 encontros entre audiências públicas, seminários, congressos, encontros nacionais e 

regionais. Também foram recebidas sugestões e dúvidas por e-mail, telefone, carta entre outros 

canais, como o Alô Senado, conforme informado por ele. 

TERCEIRA FASE 

 O segundo momento andou em paralelo ao anterior e o encaminhamento do                  

PLS nº 06/2003 à CD deu início ao que pode ser chamado de terceira fase. A partir de então, o PL 

inicialmente apresentado na CD (PL nº 3.638/2000) ficara apensado àquele oriundo do SF        
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(PL nº 7.699/2006), o qual passou a ser o principal. Isso ocorre em razão da precedência6 do    

PLS nº 06/2003 votado no Senado Federal aprovado terminativamente7 pela Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa, dias antes da aprovação do PL nº 3.638/2000 pela 

Comissão Especial na Câmara dos Deputados. 

 A Comissão Especial estabelecida na CD para avaliação do Projeto de Lei foi mantida 

para apreciação do PL nº 7.699/2006. Contudo, houve um período de latência do PL na Câmara, 

se assim pode ser denominado, em que foram realizadas sucessivas tentativas de inclusão do PL 

em ordem do dia8, além de requerimentos para apreciação em regime de urgência. 

 Nesse período o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Conade9 

realizou cinco audiências regionais (2009-2010), uma em cada região geográfica do país, com o 

intuito de discutir o texto do Estatuto. De acordo com Moisés Bauer, presidente do Conade, na 

oportunidade diversos movimentos organizados e entidades governamentais puderam debater o 

tema e fazer sugestões para que fossem levadas pelo Conade ao Parlamento. 

 Até esse momento havia uma certa divergência quanto à necessidade ou não de um 

Estatuto. Grupos organizados que se faziam ouvir e que eram contrários à proposta 

argumentavam principalmente contra o caráter tutelar que o Estatuto possuía. Tanto na versão do 

PL nº 3.3638/2000 como no PL nº 7.699/2006. A Consultora Legislativa Symone Bonfim 

esclareceu que isso ocorreu em razão do modelo adotado na apresentação inicial dos projetos, os 

quais se basearam, por exemplo, no Estatuto do Idoso. De acordo com a Deputada Mara Gabrilli, 

é importante o caráter protetivo da Lei, contudo isso não pode significar restrição ou retirada da 

                                                 
6 De acordo com o artigo 143 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados a proposição do Senado terá 

precedência sobre a da Câmara. 

7 De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, a aprovação terminativa ocorre quando a matéria pode ser 

apreciada apenas pelas Comissões Permanentes, sem necessidade de ir a Plenário. O termo difere daquele usado na 

Câmara dos Deputados, no qual a matéria é dita como conclusiva. 

8 Foram apresentados 73 requerimentos para inclusão da matéria em ordem do dia no período de 18/09/2007 a 

11/02/2015, conforme a ficha de tramitação disponível no sítio da Câmara dos Deputados. 

9 O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade) é um órgão superior de deliberação 

colegiada, criado para acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política nacional para inclusão da pessoa 

com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, 

desporto, lazer e política urbana dirigidos a esse grupo social. O Conade faz parte da estrutura básica da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). Disponível em: 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/Conade  

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/conade
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autonomia. Vale ressaltar que o caráter tutelar que diversos artigos do texto traziam estavam 

contraditórios à recém promulgada Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 Um ponto sensível, destacado por Marcos Brito, presidente da Apada/DF e Raimundo 

Nonato, ex-membro titular do Conade, refere-se à discussão entre surdos oralizados e surdos 

sinalizadores quanto aos recursos de acessibilidade, como legenda, janela de libras e intérpretes. 

Outra discussão suscitada pelos surdos era com relação à adoção da Libras como a única língua 

para a comunidade surda, ou seja, havia ainda a tentativa de que apenas a Libras fosse a língua 

oficial para os surdos e a inclusão dessa demanda no Estatuto10. 

 Para Moisés Bauer, duas razões principais levaram a uma lentidão no processo de 

aprovação da LBI. Uma delas foi a necessidade de ajustar o texto originalmente proposto ao que 

estava previsto na Convenção e a outra, a da nomenclatura oficial do Projeto de Lei, até então 

denominado unicamente como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo ele, a resistência 

dos grupos estava mais centralizada no eixo RJ-SP e muito relacionada à nomenclatura.  

 Para ele, entretanto, essa discussão deveria ser secundária, pois Estatuto seria sinônimo de 

diploma legal e não atrapalharia o reconhecimento da autonomia pela legislação brasileira. Ele 

citou inclusive o Estatuto das Águas e do Desarmamento e esclareceu que a preocupação deveria 

ser discutir o texto, pois era urgente uma Lei ordinária que garantisse direitos até então restritos a 

Decretos. 

QUARTA FASE 

 Em 2011, tem início a quarta fase de tramitação com o resgate da Frente Parlamentar 

Mista do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que culmina 

na revisão, por um Grupo de Trabalho – GT coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, de 

todo material relativo à pessoa com deficiência até então apensado ao PL nº 7.699/2006 na CD. 

 O projeto foi discutido no âmbito da sociedade civil, por meio da Secretaria de Direitos 

Humanos, a qual criou o GT a partir da Portaria nº 616, de 16 de maio de 2012. O grupo foi 

composto por membros representantes da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Conade, 

                                                 
10 De acordo com a Lei nº 10.436/2002 e o Decreto nº 5.626/2005 a Libras configura-se como primeira língua para 

os surdos e como a segunda língua oficial do Brasil. 
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juristas e estudiosos do tema, e pela própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, cujos representantes conduziram o grupo. Além dos membros oficialmente 

designados, diversos especialistas participaram das reuniões, dentre eles a pesquisadora Doutora 

em Educação Loni Manica, que à época trabalhava como Assessora Parlamentar com o Senador 

Paulo Paim. 

 O Grupo ficou responsável por revisar o texto do PL originalmente aprovado no Senado 

Federal (PL nº 7.699/2006 ou PLS nº 6/2003) e na Câmara dos Deputados (PL nº 3.638/2000), 

além de todos os demais apensados a estes dois principais. Segundo Symone Bonfim, o material a 

ser analisado foi distribuído conforme as áreas temáticas da Convenção, o que permitiu uma 

apuração mais detalhada das demandas oriundas dos projetos de lei apresentados, para melhor 

adequação ao disposto na Convenção. 

 O caráter Constitucional da Convenção reforçou a necessidade de mudança de paradigma. 

Esse aspecto já podia ser observado na própria composição do GT, a qual contava com 

especialistas em diversas áreas, dos quais vários deles com deficiência. Observar a participação 

das pessoas com deficiência traz à tona o lema “nada sobre nós, sem nós” e garante um olhar 

menos enviesado na construção da política pública. Alguns dos representantes são nacionalmente 

reconhecidos pela luta da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, como Antônio José do 

Nascimento Ferreira, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência à 

época, e Moisés Bauer Luiz que acumulava as funções de presidente da Organização Nacional de 

Cegos do Brasil – ONCB e presidente do Conade (biênio 2011/2013). 

QUINTA FASE 

 O GT foi um marco nesse processo de elaboração da LBI, conforme afirmado por todos 

os entrevistados, pois a conclusão do trabalho, que revisou as propostas e buscou atender aos 

princípios e direitos enunciados na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deu 

início a um novo momento, aqui denominado quinta fase (2013-2015). 

 A entrega do produto do GT foi marcada por uma solenidade em que os presidentes das 

duas Casas Parlamentares se comprometeram com o avanço da discussão e votação do Projeto de 

Lei, após terem recebido o documento das mãos da então Ministra de Estado Chefe da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República, Sra. Maria do Rosário. Na oportunidade, a 
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Deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi indicada como relatora, a despeito da prática legislativa 

que mantém o relator da Comissão Especial também para apreciação das emendas de plenário. 

 O fato de uma pessoa com deficiência estar à frente do trabalho foi fator decisivo na 

manutenção da relatoria. A possibilidade de o parlamento construir um diálogo junto à sociedade 

civil, por meio de uma parlamentar com deficiência, reforça o lema do movimento organizado 

das pessoas com deficiência que diz “nada sobre nós, sem nós”. 

 Mara Gabrilli afirmou que aceitou a relatoria com o compromisso de não retroceder 

direitos. Tendo esse aspecto como norte, a equipe da Deputada responsável pela relatoria buscou 

possibilidades de divulgação do novo texto, reformulado à luz da Convenção. Observou-se, nesse 

período da tramitação, a impossibilidade de novas audiências públicas, de acordo com o RICD, 

uma vez que o PL já se encontrava em plenário. Contudo, o texto havia sido profundamente 

modificado para se alinhar ao enunciado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

e foi então realizada uma audiência em Comissão Geral11. 

 Também foi construído um sítio na web para divulgação do projeto de lei, que inclusive 

ganhou selo W3C12 de acessibilidade. Porém logo surgiu a ideia de divulgar o projeto no Portal e-

Democracia, por meio da ferramenta wikilegis, com o objetivo de possibilitar o recebimento de 

sugestões a partir de uma ferramenta institucional. Em meados de 2013, o texto revisado pelo 

Grupo de Trabalho foi disponibilizado à sociedade por meio do Portal e-Democracia.  

                                                 
11 RICD, Art. 91. A sessão plenária da Câmara será transformada em Comissão Geral, sob a direção de seu 

Presidente, para: I – debate de matéria relevante, por proposta conjunta dos Líderes, ou a requerimento de um terço 

da totalidade dos membros da Câmara; [...] § 1o A Comissão Geral convocada com fundamento no inciso I do caput 

terá por finalidade fomentar o debate sobre matéria relevante por meio da oitiva de autoridades, especialistas 

com notório conhecimento sobre o tema, membros de entidade da sociedade civil, e demais pessoas com 

experiência e autoridade na matéria, limitados a, no máximo, 2 (dois) convidados indicados por Partido ou Bloco, 

cuja lista deverá ser divulgada pela Mesa com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. § 1o-A No 

caso do inciso I do caput, falarão, primeira- mente, o Autor do requerimento, por 20 (vinte) minutos, seguindo-se os 

convidados indicados por Partido ou Bloco, na ordem de indicação, cada um por 5 (cinco) minutos, depois os 

Líderes, pelo prazo de 5 (cinco) minutos para cada Líder, e após, os demais deputados que tenham requerido 

inscrição perante a Mesa, sendo destinados 3 (três) minutos para cada um.  

12 Selo previsto no Decreto 5.296/2004, mantido pela Acessibilidade Brasil, que é uma sociedade constituída por 

especialistas da área de educação especial, professores, engenheiros, administradores de empresas, arquitetos, 

desenhistas industriais, analistas de sistemas e jornalistas, que têm como interesse comum o apoio, ações e projetos 

que privilegiem a inclusão social e econômica de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com baixa escolaridade. 

O objetivo do selo é certificar que sítio é acessível para pessoas com deficiência. Disponível em: 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/versao_anterior/index.php?itemid=46  

 

http://www.acessibilidadebrasil.org.br/versao_anterior/index.php?itemid=46
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 Paralelo a esta divulgação, foram realizadas audiências em alguns Estados do país, 

conduzidas por Deputados que apoiaram a ideia. Segundo Ricardo Vendramel, Assessor de 

Imprensa da Deputada Mara Gabrilli, os encontros reuniram a sociedade civil e órgãos 

governamentais com o objetivo, principalmente, de apresentar o histórico do projeto de lei, uma 

vez que muitos grupos do movimento organizado das pessoas com deficiência ainda tinham 

preconceito com o Estatuto, por este ter iniciado com uma visão considerada retrógrada e 

assistencialista.  

 Mara Gabrilli confirmou que houve uma demora na adesão de algumas associações e 

entidades, até que compreendessem que se tratava de um novo Estatuto, remodelado à luz da 

Convenção, ou seja, dentro de um novo paradigma, o da inclusão. Os encontros também tiveram 

como objetivo divulgar a disponibilização do texto no Portal e-Democracia e solicitar a todos os 

interessados que fizessem as contribuições na plataforma, com o objetivo de ampliar o debate 

iniciado nas audiências. 

 Durante o encontro realizado pelo Deputado Otávio Leite (PSDB/RJ), no Rio de Janeiro, 

a alteração do nome da legislação de Estatuto da Pessoa com Deficiência para Lei Brasileira de 

Inclusão foi sugerida e acatada por todos do movimento e pela relatora. Vale ressaltar que as 

audiências contavam com intérpretes de Libras e audiodescrição, conforme afirmado por Ricardo 

Vendramel; além da ajuda do Conade e de Organizações Não Governamentais para a divulgação. 

 As análises das sugestões recebidas pelo e-Democracia foram realizadas no primeiro 

semestre de 2014 e, no segundo semestre, foram realizadas novas leituras com especialistas e o 

governo. O sítio criado logo no início foi mantido, com direcionamento para o e-Democracia no 

caso do envio de sugestões. Posteriormente, ele serviu como forma de divulgar duas novas 

versões do projeto de lei: uma que consolidou as sugestões do e-Democracia e outra após as 

discussões com o governo e os especialistas na temática. 

SEXTA FASE 

 O PL foi aprovado na Câmara em março de 2015, por votação simbólica. Teve somente 

um destaque, o qual também foi aprovado (188 deputados votaram pela aprovação contra 174). 

Em seguida o texto retornou ao SF (sexta fase), quando o Senador Romário Faria (PSB/RJ) 
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assumiu a relatoria. O PL foi nomeado como Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 4, de 

2015, ao PLS nº 6, de 2003 - Lei Brasileira de Inclusão. 

 Diversas reuniões foram realizadas com grupos que solicitavam alterações ao texto da Lei 

e, em geral, discordavam da redação final aprovada pela CD. Contudo, nesse momento caberia ao 

Senado apenas aprovar ou rejeitar as emendas propostas pela Câmara, sendo possível, ainda, 

emendas de redação. Segundo Loni Manica, retirar alguma alteração realizada pela CD 

significaria ou perder direitos, uma vez que eventualmente a proposta não estava contemplada no 

texto original, ou retornar para algo que estaria em desacordo com a Convenção. Em ambos os 

casos seria retroceder. 

 Considerando esse aspecto, a relatoria trabalhou para que o projeto fosse aprovado na 

íntegra, por unanimidade, de modo a garantir o texto construído pela CD que avançou de maneira 

significativa em relação ao texto originalmente proposto. A votação foi simbólica no painel, com 

50 votos pela aprovação e nenhum contra, conforme quórum da sessão. 

SÉTIMA FASE 

Por fim, a sétima e última fase, refere-se à sanção com veto parcial, em que 7 artigos 

foram vetados. Todos os vetos foram mantidos pelo Congresso Nacional. De acordo com Moisés 

Bauer, apenas dois deles se justificavam: um deles em relação à pensão por morte, em razão da 

recente lei que alterava o instituto e o outro quanto ao recebimento dos precatórios, tema que tem 

prerrogativa constitucional e, portanto, não poderia ser objeto de lei ordinária. A publicação 

ocorreu em julho de 2015 e a vigência iniciou-se em janeiro de 2016, 180 dias após a publicação. 

Para Luciano Ambrósio, Assessor Parlamentar do Senador Paulo Paim, esse período de 

quinze anos de tramitação do PL permitiu que a LBI se tornasse uma legislação mais legítima e 

em conformidade com os conceitos mais atuais sobre deficiência, pois, além de ter contado com a 

participação de inúmeras entidades e cidadãos, a LBI incorporou os princípios constantes da 

Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 
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3.3 Contribuições no Portal e-Democracia 

 A partir do estudo da tramitação e com uma visão global do processo de elaboração da 

Lei Brasileira de Inclusão, é possível perceber que a participação social foi facultada em 

momentos específicos, a partir de diversos instrumentos, entre eles o Portal e-Democracia. 

 Em 2013, com a disponibilização oficial do texto por meio do e-Democracia, todas as 

pessoas, grupos e órgãos governamentais que enviavam sugestões, Ofício, Carta ou Nota 

Técnica, daquele momento em diante, eram orientados que as incluíssem no Portal. Segundo 

Renato Benine, Assessor Jurídico da Deputada Mara Gabrilli, isso garantiria transparência ao 

processo e permitiria que todos os envolvidos pudessem comentar e opinar acerca das 

contribuições uns dos outros. 

 Segundo descrito no portal, o texto trabalhado pela Secretaria de Direitos Humanos foi 

disponibilizado, durante seis meses, para  

debate com o objetivo de proporcionar a participação dos mais de 45 milhões de 

brasileiros com deficiência e de todos outros brasileiros interessados na discussão 

sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O período para participação 

encerrou-se no dia 30 de dezembro de 2013 (Portal e-Democracia, 2017). 

PARTICIPANTES 

 As participações no e-Democracia variaram entre grupos organizados e cidadãos, de 

maneira individual. A partir das análises realizadas pode-se observar o: Fórum Pernambucano de 

Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho; Confederação Nacional das 

Instituições Financeiras; Fórum de Discussões do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 

Bauru/SP; Organização Nacional de Cegos do Brasil; Sindicato da Indústria da Construção 

Pesada e Infraestrutura; Desembargador do Trabalho Ricardo Tadeu Marques da Fonseca; entre 

outros cidadãos que deram sugestões em diversos artigos do texto disponibilizado. 

 Ao considerar a participação ao longo de todo o processo pode ser desenhado um mapa 

das entidades que contribuíram durante a elaboração da LBI. Conforme Luciano Ambrósio, 

Assessor Parlamentar do Senador Paulo Paim, algumas das entidades são: Conselho Nacional de 

Direitos das Pessoas com Deficiência; Coordenadoria Nacional de Cidadania (existente à época); 

Cooperativa das Pessoas Portadoras de Deficiência Mental de Porto Alegre/RS; Fundação de 

Articulação e Desenvolvimento das Políticas Públicas para as Pessoas Portadoras de Deficiência 
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do Rio Grande do Sul; Associação de Cegos da cidade de Correntes em Pernambuco; 

Coordenadoria de Setor de Curso de Libras da Federação Nacional de Educação e Integração de 

Surdos em Pernambuco; Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Portadores 

da Síndrome de Dawn; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Recife/PE; Centro Pró 

Cidadania e Arte; Centro de Vida Independente/RJ; Associação de Surdos de Pernambuco; 

Núcleo de Combate às Desigualdades de Oportunidades no Trabalho do Maranhão; Núcleo 

contra a discriminação de gêneros e raça do Ministério do Trabalho e Emprego; Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Associação dos Pais e Amigos dos 

Deficientes Auditivos do Distrito Federal; Associação Brasileira de Síndrome Pós-Poliomielite; 

Centro de Vida Independente Araci Nallin em São Paulo; Movimento pelos Direitos das Pessoas 

Deficientes; Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência; além de pessoas com deficiência 

que participaram dos debates e conferências para discussão sobre o Estatuto. 

ACESSIBILIDADE 

 Com relação à acessibilidade, Ricardo Vendramel esclarece que houve um trabalho de 

adaptação do e-Democracia, com o objetivo de torná-lo acessível, pois inicialmente não estava 

contemplado nenhum critério de acessibilidade na ferramenta. O principal ponto era o cadastro 

inicial, o qual já dificultava o prosseguimento da utilização. Após os ajustes, foram realizados 

testes por um assessor parlamentar cego, antes da disponibilização do conteúdo para a sociedade. 

 A ferramenta foi considerada acessível, conforme relatos de pessoas com deficiência 

visual, descritos por Moisés Bauer. Este aspecto permitiu tanto a leitura do documento, quanto a 

inclusão de contribuições. Contudo, Mara Gabrilli ressalta que, ainda assim, houve registro de 

dificuldades para transitar entre um artigo e outro durante a utilização da ferramenta pelas 

pessoas cegas.  

 Tais diferenças podem decorrer das características da ferramenta e do tipo de software 

utilizado para a leitura da tela. A simplificação do leiaute da tela, assim como a diminuição do 

número de ícones a serem clicados para obtenção de informações garante maior acessibilidade. É 

importante que a programação esteja atenta a estes fatores, com o objetivo de tornar o acesso 

universal, independente do leitor de tela utilizado, por exemplo. 
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 A acessibilidade na comunicação é fator relevante para a participação social das pessoas 

com deficiência, de maneira que considerar a visualização de textos, o Braille, sistemas de 

comunicação tátil, meios de voz digitalizados, a língua de sinais e fazer uso de todas as 

tecnologias da informação disponíveis é fundamental para garantir o acesso a todos e possibilitar 

a participação social efetiva das pessoas com deficiência. 

 Outro aspecto que foi considerado por diversos entrevistados como acessibilidade às 

pessoas com deficiência foi a interpretação em Libras do projeto de lei. De fato, esse foi um 

grande avanço para a comunidade surda e, conforme os relatos, foi o primeiro projeto a ser 

inteiramente traduzido para esta língua. 

 Foram publicados dois vídeos com tradução do texto disponibilizado no Portal13 e, com 

isso, os surdos tiveram possibilidade de compreender a legislação proposta. Contudo, cabe aqui a 

observação de que não foi disponibilizado canal similar na via oposta, ou seja, para inclusão de 

sugestões a pessoa com deficiência auditiva, que faz uso da Libras, deveria redigir em português 

a sugestão. 

 A Lei nº 10.436/2002 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio oficial de 

comunicação e expressão e afirma em seu artigo 2º que  

deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de 

serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua 

Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente 

das comunidades surdas do Brasil. 

 O Decreto nº 5.626/200514, por sua vez, identifica a Língua Portuguesa como segunda 

língua no processo ensino-aprendizagem dos surdos, conforme se extrai do art. 14: 

Art. 14.  As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas 

surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 

atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. 

 

                                                 
13 Os vídeos foram disponibilizados no Portal e-Democracia e na plataforma Youtube, na internet. A primeira parte 

por meio do link https://goo.gl/MYvgwc, o qual teve 2135 visualizações; a segunda parte está no link 

https://goo.gl/etn3MP, e possui 693 visualizações. Como os vídeos ficaram disponíveis até a presente data não é 

possível saber quantas visualizações ele teve até a data de publicação da Lei nº 13.146/2015. As informações sobre a 

quantidade de visualizações são do dia 31/05/2017. 

14 Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 - Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

https://goo.gl/MYvgwc
https://goo.gl/etn3MP
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        § 1o  Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto 

no caput, as instituições federais de ensino devem: 

        I -  promover cursos de formação de professores para: 

       (...) 

        c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas; 

        II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também 

da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos; 

        III - prover as escolas com:  

        (...) 

        c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas 

surdas; 

        (...)” 

 Para Marcos Brito, presidente da Apada/DF, a necessidade de incluir sugestões 

exclusivamente em português inibe a participação dos surdos, pois muitos não dominam a 

segunda língua, em razão das dificuldades encontradas no processo de alfabetização15. Nesse 

sentido, com o objetivo de efetivamente permitir a participação social da comunidade surda que 

faz uso de sinais, a oferta de canal que possibilitasse o envio de sugestões em Libras seria uma 

alternativa, pois permitiria a participação do surdo de maneira inclusiva e amparada na previsão 

legal do direito de se comunicar em libras. 

 Apesar da Lei nº 10.436/2002 também indicar que a Libras não pode substituir o 

português na modalidade escrita16, a compreensão que se extrai desse dispositivo é no sentido de 

garantir também o português, de forma que a Libras não seria a única língua a ser utilizada como 

forma de comunicação. Dessa maneira, tal previsão não invalida a ampliação dos formatos de 

disponibilização de conteúdo e recebimento de sugestões, com o objetivo de que o maior número 

de pessoas tenha acesso à informação. 

 Outro aspecto, que inclusive foi confirmado por Renato Benine, diz respeito à 

acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual. Uma adaptação lúdica ou vídeo interativo 

sobre o projeto de lei poderia ser considerada acessibilidade para esse público. Em razão da 

ausência acessível do conteúdo, pode-se ponderar que não houve acessibilidade total para pessoas 

com deficiência intelectual. 

 

                                                 
15 Salienta-se que as dificuldades encontradas referem-se muito mais a acessibilidade que metodologias de ensino 

direcionadas às pessoas com deficiência (MANICA e CALIMAN, 2015). 

16 Lei nº 10.436/2002, artigo 4º, Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a 

modalidade escrita da língua portuguesa. 
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DADOS DA PARTICIPAÇÃO NO E-DEMOCRACIA 

 Diante do exposto e considerando a necessidade efetiva de participação social é 

importante registrar que, para além da oferta de uma ferramenta completamente acessível, é 

fundamental que as contribuições da sociedade sejam analisadas e consideradas. 

 Sob essa ótica, a análise das contribuições oferecidas pela sociedade por meio do Portal e-

Democracia decorre do interesse de avaliar em que medida foram acatadas. Avaliar o impacto da 

participação das pessoas com deficiência, a partir da correlação das sugestões apresentadas com o 

texto aprovado, foi um dos objetivos do presente trabalho, contudo, apesar da maioria dos autores 

das sugestões se apresentarem como pessoa com deficiência, nem todas as sugestões estão 

identificadas como advindas deste público. Dessa forma, serão avaliadas as sugestões sem 

considerar a autoria.  

 Ao todo, foram apresentadas 568 sugestões ao texto disponibilizado por meio do Portal e-

Democracia, das quais 462 (82%) ao Livro I e apenas 106 (18%) eram relacionadas a artigos que 

compunham o Livro II do texto. Vale ressaltar, entretanto, a coerência dessa informação, uma vez 

que o Livro II possuía 43 artigos, dos 134 que totalizavam a versão disponibilizada, 

correspondendo a 32% do total. Ao todo 103 artigos receberam sugestões (Apêndice D). 

 Também estava disponível no wikilegis a opção de comentar sobre o artigo ou as 

sugestões apresentadas, tendo sido recebidos 202 comentários ao final do período. Essa opção foi 

menos utilizada pelos usuários e somente 56 artigos, no total, foram comentados. As informações 

sobre quais artigos foram comentados e a quantidade de comentários foram extraídas da 

ferramenta, contudo os comentários em si não fizeram parte do presente estudo em razão de 

indisponibilidade da informação no link fornecido para acesso. 

 Ao todo, 15 artigos receberam 50% das sugestões apresentadas (Tabela 1). Dentre os 

artigos que mais receberam sugestões, estão também os mais comentados, totalizando 109 

comentários em 6 artigos (vide artigos com *). 

 

Tabela 1 - Quantidade de sugestões e comentários nos artigos mais demandados. 

Artigo no Texto do Sugestões Comentários Artigo na Tema 
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e-Democracia LBI 

2º* 32 57 2º Conceito 

120 32 0 101 Previdência Social 

54 31 0 38 Trabalho 

47* 29 11 34 Trabalho 

4º* 28 14 2º Avaliação 

41 26 0 28 Educação 

53 16 4 37 Trabalho 

7º 15 3 4º Igualdade e não discriminação 

42 14 3 29 Educação 

17* 13 14 - Incentivo fiscal 

1º* 11 7 1º Objetivo da lei 

6º 11 2 3º Terminologias 

28 11 0 18 Saúde 

5º* 10 6 2º Avaliação 

49 10 1 36 Trabalho 

TOTAL 289 122   
* Artigos com maior quantidade de comentários. 

Fonte: Portal e-Democracia, 2017 

 

CONCEITO E AVALIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 Concentrando a análise nos artigos mais demandados na ferramenta disponibilizada, 

observa-se que os artigos iniciais receberam bastante sugestões e comentários. Eles abordam a 

conceituação e avaliação da deficiência, terminologias associadas, além do objetivo da Lei no 

artigo 1º. Quadro comparativo entre o texto disponibilizado no e-Democracia e o texto da LBI 

pode ser encontrado no Apêndice E. 

 O artigo 1º recebeu sugestões pontuais e ajustes de redação, de maneira que, na Lei 

publicada, o texto inicialmente previsto para o artigo passou a contemplar também o parágrafo 

único, como forma de deixar mais clara a intenção do legislador. Já o conteúdo dos artigos 2º, 3º, 

4º e 5º foi compilado no artigo 2º e seus parágrafos, pois estavam intrinsecamente relacionados. 
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 Essa mudança diz respeito ao conceito, cujo texto disponibilizado está em consonância 

com o que prevê a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de maneira a 

contemplar o maior número de pessoas que encontram barreiras ou limitações na relação com a 

sociedade, considerando a análise das funcionalidades, fatores sociais e restrições de 

participação, entre outros aspectos. 

 Contudo, as sugestões foram quase que em unanimidade no sentido de que esta redação 

não prosperasse e fosse retomado o texto do projeto original, no qual as deficiências eram 

categorizadas e descritas, evitando margem de interpretação a quem executa a lei. A maioria dos 

pedidos eram oriundos de pessoas com visão monocular ou perda auditiva unilateral, as quais 

somente têm sido consideradas como pessoas com deficiência nos dias atuais, por exemplo para 

efeito de cotas e incentivos fiscais, por meio de decisão judicial. 

 Loni Manica destaca que essa discussão é realmente polêmica, pois ao mesmo tempo que 

uma pessoa com visão monocular ou deficiência auditiva unilateral poderia obter vagas antes 

destinadas a pessoas cegas ou surdas, há também uma desigualdade na concorrência quando essas 

pessoas disputam com pessoas sem deficiência. Nesse caso, a decisão do preenchimento da vaga 

ficaria na dependência da proatividade de quem contrata, quando não há previsão legal. 

 Vale ressaltar que houve sugestão no sentido de ratificar a forma já abordada na LBI, sob 

o argumento de que a Lei deveria basear-se na análise das barreiras arquitetônicas, de 

comunicação, entre outras. O autor da sugestão inclusive compara uma pessoa com deficiência 

que usa uma prótese de pé e corre uma maratona, com quem é paraplégico, quando ambos têm 

direito a usar a vaga de carro reservada a pessoas com deficiência. Para esse cidadão, a 

comparação é considerada injusta.  

 Nesse sentido, sustentar que as barreiras encontradas no dia-a-dia são o grande diferencial 

na avaliação da deficiência é um ponto inovador trazido pela LBI, conforme ressaltado pela 

Deputada Mara Gabrilli. Na análise relativa a esses artigos iniciais, observou-se que outros 

aspectos foram também considerados conforme sugestões apresentadas, como a alteração do 



 48 

termo “impedimentos de natureza motora” para “impedimentos de natureza física”, além de 

deixar mais claro quais fatores seriam avaliados, conforme §1º do atual artigo 2º da LBI17. 

 Sob essa ótica vale citar o preâmbulo da Convenção, item E, ressaltado por um dos 

participantes no e-Democracia: 

a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação 

entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que 

impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 2009). 

 Outra sugestão que se repetiu e que foi acatada foi a de retirar a expressão “realizada pelo 

Poder Público” quanto ao responsável pela avaliação, uma vez que tal restrição impediria que as 

pessoas com deficiência pudessem ser avaliadas na rede privada de saúde. Ademais, foi sugerido 

incluir de forma explícita o caráter multidisciplinar da avaliação e a questão biopsicossocial, 

ambos atendidos na LBI. 

 Observa-se que a compilação desses artigos iniciais contemplou diversas demandas 

oriundas do e-Democracia e, seguindo a vertente mais atual, a LBI optou pela redação baseada na 

Convenção e deixou nítido o paradigma da inclusão com o viés mais social que médico, 

conforme relatado pelos entrevistados. Nesse sentido, a LBI não categorizou as deficiências e 

considerou para análise os diversos fatores que permeiam a relação da sociedade com a pessoa 

com deficiência. 

 Para Luciano Ambrósio, o grande avanço da LBI foi essa mudança no conceito de 

deficiência com ênfase nos impedimentos corporais, para um modelo social em que os 

impedimentos são considerados a partir das interações com as barreiras encontradas na sociedade, 

as quais podem obstruir a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência em igualdade de 

condições. Para ele, quando a LBI reafirma esse novo conceito na legislação brasileira, ela 

privilegia a acessibilidade e a emancipação da pessoa com deficiência. 

 

                                                 

17 § 1o  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores 

socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de 

participação. 
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TERMINOLOGIAS 

 As terminologias também foram objeto de questionamentos e sugestões por parte dos 

cidadãos que utilizaram o Portal e-Democracia. Destaca-se a alteração do termo “cuidador” para 

“atendente pessoal”. Essa alteração ocorreu também em outros dispositivos da LBI, uma vez que 

faziam referência ao conceito inicial. 

 Também foi retirada, pela relatora Deputada Mara Gabrilli, a menção a “caráter 

extraordinário” no conceito de adaptação razoável, em atenção às sugestões encontradas no e-

Democracia. O texto anterior conceituava adaptação razoável como  

adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso e em caráter 

extraordinário, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou 

exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais (art. 6º, IV, e-Democracia, grifo nosso). 

 O atual conceito, aprovado pela Câmara dos Deputados, por sua vez, possui caráter menos 

restritivo e não gera ambiguidade na leitura. Deixa clara a necessidade de adaptação para 

acessibilidade quando o desenho universal não puder ser contemplado. 

 Outros ajustes, sugeridos por meio do e-Democracia, foram realizados e algumas 

terminologias que antes não constavam do artigo 6º (atual artigo 3º) foram incluídas, como 

“moradia para a vida independente”, “profissional de apoio escolar” e “acompanhante”. 

IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 Quanto à questão da igualdade (artigo 7º, atual artigo 4º), uma sugestão pode ser 

observada como tendo sido aceita na íntegra. O texto disponibilizado fazia referência à igualdade 

das pessoas com deficiência perante a lei e a sugestão aborda a necessidade de esclarecer que 

para além da igualdade formal, ou seja, perante a lei, é fundamental que as pessoas com 

deficiência tenham o direito de igualdade e oportunidades quando na relação com as demais 

pessoas. A discriminação nesse sentido é levada para o contexto da relação com a sociedade e 

não apenas perante a lei. 

 Além disso, a sugestão de um parágrafo exclusivo para tratar da possibilidade de recusa 

da ação afirmativa por parte da pessoa com deficiência também foi aceita conforme observa-se 
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no § 2º do artigo 4º da LBI: “A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios 

decorrentes de ação afirmativa”. 

 Entretanto, conforme apontado por Farias, Cunha e Pinto (2016), a ação afirmativa 

compreende direito subjetivo e, quando colocado à disposição, cabe ao cidadão decidir sobre o 

usufruto ou não do referido direito. A exemplo, cita-se as filas preferenciais ou exclusivas, as 

quais podem ser utilizadas ou não por aqueles que tem direito a elas, não sendo o cidadão 

impedido de utilizar outras filas quando preferir. 

INCENTIVO FISCAL E ISENÇÕES 

 O incentivo fiscal e as isenções direcionadas às pessoas com deficiência são assuntos que 

também demandaram atenção por parte dos usuários da plataforma. As sugestões recebidas 

ampliavam o rol de produtos contemplados na isenção e indicavam outros impostos, além do 

Imposto sobre Produto Industrializado – IPI, atualmente disposto na Lei nº 8.989/1995, tais como 

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores - IPVA, Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF. 

 A exigência de aquisição de automóvel que utilizasse combustível de origem renovável 

ou sistema reversível de combustão também foi questionada em diversas manifestações, as quais 

argumentavam que se tratava de discriminação, pois restringia o tipo de carro a ser adquirido. 

 Contudo, a seção referente ao assunto foi completamente suprimida, tendo sido 

desconsideradas todas as sugestões apresentadas. Uma das justificativas foi a falta de 

entendimento junto às áreas do governo que tratam da temática, conforme afirmou Renato 

Benine, Assessor Jurídico da Deputada Mara Gabrilli. Vale salientar que a Lei nº 8.989/1995, 

citada acima, continua em vigor, uma vez que a LBI ampliou o prazo anteriormente estabelecido 

para 31 de dezembro de 2021. 

EDUCAÇÃO 

 Seguindo na análise, trabalho e educação foram temáticas cujo debate prevaleceu ao 

longo de todo processo de elaboração da LBI. Essa afirmação decorre tanto dos relatos dos 

entrevistados sobre as discussões ocorridas junto aos grupos de interesse, especialistas e governo, 

como do que foi evidenciado nas contribuições recebidas no e-Democracia. 
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 Os quatro artigos que tratam do Direito à Educação (art. 40 a 43, atuais 27 a 30 na LBI) 

receberam ao todo 56 sugestões. O ponto mais discutido em todos os artigos foi o da educação 

especial, em contraponto à educação regular inclusiva. As sugestões se concentraram no fato de 

nenhum dispositivo contemplar de forma explícita as escolas especiais. Quanto a esse ponto Loni 

Manica e Symone Bonfim destacam que as organizações não governamentais e as Associações de 

Pais e Amigos dos Excepcionais - APAES vão continuar existindo, pois o país encontra-se em 

uma fase de transição de paradigmas. Não seria possível afirmar que todas as escolas são 

inclusivas ou passarão a ser de uma hora para outra, assim como seria leviano dizer que todas as 

pessoas com deficiência estão incluídas. 

 Loni Manica reforça, por exemplo, a necessidade de a escola atuar na inclusão tanto de 

crianças com deficiência como de jovens e adultos não escolarizados. Nesse sentido, a LBI traz a 

intenção de aproximar a realidade daquilo que é previsto na Convenção. Symone Bonfim 

esclarece ainda que apesar de não trazer textualmente dispositivos acerca das escolas especiais, 

não há vedação à existência delas. A opção legislativa pela manutenção da escola inclusiva como 

eixo norteador aponta a direção a ser seguida, sem desconsiderar a realidade brasileira. 

 O artigo 41 (atual art. 28) abordou a obrigação do Poder Público na criação e 

implementação das políticas públicas voltadas à educação e, no e-Democracia, recebeu sugestão 

para incluir o acompanhamento e a avaliação do que for aplicado. Observou também que diversos 

incisos foram aperfeiçoados na redação, a partir das contribuições postadas pelos cidadãos, as 

quais também contribuíram para a criação de cinco novos incisos (Tabela 2). 

 Um destaque pode ser dado às sugestões sobre a disposição constante do antigo parágrafo 

único do artigo, atual parágrafo primeiro, o qual obriga as instituições privadas de ensino ao 

cumprimento de alguns dos incisos. Pode–se observar a ampliação considerável do rol de 

obrigações, pois inicialmente dos 13 incisos, 7 eram obrigatórios e, atualmente, 16 incisos devem 

ser observados pela rede privada de ensino, do total de 18. 

Tabela 2 - Comparação entre o artigo 41 (e-Democracia) e o atual artigo 28 (LBI). 

Texto no e-Democracia * Texto na LBI ** 

Art. 41. Incumbe ao Poder Público, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, assegurar, criar, 

desenvolver, implementar e incentivar: 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, 

desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e 

avaliar: 
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Texto no e-Democracia * Texto na LBI ** 

I – a convivência escolar num sistema educacional 

inclusivo; 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis 

e modalidades, bem como o aprendizado ao longo 

de toda a vida; 

II - a preparação da escola e o aprimoramento dos 

sistemas educacionais a fim de incluir todos os 

alunos com deficiência, inclusive através da 

disponibilização de tecnologias assistivas e 

cuidadores; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, 

visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por 

meio da oferta de serviços e de recursos de 

acessibilidade que eliminem as barreiras e 

promovam a inclusão plena; 

III – ações e programas que garantam a 

acessibilidade plena, o atendimento educacional 

especializado e o combate à discriminação; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o 

atendimento educacional especializado, assim 

como os demais serviços e adaptações razoáveis, 

para atender às características dos estudantes com 

deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 

currículo em condições de igualdade, promovendo 

a conquista e o exercício de sua autonomia; 

IV – a adaptação dos currículos, métodos, técnicas 

pedagógicas e de avaliação a fim de que se garanta 

a aprendizagem com qualidade; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como 

primeira língua e na modalidade escrita da língua 

portuguesa como segunda língua, em escolas e classes 

bilíngues e em escolas inclusivas; 

V - a adoção de medidas individualizadas que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, 

bem como a permanência na escola; 

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas 

em ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 

favorecendo o acesso, a permanência, a 

participação e a aprendizagem em instituições de 

ensino; 

VI - produção e divulgação de conhecimento, bem 

como o desenvolvimento de novos métodos e 

técnicas pedagógicas; 

 

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 

novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais 

didáticos, de equipamentos e de recursos de 

tecnologia assistiva; 

VII - mecanismos de planejamento, revisão e 

avaliação de provisão educacional para crianças e 

adultos com necessidades educacionais especiais; 

 

VII - planejamento de estudo de caso, de 

elaboração de plano de atendimento educacional 

especializado, de organização de recursos e 

serviços de acessibilidade e de disponibilização e 

usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia 

assistiva; 

VIII - a participação de pais, comunidade e 

organizações de pessoas com deficiência nos 

processos de planejamento e tomada de decisão, 

concernentes à provisão de serviços para necessidades 

educacionais especiais; 

VIII - participação dos estudantes com deficiência 

e de suas famílias nas diversas instâncias de 

atuação da comunidade escolar; 

IX – a adoção de estratégias de identificação e 

intervenção precoces, bem como no 

desenvolvimento dos aspectos vocacionais, levando 

em conta o talento, a criatividade e as habilidades 

dos educandos com deficiência; 

* obrigatório às instituições privadas de ensino 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o 

desenvolvimento dos aspectos linguísticos, 

culturais, vocacionais e profissionais, levando-se 

em conta o talento, a criatividade, as habilidades e 

os interesses do estudante com deficiência; 
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Texto no e-Democracia * Texto na LBI ** 

X – a disponibilização de programas de capacitação 

dos profissionais de educação, tanto em serviço como 

durante a formação;  

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos 

programas de formação inicial e continuada de 

professores e oferta de formação continuada para 

o atendimento educacional especializado; 

XI – a capacitação e disponibilização de 

profissionais em braile, Libras e outros meios de 

comunicação alternativos; 

XI - formação e disponibilização de professores 

para o atendimento educacional especializado, de 

tradutores e intérpretes da Libras, de guias 

intérpretes e de profissionais de apoio; 

XII - a disponibilização de educação técnica e 

profissionalizante, voltada à qualificação da pessoa 
com deficiência para sua inserção no mundo do 

trabalho; e  

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille 

e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de 

forma a ampliar habilidades funcionais dos 

estudantes, promovendo sua autonomia e 

participação; 

XIII – a inclusão de conteúdos curriculares, nos 

cursos de nível superior, educação profissional e 

tecnológica, de questões relacionadas às pessoas com 

deficiência em seus respectivos campos de 

conhecimento.  

XIII - acesso à educação superior e à educação 

profissional e tecnológica em igualdade de 

oportunidades e condições com as demais pessoas; 

  

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em 

cursos de nível superior e de educação profissional 

técnica e tecnológica, de temas relacionados à 

pessoa com deficiência nos respectivos campos de 

conhecimento; 

  

XV - acesso da pessoa com deficiência, em 

igualdade de condições, a jogos e a atividades 

recreativas, esportivas e de lazer, no sistema 

escolar; 

  

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, 

trabalhadores da educação e demais integrantes da 

comunidade escolar às edificações, aos ambientes e 

às atividades concernentes a todas as modalidades, 

etapas e níveis de ensino; 

  XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 

  
XVIII - articulação intersetorial na implementação 

de políticas públicas. 

* Os grifos referem-se ao Parágrafo Único do artigo 41 do texto disponibilizado no e-Democracia; 

** Os grifos referem-se ao §1º do artigo 28 da LBI. 

 

 Ainda, conforme disposto nesse mesmo artigo, ficou vedada a cobrança de qualquer valor 

adicional por parte das instituições particulares. Esse ponto foi alvo de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – 

Confenen, ainda em 2015. O Ministro Relator da Ação indeferiu a medida cautelar e, em junho 
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de 2016, o Supremo Tribunal Federal – STF julgou improcedente a ação, tendo sido também 

rejeitados os embargos de declaração apresentados.18 

 No acórdão (STF, 2016) pode-se observar a referência à educação como direito de todos e 

a menção à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência: 

Nos termos do voto do Min. Relator Edson Fachin, assentou-se que a Lei nº 

13.146/2015 indica assumir 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 e que são densificadas em seu Capítulo IV. À luz da Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e da Constituição da 

República, somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário 

acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I e IV, CRFB). 

 De maneira geral é possível afirmar que as sugestões apresentadas para aprimorar o texto 

referente à educação foram bem recebidas, algumas de forma mais ampla, com alteração da 

redação baseada nas contribuições recebidas, como no caso da informação de que Libras não é 

uma comunicação alternativa, mas uma língua oficial; e outras foram textualmente replicadas, ou 

seja, adotadas em sua integralidade no texto final da LBI, como no caso da sugestão de adoção de 

critérios que considerem a singularidade linguística das pessoas com deficiência (art. 30, VI) e de 

tradução completa de editais para a Libras (art. 30, VII). 

 Ainda nessa área temática, um assunto bastante discutido e que provocava divergências 

foi a possibilidade de reserva de vagas para universidades e ensino profissionalizante. As 

principais sugestões foram para aumento do percentual, inicialmente definido em 5% e a retirada 

do termo “federal”, com o objetivo de abarcar universidades e instituições de ensino estaduais e 

municipais, uma vez que a LBI é considerada uma lei de abrangência nacional e todos os entes 

estão obrigados a cumpri-la. 

 Algumas ponderações foram consideradas na versão final do texto aprovado pela Câmara 

e pelo Senado e, apesar da manutenção da obrigatoriedade ter se restringido às instituições 

federais, o percentual foi elevado para 10% das vagas oferecidas em cursos técnicos e de 

                                                 
18 ADI 5357 MC-REF / DF,  Relator Ministro Edson Fachin; julgado improcedente por 9 votos contra 1. 
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graduação19. Contudo, o artigo inteiro foi vetado pela Presidente da República. Moisés Bauer 

afirma que este teria sido um grande avanço para a educação das pessoas com deficiência e, na 

visão do jurista, não havia motivo para aplicação do veto, o qual, na opinião dele foi um prejuízo 

inestimável à garantia de direitos. 

 Na temática da educação apareceram diversas sugestões idênticas postadas por pessoas 

diferentes. Essa foi uma das críticas apontadas por Symone Bonfim quanto à utilização da 

plataforma, pois um mesmo grupo pode monopolizar as sugestões apresentadas. Ao mesmo 

tempo, a entrevistada considera o instrumento mais democrático que as audiências públicas, por 

exemplo, as quais tendem a ser esvaziadas e privilegiar alguns grupos em detrimento de outros 

com menos amplitude. 

TRABALHO 

 O capítulo relativo ao Direito ao Trabalho, envolve a igualdade de oportunidades nessa 

área e trata não só da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas aborda a 

questão da habilitação e reabilitação profissional. Os oito artigos disponibilizados para consulta 

no e-Democracia (art. 47 a 54) foram transformados em cinco, pois os artigos relativos à 

habilitação e reabilitação profissional foram consolidados em apenas um, conforme constante da 

LBI (art. 34 a 38). 

 Logo de início a questão das condições para a manutenção da pessoa com deficiência no 

mercado trabalho foi levantada, pois não seria suficiente garantir o acesso sem a oferta de 

condições para a permanência da pessoa no emprego. Depreende-se da leitura do texto legal, 

assim como em diversas outras passagens, que as sugestões acerca dessa questão foram acatadas, 

pois está muito mais claro e objetivo o caráter inclusivo necessário ao mercado de trabalho com a 

nova redação. Como exemplo, cita-se o artigo 34, §1º: “As pessoas jurídicas de direito público, 

                                                 
19 Art. 29. As instituições de educação profissional e tecnológica, as de educação, ciência e tecnologia e as de 

educação superior, públicas federais e privadas, estão obrigadas a reservar, em cada processo seletivo para ingresso 

nos respectivos cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de educação profissional 
técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica e de graduação e pós-graduação, no mínimo, 10% 

(dez por cento) de suas vagas, por curso e turno, para estudantes com deficiência. § 1º No caso de não 

preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo, as remanescentes devem ser 

disponibilizadas para os demais estudantes. § 2º Os cursos mencionados neste artigo não poderão excluir o acesso 

das pessoas com deficiência, sob quaisquer justificativas baseadas na deficiência. § 3º Quando não houver a 

exigência do processo seletivo, é assegurado à pessoa com deficiência o atendimento preferencial na ocupação de 

vagas nos cursos mencionados no caput deste artigo. [Texto extraído da Redação Final aprovada pelo Câmara dos 

Deputados, disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=339407 ] 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=339407
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privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e 

inclusivos” (Lei nº 13.146/2015); e ainda o artigo 35: “É finalidade primordial das políticas 

públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da 

pessoa com deficiência no campo de trabalho”.  

 De modo similar, tanto a previsão do acesso a cursos de formação e capacitação, quanto a 

retirada do texto que fazia menção a “ambiente aberto, acessível, seguro e salubre” podem ser 

diretamente vinculados às sugestões encontradas no e-Democracia. A questão do ambiente 

aberto, em especial, foi questionada pela forma como poderia ser interpretado, podendo levar à 

discriminação e à colocação de pessoas com deficiência somente em ambientes fechados. Além 

disso, o resgate ao artigo 7º, incisos XXII e XXXIII20, da Constituição Federal indica que a 

preocupação com o trabalho salubre é muito mais ampla, sem necessidade de especificar tal 

critério para as pessoas com deficiência. 

 Progressão na carreira e ascensão profissional foi outro assunto contemplado na LBI que 

decorre de sugestões encontradas no e-Democracia; assim como a maior ênfase dada à questão do 

emprego apoiado, cuja sugestão, inclusive, previa a criação de outra lei ordinária para tratar 

exclusivamente do tema. Válido mencionar que algumas sugestões não foram acatadas, tais como 

a que envolvia carga horária da jornada de trabalho, aposentadoria por invalidez, reserva de 

cargos de chefia e ajustes relacionados à perda do Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social – BPC. 

 Questionamentos quanto às cotas para concurso público, previstas no texto original 

aprovado no Senado, afirmavam ser um retrocesso a retirada dos artigos, porém não houve 

retorno dos dispositivos ao texto. Também não prosperou a sugestão de regulamentação de 

concurso público, o que é compreensível pela temática da sugestão. 

 Sobre habilitação e reabilitação profissional, importante destacar que, a despeito da 

menção do assunto no conjunto da temática de direito ao trabalho, também foi dedicado um 

capítulo exclusivo para garantir o direito à habilitação e reabilitação profissional. A ênfase da 

discussão recaiu sobre a necessidade de se fazer menção a critérios biopsicossociais, tendo sido 

                                                 
20 Art. 7º: XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
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contemplados na LBI, além dessa alteração, a retirada do artigo 50, cujo conteúdo já se 

encontrava consignado em outro dispositivo, e a substituição do termo contrato de trabalho por 

regime de emprego, em razão das características jurídicas de cada um. 

 A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e o direito ao trabalho, 

como um todo, provocou bastante debate e surgiu como um dos temas citados por todos os 

entrevistados, apesar do número enxuto de artigos. Dentre eles, o artigo 54 (atual 38) foi um dos 

mais debatidos. O cerne do artigo estava na regulamentação da atuação de entidade privada na 

intermediação do trabalho por colocação seletiva. Diversas sugestões foram enviadas, com 

referência ao uso da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 

CID, aos concursos públicos, aos critérios das provas de avaliação, entre outros. 

 As sugestões incluíam a revisão de critérios já regulamentados em outras normas. Assim, 

o legislador fez a opção por retirar o artigo na forma como se apresentava e sintetizar o 

mandamento na obrigatoriedade da observância dos critérios estabelecidos na LBI e em outras 

normas de acessibilidade. É possível que a decisão tenha decorrido dos desmembramentos 

observados no e-Democracia, os quais tornaram o artigo bastante extenso e complexo pela 

variedade de sugestões apresentadas. 

SAÚDE 

 O direito à saúde também mobilizou a sociedade no portal, em especial no que se refere à 

atenção integral à saúde por meio do Sistema Único de Saúde – SUS (artigo 28, atual artigo 18). 

A referência explícita ao termo “multidisciplinar” foi solicitada, assim como a inclusão das 

obrigações às redes hospitalares privadas, dos hospitais mantidos por órgãos públicos e das 

operadoras de saúde. Estas demandas foram acolhidas respectivamente nos artigos 18, §4º, I e §5º 

e artigo 20. 

A oferta de medicamentos foi uma sugestão também considerada pertinente e acatada por 

meio da criação de um novo inciso. A solicitação original foi ampliada para atender a oferta de 

outros produtos, conforme “§4º, art. 18: XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de 

locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do 

Ministério da Saúde”. 
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 Das onze sugestões incluídas diretamente neste artigo, somente duas não foram atendidas: 

1- “Incluir § [parágrafo] com a seguinte redação: Em caso de pessoa com deficiência com idade 

inferior a dezoito anos, o tratamento, procedimento, hospitalização e/ou pesquisa científica deve 

ser autorizado pelos pais ou responsáveis”; e 2- “Incluir inciso com a seguinte redação: Garantia 

de transporte adaptados/acessíveis para as pessoas com deficiência, aos serviços de saúde e 

reabilitação”. É possível que tais sugestões não tenham sido acatadas nesse artigo em razão do 

escopo da contribuição não se enquadrar de forma principal na temática tratada pelo artigo e 

ainda pela contradição com outros direitos já garantidos às crianças e adolescentes, no caso da 

primeira sugestão. 

 Ressalta-se, porém, que a questão do transporte é abordada em artigo posterior (art. 21) 

para os casos em que o atendimento domiciliar não mais se faz suficiente, sendo necessário 

garantir o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e do acompanhante para 

atendimento fora do domicílio. Ademais, ao longo de toda a legislação é exigido que o transporte 

a ser oferecido às pessoas com deficiência seja acessível, o que se enquadra também para esse 

artigo. 

 Marcos Brito, presidente da Apada/DF, apontou uma reflexão sobre a acessibilidade para 

surdos, por meio da Libras, e citou a saúde como exemplo. Considerando a ramificação do 

atendimento à saúde, por meio SUS, no Brasil, não é suficiente capacitar pessoas no Ministério, 

pois o cidadão procura atendimento no posto de saúde ou hospital local. Para ele, o Ministério é o 

último lugar que o surdo vai procurar por assistência à saúde.  

 Nesse sentido, não basta ter intérpretes em escolas ou faculdades, ou ainda servidores 

capacitados para se comunicar em Libras no Ministério, faz-se necessária capacitação nos postos 

de saúde. A previsão para atendimento a esta ponderação de Marcos Brito pode ser identificada 

no artigo 2421, que assegura à pessoa com deficiência acesso aos serviços de saúde por meio de 

todas as formas de comunicação previstas na LBI, entre as quais pode ser citada a Libras22.  

                                                 
21 Artigo 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos como privados, e 

às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de 

comunicação previstas no inciso V do art. 3o desta Lei. 

22 Artigo 3º, V - V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, 

inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 Outro artigo polêmico (art. 120, atual art. 101) trata da revisão de alguns dos artigos que 

compõem a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

A revisão considera, por exemplo, o número de empregados com deficiência em relação ao 

número total de empregados de uma empresa (reserva de vagas), ampliando a cota para empresas 

com o quantitativo de 50 a 100 empregados. 

 A proposta de ampliação, aparentemente debatida com o governo, foi vetada e causou 

surpresa a muitos dos envolvidos e interessados. Segundo Renato Benine, Assessor Jurídico da 

Deputada Mara Gabrilli, o objetivo era abarcar empresas menores e ramificar a colocação de 

pessoas com deficiência em todo o país, uma vez que as pequenas empresas estão, geralmente, 

localizadas em cidades menores. Para Moisés Bauer, presidente do Conade, este também foi um 

grande prejuízo, pois retarda o avanço que se espera da sociedade no que tange à inclusão da 

pessoa com deficiência. 

 Foram recebidas diversas sugestões de alteração do conteúdo dos parágrafos que 

comporiam o novo artigo 93 da Lei nº 8.213/1991, contudo as sugestões que pediam pela retirada 

e mostravam aspectos inconstitucionais da proposta prevaleceram. Dessa maneira, foram 

acatadas as novas redações dos §§ 1º e 2º do artigo e incluído o §3º, conforme depreende-se do 

artigo 101 da LBI.  

 Além disso, foram realizados ajustes no artigo 16, ainda da Lei nº 8.213/1991, para 

contemplar as pessoas com deficiência como dependentes dos segurados do Regime Geral de 

Previdência Social; e no artigo 77, §§ 2º e 4º, as quais, todavia, restaram inócuas, uma pela 

posterior alteração realizada pela Lei nº 13.183/2015, que retira a emancipação como condição, 

apesar de ainda manter a questão da deficiência como condição, e outra pelo veto da Presidente 

da República, o qual manteve a revogação realizada pela Lei nº 13.135/2015. 

 Por fim, a criação do artigo 110-A, na Lei nº 8.213/1991, retira a possibilidade de o INSS 

exigir termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência. Para Raimundo Nonato, 

                                                                                                                                                              
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e 

oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos 

de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 
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servidor do INSS e ex-membro titular do Conade, esse foi um grande avanço no sentido de 

contemplar antigas demandas do movimento organizado das pessoas com deficiência. Para ele, o 

dispositivo significa o resgate da autonomia da pessoa com deficiência. 

A PARTICIPAÇÃO 

 Foram considerados os temas mais debatidos ou polêmicos e, a partir da análise aqui 

apresentada, observa-se que diversas contribuições foram aproveitadas, tanto para a releitura dos 

dispositivos como para a inclusão de novos. Symone Bonfim, consultora legislativa que auxiliou 

na análise das contribuições recebidas no e-Democracia, confirmou a utilização de inúmeras 

sugestões durante o período de revisão do texto e afirmou que o olhar da sociedade, aliado ao dos 

especialistas na temática, foi fundamental para a construção de uma Lei que melhor contemplasse 

os anseios das pessoas com deficiência. 

 O papel do consultor legislativo fica aqui evidenciado por meio da participação da 

entrevistada e, conforme ressaltado por ela, de todos os demais consultores legislativos que 

atuaram na proposta. Em razão da especificidade dos temas abordados na LBI, as sugestões 

recebidas no e-Democracia circularam pelas diversas áreas temáticas da Consultoria Legislativa 

da Câmara dos Deputados, com o objetivo de promover uma análise mais criteriosa das 

contribuições oferecidas ao projeto de lei. 

 Exemplificar as sugestões e comparar com a Lei publicada permitiu visualizar como se 

deu o debate e a tomada de decisão acerca das sugestões. Segundo o que se pode observar a partir 

da análise comparativa entre o texto disponibilizado no e-Democracia, as sugestões recebidas e o 

texto final da LBI, não foi a quantidade de sugestões ou o tamanho da justificativa que prevaleceu 

para a decisão sobre incorporar ou não a sugestão ao texto da Lei, mas efetivamente o conteúdo, 

que era avaliado quanto à pertinência constitucional, alinhamento à Convenção, aderência ao 

tema, além das viabilidades política e econômica, todos aspectos que perpassam o fazer 

legislativo. 

 É fato que nem todas as sugestões foram aproveitadas, mas isso decorre da própria 

divergência que havia entre as opiniões, de maneira que ao optar por um caminho o outro estava 

naturalmente descartado. Além disso, muitas vezes as opiniões refletem uma realidade muito 

específica e que precisa ser avaliada dentro um contexto mais amplo. 
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 Renato Benine comentou que diversas sugestões que trariam mudanças importantes para a 

vida das pessoas com deficiência não puderam ser consignadas no texto da Lei, pois na 

confluência de fatores a sugestão perdia espaço. Por mais que as sugestões sejam excelentes e 

possibilitem avanços importantes, é preciso considerar o que é possível de ser aplicado no 

momento histórico vigente. 

 Quanto à utilização da ferramenta, observou-se que em algumas situações o cidadão optou 

por deixar a redação do artigo a cargo dos profissionais que fariam a revisão do texto e incluía 

apenas a justificativa de alteração, com a fundamentação que amparava a solicitação. Outro ponto 

que foi observado, ao longo da análise das contribuições, foi a inclusão de sugestões repetidas, 

por diferentes pessoas, além de um caso em que o cidadão incluiu a contribuição dele, de forma 

idêntica, em diversos artigos. 

 Algumas situações em que sugestões se repetiram no mesmo artigo, incluídas pela mesma 

pessoa, também foram identificadas. Porém, o fato indicava muito mais ser um equívoco que 

propriamente uma intenção do usuário da plataforma, talvez em decorrência de uma possível 

lentidão no processamento da sugestão lançada, o que levou o usuário a incluí-la novamente. Em 

contrapartida, muitas vezes mais de uma sugestão era apresentada no mesmo campo. 

 De qualquer maneira, as situações acima referidas não impactaram na contabilização e na 

qualidade das sugestões recebidas, pois apenas reforçaram o pleito de cada um e permitiram que 

os diversos atores sociais se manifestassem, com os meios que dispunham, em favor do que 

acreditam ser o mais adequado para a sociedade. 

 

 

MINERAÇÃO DE DADOS 

 Com o objetivo de sintetizar a análise das contribuições no Portal e-Democracia, foram 

elaboradas duas nuvens de palavras: uma com o texto disponibilizado no e-Democracia e outra 

com o texto da LBI (Figura 1 e Figura 2). Além disso, foi construída tabela contendo a relação e 

frequência das palavras, de ambos os textos (Apêndice C). 



 62 

 Nas imagens é possível observar as 50 palavras que tiveram maior incidência em cada um 

dos textos. As palavras apresentam-se em tamanhos e cores diferentes, pois refletem a quantidade 

de vezes que foram mencionadas. Quanto maior o tamanho da palavra na figura, maior foi a 

presença dela no texto. Em relação às cores, podem ser identificados três grupos, sendo um 

formado pelas palavras em verde, que representa aquelas com maior incidência, outro, vermelho, 

com média incidência e, por último, o grupo em azul, das palavras com baixa incidência.  

 

 

Figura 1. Palavras extraídas do texto disponibilizado no Portal e-Democracia. 

Fonte: elaboração própria, 2017 

Descrição da imagem: Conjunto de palavras grafadas vertical e horizontalmente em diversos tamanhos e 

cores, agrupadas de forma  a compor um círculo. No centro, em tamanho grande, na cor verde, as palavras 

“pessoa” e “deficiência” se destacam na horizontal. Em vermelho, de tamanho médio também na 

horizontal, acima da palavra “pessoa”, estão as palavras “direitos”, “não” e “público”. Em azul, de 

tamanho pequeno, em negrito, destacam-se as palavras “serviços”, na vertical, “lei” e “ser” na horizontal. 

Apresentam-se ainda as demais palavras escritas na horizontal: “acessibilidade”, “qualquer”, “nacional”, 

“habilitação”, “trabalho”, “único”, “assistiva”, “poderá”, “demais”, “forma”, “profissional”, “medidas”, 

“meio”, “igualdade”, “reabilitação”, “ publica”, “recursos”, “será”, “caput”, “lugares”, “trata”, “poder”, 

“deverão”, “cumprimento”, “bem”, “ministério, “comunicação”, “artigo”, “tecnologia”, “transporte”, 

“família”, “públicos”, “social, “saúde” e “cada”. Na vertical, visualizam-se, em azul, as palavras: 

“participação”, “programas”, “acesso”, “uso”, “sobre”, “todos, “ministério”. 
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Figura 2. Palavras extraídas da LBI. 

Fonte: elaboração própria, 2017 

 

Descrição da imagem: Conjunto de palavras grafadas vertical e horizontalmente em diversos tamanhos e 

cores, agrupadas de forma  a compor um círculo. Ao centro, em tamanho grande, na cor verde, as palavras 

“pessoa” e “deficiência” se destacam na horizontal. Em vermelho, de tamanho médio, acima da palavra 

“pessoa”, estão as palavras “acessibilidade”, “lei” e “público”. Em azul, de tamanho pequeno, em negrito, 

destacam-se as palavras “serviços”, “ser”, “direitos” e “devem”, também na horizontal. Apresentam-se 

ainda na vertical, na cor azul, as palavras “deve”, “único”, “inclusive”, “acesso” e “coletivo”. Na 

horizontal, visualizam-se as demais palavras: “informações”, “passa”, “atendimento”, “condições”, 

“assistiva”, “qualquer”, “poder”, “social”, “saúde”, “social”, “não”, “artigo”, “forma”, públicos”, “caput”, 

“desta”, “inciso”, “recursos”, “vigorar”, “acessíveis”, “sobre”, “todos”, “igualdade”, “participação”, 

“comunicação”, “trabalho”, “profissional”, “apoio”, “barreiras”, “reabilitação”, “mobilidade”, “normas”, 

“uso”, “deste” e “demais”. 

 

 A comparação entre ambas permite, logo de início, identificar que a legislação em análise 

aborda a temática das pessoas com deficiência. Pode-se notar também uma espécie de inversão de 

lugares entre os termos “acessibilidade” e “direitos”, com destaque na LBI para “acessibilidade”. 

O termo “trabalho” ficou menor na LBI, o que poderia ser explicado pela redução dos artigos 

referentes ao tema, conforme já relatado.  

 De maneira similar os termos “Ministério” e “reabilitação” não tiveram tantas 

ocorrências, de modo que não constam da relação das 50 palavras com maior incidência. Outra 

ponderação, sem desconsiderar a ocorrência dos termos “deverão” e “deverá”, na Figura 1 e do 
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termo “deve” na Figura 2, é a de que o termo “não” perde espaço para “devem”, sugerindo que a 

nova redação privilegiou a regulamentação no sentido afirmativo, em detrimento da negação.  

 Como exemplo, observa-se a redação do conceito de desenho universal, incialmente 

disposto no artigo 6º, II: “desenho universal - concepção de produtos, ambientes, programas e 

serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de 

adaptação ou projeto específico, não excluindo os recursos de tecnologia assistiva quando 

necessários”. E agora, reescrito, conforme artigo 3º, II: “desenho universal - concepção de 

produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade 

de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva”. 

 Com mais ênfase, podem ser destacados na Figura 2, os termos “participação” e 

“comunicação”. Além disso, surgem as seguintes palavras “mobilidade”, “acessíveis” e 

“barreiras” na imagem referente à LBI, a partir das quais pode-se inferir que a LBI apresentou o 

texto mais alusivo ao paradigma da inclusão. 
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CONCLUSÃO 

 As políticas de atenção à pessoa com deficiência estão amparadas na Constituição Federal 

de 1988 e garantem a não discriminação, o atendimento especializado, o ensino regular, entre 

outros direitos. Contudo, as normas infraconstitucionais, baseadas exclusivamente no modelo 

biomédico de atenção à pessoa com deficiência, ainda deixavam a desejar em alguns aspectos. 

 Com a ratificação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a necessidade 

de mudança de paradigma ficou mais evidente. Dessa maneira, a Lei Brasileira de Inclusão, que 

inicialmente pretendia apenas consolidar as legislações acerca da temática, surge como a 

possibilidade de dar um novo enquadramento às políticas desenvolvidas com foco no segmento 

da pessoa com deficiência. É por isso que o modelo biopsicossocial de avaliação, que se baseia 

nas funcionalidades e barreiras existentes, e o caráter autônomo da pessoa com deficiência são os 

norteadores da redação apresentada na LBI. 

 A Convenção foi o principal marco na mobilização do movimento das pessoas com 

deficiência para que a LBI saísse do papel, a despeito do fato de que alguns grupos localizados 

ainda estavam resistentes à criação de um Estatuto. Nesse sentido, a participação social foi o 

grande impulsionador de todas as mudanças e adequações realizadas no projeto de lei que deu 

origem à LBI. 

 O movimento e as associações de pessoas com deficiência ganharam força a partir da 

década de 1990. O acesso a informações, a educação, o processo de democratização em todo o 

mundo, entre outros fatores contribuíram para que houvesse diversas reivindicações em prol de 

melhorias e atenção à causa das pessoas com deficiência. 

 O aumento do número de envolvidos em atividades relacionadas à temática reflete um 

aumento da possibilidade de exercício da democracia, conforme apontado por Pateman (1992). 

Além disso, é possível avaliar que a discussão do assunto contempla, em alguma medida, a 

necessidade de participação. 

 A participação social tem crescido nos últimos anos, tanto a sociedade tem reivindicado 

mais espaço, como o próprio parlamento tem solicitado que a sociedade se manifeste, a exemplo 

do que ocorreu no processo de elaboração da LBI. Sob essa ótica o objetivo principal da presente 
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pesquisa foi caracterizar a participação social das pessoas com deficiência e a acessibilidade a 

elas oferecida durante a tramitação do PL.  

 Para tanto, foram identificados os tipos de participação social, a acessibilidade das 

ferramentas disponibilizadas e os tipos de deficiência que estavam contemplados nesse cenário. 

Por fim, realizou-se uma avaliação do aproveitamento das sugestões apresentadas ao texto 

disponibilizado para a sociedade. 

 De modo a compreender melhor o processo de tramitação e da participação social, foram 

coletadas informações a partir de entrevistas com pessoas que participaram do processo e a partir 

da análise documental, das entrevistas e sugestões oferecidas no Portal e-Democracia, observou-

se tanto a participação do movimento organizado das pessoas com deficiência, como dos 

cidadãos, de forma individual, em todo o processo de elaboração.  

 As audiências regionais realizadas pelo Conade, os encontros mobilizados em diversos 

Estados e a disponibilização do texto para consulta e contribuições da sociedade no Portal e-

Democracia são os destaques no que se refere à participação social durante a tramitação do PL. O 

movimento organizado da sociedade civil teve participação ativa em todos os canais 

mencionados e fortaleceu a discussão quanto à necessidade de alteração dos dispositivos da LBI 

conforme os princípios enunciados na Convenção. 

 A acessibilidade oferecida nas audiências e no e-Democracia possibilitou que maior 

número de pessoas pudesse contribuir. Contudo, alguns aspectos da acessibilidade ainda 

precisariam ser aprimorados, tais como eliminar as dificuldades apontadas nos relatos das pessoas 

com deficiência visual, ampliar o acesso às pessoas com deficiência auditiva, e possibilitar maior 

interação das pessoas com deficiência intelectual; mas, de maneira geral, é possível observar que 

a acessibilidade paras cegos, surdos e pessoas com deficiência física começou a ser pensada 

como parte necessária ao processo legislativo. 

 Ao fazer uma busca rápida sobre acessibilidade diversos temas vêm à tona e refletem a 

necessidade do humano de ter acessibilidade alimentar, econômica, acesso a documentos e 

informações. Assim, é possível considerar que todo ser humano precisa de acessibilidade em 

algum aspecto de sua vida, pois sempre haverá alguma limitação a ser encarada. 
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 O desenvolvimento de novas Tecnologias da Informação tem buscado aprimorar as 

ferramentas utilizadas no campo da política, com o objetivo de estimular o acesso da sociedade 

como um todo e ampliar o processo de participação social. O e-Democracia, por exemplo, 

enquadra-se nessa vertente e desde a criação já passou por diversas modificações. Nesse sentido, 

é válido ressaltar a necessidade de que os avanços da ferramenta compreendam, também, a 

acessibilidade às pessoas com deficiência. 

 O Portal e-Democracia foi considerado pelos entrevistados e pela relatora do PL como 

ferramenta fundamental no processo de ampliação da discussão. Apesar da crítica quanto à 

possibilidade de utilização da plataforma por um mesmo grupo, que poderia monopolizar as 

sugestões enviadas, a comparação em relação às audiências públicas, por exemplo, demonstra a 

amplitude de alcance do e-Democracia. Nesse sentido, o caráter democrático e transparente 

foram os mais enfatizados pelos entrevistados, em razão da discussão sobre as sugestões 

oferecidas poder ser realizada por qualquer pessoa.  

 As audiências realizadas nos Estados serviram para aumentar a divulgação da ferramenta 

e estimular os cidadãos interessados na temática a enviarem sugestões e debaterem as demais 

contribuições já apresentadas. Salienta-se, entretanto, que a utilização do e-Democracia não 

consta nas informações sobre o andamento do processo legislativo23, referentes ao projeto de lei 

em análise, disponibilizadas pela Câmara dos Deputados. O fato talvez decorra da falta de 

previsão expressa de abertura da discussão à sociedade no período de apresentação de emendas 

em Plenário, senão por Comissão Geral.  

 Compreende-se que a participação no e-Democracia deve ser analisada para além do 

recebimento da sugestão, pois requer considerar a relação estabelecida com as demais normas 

vigentes, a pertinência no corpo do texto como um todo para evitar possíveis conflitos internos na 

legislação, além de conciliar aspectos políticos, grupos de interesse e ações do governo. 

 Sob essa ótica, há de se concordar que a abertura à participação convida diferentes 

interesses a coexistirem e a opção do legislador por um ou outro não indica que seja melhor ou 

pior, mas talvez a mais viável ou a que levará a menos choques políticos, ou ainda aquela que o 

                                                 
23 A tramitação do processo legislativo pode ser acompanhada pelo sítio: 

http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada  

http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada
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governo sinalizou como economicamente viável. Enfim, são diversas as variáveis que norteiam a 

tomada de decisão após a participação da sociedade. 

 As sugestões que não foram acatadas na íntegra serviram de base para a reescrita do texto 

e melhor compreensão do que se pretendia com determinado dispositivo. Isso pode ser observado 

ao longo de todo o texto da LBI. Esse ponto indica que as sugestões foram lidas e estudadas. 

Soma-se a isso a opinião de especialistas e juristas, as quais contribuíram para maior clareza e 

fundamentação do que se propunha. 

 Ainda sobre as sugestões, pode-se dizer que há bastante coerência no fato de os artigos 

iniciais terem recebido atenção especial da sociedade, visto que podem ser caracterizados como 

basilares da legislação ora em análise. Outro destaque coube às temáticas de trabalho e educação, 

demonstrando uma preocupação pelo exercício da autonomia e da criação de possibilidades para 

que isso se concretize. 

 A partir dos relatos dos entrevistados, observou-se que foram recebidas algumas críticas 

questionando as possibilidades efetivas de participação na elaboração da LBI, ou sobre as 

discordâncias com o disposto na regulamentação; contudo, é possível afirmar, a partir dos 

achados dessa pesquisa, que houve participação da sociedade. Pois, a despeito do viés técnico e 

político da decisão acerca do que seria acatado ou não, os instrumentos de participação social 

contribuíram na releitura feita ao projeto de lei, ao longo dos 15 anos de tramitação do projeto de 

lei. 

 A participação, no contexto aqui abordado, poderia ser caracterizada como 

pseudoparticipação, ao tomar Pateman (1992) como referência, uma vez que nem todas as 

sugestões/alterações foram acatadas no processo de discussão do Estatuto. A possibilidade de 

expor as ideias e discuti-las é um viés da participação que em alguma medida favorece a 

democracia. Além disso, há uma percepção de construção coletiva, a qual pode prevalecer a partir 

do efeito psicológico da participação, conforme sugerido por Pateman, apesar da real 

possibilidade de mudar o curso do projeto de lei ainda ser mínima. 

 É necessário ponderar, entretanto, que as organizações da sociedade civil organizada 

foram as principais responsáveis pelas contribuições dadas, de acordo com as entrevistas e 

análises realizadas. Como exemplo, tem-se a participação do Conade, tanto na construção do 
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texto à luz da Convenção, como na realização de audiências regionais e em sugestões no e-

Democracia. Destaca-se também a relatoria conduzida pela Deputada Mara Gabrilli, a qual dá 

grande sentido ao lema “nada sobre nós, sem nós” e fortalece a quebra de paradigma no 

parlamento, por meio da inclusão de parlamentares com deficiência. 

 O Portal e-Democracia como canal de participação social na Câmara dos Deputados pode 

ser um caminho para a promoção da inclusão por meio do Parlamento, a medida em que 

oportunizar as condições necessárias para que a sociedade, incluindo as pessoas com deficiência, 

possa efetivamente exercer o direito de conhecer, opinar e criticar as produções legislativas.  

 Nesse processo frisa-se a transparência que o e-Democracia proporciona, uma vez que a 

discussão ampliada para todos os segmentos sociais permite o debate acerca das políticas que 

impactam a vida de todos. Para futuros estudos, entretanto, seria válido compreender a relação 

estabelecida entre os grupos de pressão e a participação nesse canal, uma vez que a depender da 

pressão exercida por estes grupos, contribuições oferecidas por outras pessoas podem ser 

descartadas. 

 Com relação à participação social, alguns questionamentos surgiram durante a pesquisa, 

tais como: haveria uma tendência ao aumento da participação popular na medida em que a 

sociedade observa que as sugestões enviadas estão sendo acatadas? É uma pergunta que 

responderia à hipótese de que quanto mais o cidadão se vê representado na legislação vigente, a 

partir de sugestões que foram por ele incluídas, no portal e-Democracia, maior seria a 

participação em futuras legislações. 

 Ou ainda, será que sugestões mais embasadas técnica e legalmente tenderiam a ser mais 

aceitas? São apontamentos que surgem da leitura das sugestões apresentadas à Lei Brasileira de 

Inclusão, mas que poderiam ser aprofundados a partir da participação social, por meio do Portal 

e-Democracia, em qualquer outra legislação. 

 Espera-se que a partir do presente trabalho novos caminhos na promoção da 

acessibilidade, aliada à participação social, possam ser trilhados, com o objetivo de aumentar a 

participação das pessoas com deficiência no Parlamento e em outros espaços. É um trabalho lento 

de construção da cidadania, mas que pode ser realizado por todos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

1. Como se deu o processo de participação das pessoas com deficiência durante a construção do 

Estatuto? Que instrumentos foram utilizados? 

 

2. Quais recursos de acessibilidade estavam disponíveis para possibilitar a participação? Quais 

deficiências estavam contempladas dentro desse rol de recursos? 

 

3. Teve participação da sociedade civil organizada? Quais grupos participaram e quais não? O 

cidadão individualmente teve oportunidade de participar? 

 

4. Como foram consideradas as contribuições da sociedade? Como foi o processo de tomada de 

decisão acerca das propostas? 

 

5. Em resumo, você considera que houve acessibilidade para as pessoas com deficiência durante 

a construção do Estatuto da Pessoa com Deficiência? 

 

6. Na sua opinião, o Estatuto era necessário? Por quê ou para quê? 
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APÊNDICE B – ALGORITMO DA MINERAÇÃO DE DADOS 

 
############################### 

###Analise texto da Lei no R### 

############################### 

#Pacotes 

install.packages("tm",dependencies=TRUE) 

install.packages("wordcloud",dependencies=TRUE) 

install.packages("SnowballC") 

install.packages("RColorBrewer") 

#Bibliotecas 

library(tm) 

library(wordcloud) 

library(SnowballC) 

library(RColorBrewer) 

library(MASS) 

require(readxl) 

#Script 

#Carregar os dados – rodar uma das duas linhas de cada vez 

bancoDados <- read_excel('texto_lei.xlsx',sheet='edemocracia_trat') 

bancoDados <- read_excel('texto_lei.xlsx',sheet='lei_trat') 

#Pegar o texto e tirar caracteres e palavras 

texto_lei <- bancoDados$`texto ` 

 

#tratar os dados 

#1. tirar os acentos 

letras <- 

c("à","á","â","ã","ä","è","é","ê","ë","ì","í","î","ï","ò","ó","ô","õ","ö","ù","ú","û","ü","À","Á","Â"

,"Ã","Ä","È","É","Ê","Ë","Ì","Í","Î","Ò","Ó","Ô","Õ","Ö","Ù","Ú","Û","Ü","ç","Ç","ñ","Ñ") 

letrasCorrigidas <-

c("a","a","a","a","a","e","e","e","e","i","i","i","i","o","o","o","o","o","u","u","u","u","A","A","A"

,"A","A","E","E","E","E","I","I","I","O","O","O","O","O","U","U","U","U","c","C","n","N") 

 

for (i in 1:47) 

{   texto_lei <- gsub(letras[i],letrasCorrigidas[i], texto_lei)  } 

texto_lei <- tolower(texto_lei) 

 

#2. retirar tabs e carateres especiais 

texto_lei <- gsub("\t","", texto_lei) #retira tabs 

texto_lei <- gsub("  ", "", texto_lei) #retira espaços duplos 
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texto_lei <- gsub("^\\s+", "", texto_lei) # retira espaços no início das linhas 

texto_lei <- gsub("\\s+$", "", texto_lei) # retira espaços no fim das linhas 

texto_lei <- gsub("º","",texto_lei) # retira o simbolo de grau 

 

#3. intervenções do autor 

texto_lei <- gsub("iii ","",texto_lei) 

texto_lei <- gsub("pessoas","pessoa",texto_lei) 

texto_lei <- gsub("paragrafo","",texto_lei) 

texto_lei <- gsub("direito","direitos",texto_lei) 

texto_lei <- gsub("\"","",texto_lei) 

 

texto_lei <- gsub("direitoss","direito",texto_lei) 

texto_lei <- gsub("direitos","direito",texto_lei) 

texto_lei <- gsub ("direito","direitos",texto_lei) 

 

#Mineração de dados 

auxCorpus <- Corpus(VectorSource(texto_lei)) 

auxCorpus <- tm_map(auxCorpus, stripWhitespace) 

auxCorpus <- tm_map(auxCorpus, removePunctuation) 

auxCorpus <- tm_map(auxCorpus, removeNumbers) 

auxCorpus <- tm_map(auxCorpus, removeWords, stopwords("portuguese")) 

 

#Gerar núvem 

wordcloud(auxCorpus, max.words = 50,colors=c("blue","red", "orange","green"),random.order = 

FALSE) 

 

#gerar tabela das palavras 

dtm <- TermDocumentMatrix(auxCorpus) 

m <- as.matrix(dtm) 

v <- sort(rowSums(m),decreasing=TRUE) 

d <- data.frame(word = names(v),freq=v) 

View(d) 

#salvar tabela com a frequência das palavras – rodar apenas uma das linhas de acordo com a 

seleção inicial 

write.csv(d, "tabela_mineracao_edemocracia.txt", row.names = TRUE) 

write.csv(d, " tabela_mineracao_lei.txt", row.names = TRUE) 
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APÊNDICE C – TABELA DE PALAVRAS DA NUVEM  

 

Palavras texto 

eDemocracia 
Frequência 

 
Palavras texto Lei Frequência 

pessoa 240 
 

pessoa 267 

deficiencia 224 
 

deficiencia 246 

publico 73 
 

lei 90 

direitos 66 
 

publico 75 

nao 61 
 

acessibilidade 71 

lei 58 
 

direitos 59 

servicos 54 
 

servicos 58 

ser 51 
 

ser 58 

acessibilidade 40 
 

devem 53 

sera 39 
 

artigo 43 

poder 38 
 

recursos 40 

trabalho 37 
 

social 39 

qualquer 35 
 

acesso 39 

unico 35 
 

nao 39 

saude 35 
 

demais 37 

social 30 
 

inclusive 36 

recursos 29 
 

deste 36 

deverao 29 
 

poder 33 

bem 28 
 

unico 32 

todos 27 
 

participacao 32 

inclusive 27 
 

uso 32 

tecnologia 27 
 

saude 32 

uso 27 
 

qualquer 31 

artigo 26 
 

comunicacao 30 

demais 26 
 

profissional 30 

publicos 26 
 

condicoes 28 

acesso 25 
 

assistiva 28 

assistiva 25 
 

tecnologia 28 

comunicacao 25 
 

todos 27 

programas 25 
 

trabalho 27 

habilitacao 25 
 

deve 27 

profissional 25 
 

igualdade 26 

meio 24 
 

publicos 26 
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sobre 23 
 

atendimento 25 

ministerio 23 
 

desta 25 

publica 22 
 

caput 25 

nacional 21 
 

acessiveis 24 

cumprimento 21 
 

inciso 24 

forma 20 
 

barreiras 23 

familia 20 
 

mobilidade 23 

caput 20 
 

normas 23 

reabilitacao 20 
 

seguintes 23 

lugares 20 
 

vigorar 23 

participacao 19 
 

coletivo 22 

trata 19 
 

forma 22 

podera 19 
 

informacao 22 

igualdade 18 
 

todas 22 

devera 18 
 

passa 22 

atendimento 18 
 

sobre 21 

cada 18 
 

apoio 20 
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APÊNDICE D – QUADRO COM QUANTIDADE DE SUGESTÕES POR 

ARTIGO 
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Art. 1º. 11 7 
 

Art. 28. 11 0 
 

Art. 55. 4 0 
 

Art. 82. 0 0 
 

Art. 109. 1 1 

Art. 2º. 32 57 
 

Art. 29. 5 1 
 

Art. 56. 2 1 
 

Art. 83. 0 0 
 

Art. 110. 1 1 

Art. 3º. 9 5 
 

Art. 30. 1 1 
 

Art. 57. 4 5 
 

Art. 84. 0 0 
 

Art. 111. 2 1 

Art. 4º. 28 14 
 

Art. 31. 2 0 
 

Art. 58. 3 2 
 

Art. 85. 0 0 
 

Art. 112. 5 1 

Art. 5º. 10 6 
 

Art. 32. 5 0 
 

Art. 59. 7 0 
 

Art. 86. 0 0 
 

Art. 113. 2 2 

Art. 6º. 11 2 
 

Art. 33. 5 0 
 

Art. 60. 4 2 
 

Art. 87. 2 1 
 

Art. 114. 3 2 

Art. 7º. 15 3 
 

Art. 34. 0 0 
 

Art. 61. 0 1 
 

Art. 88. 4 0 
 

Art. 115. 1 0 

Art. 8º. 2 0 
 

Art. 35. 2 0 
 

Art. 62. 3 4 
 

Art. 89. 2 1 
 

Art. 116. 1 0 

Art. 9º. 3 0 
 

Art. 36. 2 0 
 

Art. 63. 0 0 
 

Art. 90. 2 0 
 

Art. 117. 1 0 

Art. 10. 3 3 
 

Art. 37. 2 0 
 

Art. 64. 9 1 
 

Art. 91. 0 0 
 

Art. 118. 3 0 

Art. 11. 2 0 
 

Art. 38. 3 0 
 

Art. 65. 3 2 
 

Art. 92. 1 0 
 

Art. 119. 0 0 

Art. 12. 2 1 
 

Art. 39. 2 0 
 

Art. 66. 3 1 
 

Art. 93. 1 1 
 

Art. 120. 32 0 

Art. 13. 2 0 
 

Art. 40. 7 1 
 

Art. 67. 1 0 
 

Art. 94. 1 0 
 

Art. 121. 0 0 

Art. 14. 4 1 
 

Art. 41. 26 0 
 

Art. 68. 0 1 
 

Art. 95. 0 1 
 

Art. 122. 7 0 

Art. 15. 8 0 
 

Art. 42. 14 3 
 

Art. 69. 3 5 
 

Art. 96. 1 0 
 

Art. 123. 1 0 

Art. 16. 0 1 
 

Art. 43. 9 3 
 

Art. 70. 2 0 
 

Art. 97. 1 0 
 

Art. 124. 0 0 

Art. 17. 13 14 
 

Art. 44. 2 0 
 

Art. 71. 0 0 
 

Art. 98. 2 0 
 

Art. 125. 0 0 

Art. 18. 0 2 
 

Art. 45. 4 0 
 

Art. 72. 0 0 
 

Art. 99. 0 0 
 

Art. 126. 0 0 

Art. 19. 7 3 
 

Art. 46. 1 0 
 

Art. 73. 0 0 
 

Art. 100. 3 1 
 

Art. 127. 0 1 

Art. 20. 2 0 
 

Art. 47. 29 11 
 

Art. 74. 3 2 
 

Art. 101. 2 1 
 

Art. 128. 2 0 

Art. 21. 7 4 
 

Art. 48. 3 1 
 

Art. 75. 0 0 
 

Art. 102. 0 0 
 

Art. 129. 3 0 

Art. 22. 0 0 
 

Art. 49. 10 1 
 

Art. 76. 4 0 
 

Art. 103. 0 0 
 

Art. 130. 9 0 

Art. 23. 1 2 
 

Art. 50. 3 1 
 

Art. 77. 3 0 
 

Art. 104. 0 0 
 

Art. 131. 7 0 

Art. 24. 2 0 
 

Art. 51. 2 1 
 

Art. 78. 2 0 
 

Art. 105. 0 0 
 

Art. 132. 0 0 

Art. 25. 1 0 
 

Art. 52. 6 1 
 

Art. 79. 3 0 
 

Art. 106. 7 3 
 

Art. 133. 2 0 

Art. 26. 0 0 
 

Art. 53. 16 4 
 

Art. 80. 3 2 
 

Art. 107. 2 0 
 

Art. 134. 1 0 

Art. 27. 4 1 
 

Art. 54. 31 0 
 

Art. 81. 3 0 
 

Art. 108. 2 0 
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APÊNDICE E – QUADRO COMPARATIVO ENTRE O TEXTO DISPONIBILIZADO NO E-

DEMOCRACIA E O TEXTO DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO - LBI 

 
Texto disponibilizado no Portal e-Democracia Lei Brasileira de Inclusão 

Livro I 

Parte Geral 

Título I 

Das Disposições Preliminares 

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 

LIVRO I 

PARTE GERAL 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com, base na 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados na forma do § 3º, artigo 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil, destinado a estabelecer as diretrizes e normas 

gerais, bem como os critérios básicos para assegurar, promover e proteger o 

exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, visando a sua inclusão 

social e cidadania plena e efetiva. 

Art. 1°. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, 

o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania. 

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o 

procedimento previsto no § 3°. do art. 5°. da Constituição da República Federativa do 

Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e 

promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua 

vigência no plano interno. 

Art. 2º. Consideram-se pessoas com deficiência 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 igualdade de condições com as demais pessoas. 

Art. 2°. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.  

§ 1°. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: (Vigência) 

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

§ 2°. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 

Art. 3º. Para o reconhecimento dos direitos de que trata esta Lei, serão 

consideradas as deficiências que acarretem impedimentos nas funções ou na 

estrutura do corpo, referentes às capacidades comunicativas, mentais, intelectuais, 

sensoriais ou motoras. 

§ 1º As funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos, 

incluindo as funções psicológicas. 
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§ 2º As estruturas do corpo são as suas partes anatômicas, tais como órgãos, 

membros e seus componentes. 

Art. 4º. A avaliação da deficiência será médica e social. 

§ 1º A avaliação médica da deficiência e do respectivo grau considerará as 

deficiências nas funções e nas estruturas do corpo. 

§ 2º A avaliação social considerará os fatores ambientais e pessoais. 

§ 3º As avaliações médicas e sociais considerarão a limitação do desempenho de 

atividades, segundo suas especificidades. 

§ 4º As avaliações de que tratam os parágrafos 2º e 3º serão realizadas pelo Poder 

Público, por meio de instrumento desenvolvido para este fim. 

§ 5º As categorias e suas definições expressas neste artigo não excluem outras 

decorrentes de normas regulamentares a serem estabelecidas, ouvido o Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade). 

 

Art. 5º. Regulamento especificará o grau de limitação física, mental, intelectual, 

auditiva, visual ou múltipla que associada à avaliação social levará à classificação 

da pessoa como com deficiência para os fins desta Lei e em que grau de 

deficiência o mesmo deverá ser classificado, servindo como prova da deficiência 

quando exigida. 

 

Art. 6º. Para fins de aplicação desta lei considera-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos transportes, da informação e comunicação, inclusive seus 

sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertas ao público, 

de uso público ou privadas de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II – desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 

serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de 

adaptação ou projeto específico, não excluindo os recursos de tecnologia assistiva 

quando necessários. 

III - tecnologia assistiva: produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 

participação, de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

IV – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça a plena 

participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos, à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 

segurança, dentre outros, classificadas em: 

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas, nos 

espaços de uso público e privados de uso coletivo; 

Art. 3°. Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida; 

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem 

usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 

incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 

acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 

classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos 

ao público ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 
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b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios 

públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave ou obstáculo que 

dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 

intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem 

como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes que impeçam ou prejudiquem a participação 

social das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

V - comunicação: abrange as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), a visualização de textos, o braile, a comunicação tátil, os caracteres 

ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem 

simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os 

modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a 

tecnologia da informação e comunicação. 

VI - adaptação razoável: adaptações, modificações e ajustes necessários e 

adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando 

requeridos em cada caso e em caráter extraordinário, a fim de assegurar que as 

pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

VII - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, 

tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, 

distribuição de energia elétrica, iluminação pública, telefonia, abastecimento e 

distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 

planejamento urbanístico. 

VIII – mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços 

públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da 

edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações 

substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e 

similares, cabines telefônicas, fontes, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e 

quaisquer outros de natureza análoga. 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que, não se enquadrando no 

conceito de pessoa com deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 

movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da 

mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou percepção. 

X - residência inclusiva: são residências adaptadas, com estrutura adequada, 

localizadas em áreas residenciais na comunidade, que dispõem de equipe 

especializada e metodologia adequada para prestar atendimento personalizado e 

qualificado, proporcionando cuidado e atenção às necessidades individuais e 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 

mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia 

da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a 

participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades 

com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com 

deficiência às tecnologias; 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as 

línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o 

Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 

dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 

auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e 

alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados 

que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a 

fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades 

fundamentais; 

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais 

como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição 

de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento 

e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento 

urbanístico;  

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, 

superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que 

sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, 

tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso 

coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, 

quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade 

de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da 

flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, 

pessoa com criança de colo e obeso; 

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema 

Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com 

estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das 

necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em 



 82 

coletivas das pessoas com deficiência. 

XI - cuidador: é a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem 

remuneração, acompanha a pessoa com deficiência aos serviços requeridos no 

cotidiano ou a assiste no exercício de suas atividades diárias, tais como 

alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, excluídas as técnicas ou 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 

situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos; 

XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas 

adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que 

respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência;  

XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem 

remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no 

exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos 

identificados com profissões legalmente estabelecidas; 

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene 

e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas 

quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições 

públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com 

profissões legalmente estabelecidas; 

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não 

desempenhar as funções de atendente pessoal. 

Capítulo II 

Da Igualdade e Não Discriminação 

CAPÍTULO II 

DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Art. 7º. Todas as pessoas com deficiência são iguais perante a lei e não sofrerão 

nenhuma espécie de discriminação. 

§ 1° Considera-se discriminação em razão da deficiência, todas as formas de 

discriminação ou qualquer distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, 

que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais dessas 

pessoas, incluindo a recusa de adaptação razoável. 

§ 2º As medidas afirmativas necessárias para efetivar a igualdade de 

oportunidades e inclusão das pessoas com deficiência não serão consideradas 

discriminatórias, não sendo essas pessoas obrigadas a aceitá-las. 

Art. 4°. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 

§ 1°. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, 

restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de 

prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações 

razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

§ 2°. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de 

ação afirmativa. 

Art. 8º. Nenhuma pessoa com deficiência, sobretudo crianças, adolescentes, 

mulheres e idosos, será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou 

degradante. 

Art. 5°. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano 

ou degradante. 

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são 

considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com 

deficiência. 

Art. 9º. O Poder Público deverá garantir que nenhuma pessoa com deficiência 

sofrerá discriminação, em todos os aspectos relativos a casamento, família, 

paternidade e relacionamentos, em igualdade e condições com as demais pessoas, 

de modo a assegurar que: 

I - Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de contrair 

Art. 6°. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 

I - casar-se e constituir união estável; 

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 
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matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno 

consentimento dos pretendentes. 

II - Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos e 

de ter acesso a informações adequadas à idade e a educação em matéria de 

reprodução e de planejamento familiar, bem como os meios necessários para 

exercer esses direitos. 

Parágrafo único. A pessoa com deficiência, inclusive crianças e adolescentes, tem 

o direito a conservar sua fertilidade, em igualdade de condições com as demais 

pessoas, sendo vedada a esterilização compulsória. 

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou 

adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

Art. 10. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito à família e 

convivência familiar e comunitária. 

§ 1º É assegurado o direito das pessoas com deficiência à guarda, custódia, 

curatela e adoção, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

§ 2º É vedada a separação da criança e do adolescente da família, motivada na sua 

deficiência ou de qualquer membro da família. 

§ 3º Nos casos em que a família imediata não tenha condições de cuidar da 

criança ou adolescente com deficiência, o Poder Público providenciará para que 

cuidados alternativos sejam oferecidos por outros membros da família e, se isso 

não for possível, na comunidade. 

Art. 7°. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça 

ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem 

conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter 

peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

Art. 11. É assegurado à pessoa com deficiência usuária de cão-guia o direito de 

ingressar e permanecer com o animal nos transportes e estabelecimentos públicos 

e privados de uso coletivo. 
 

Art. 12. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de 

ameaça ou violação dos direitos da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem 

conhecimento de fatos que caracterizem as violações descritas no caput, remeterão 

peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

Art. 8°. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, 

com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à 

paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, 

ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, 

aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e 

das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Seção I 

Do Atendimento Prioritário 

Seção Única 

Do Atendimento Prioritário 

Art. 13. É dever do Estado, da sociedade, da comunidade e da família assegurar, 

com prioridade, às pessoas com deficiência a plena efetivação dos direitos 

referentes à vida, saúde, sexualidade, paternidade e maternidade, alimentação, 

habitação, educação, profissionalização, ao trabalho, à previdência social, 

habilitação e reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, cultura, ao desporto, 
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turismo, lazer, à informação e comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência familiar e 

comunitária, dentre outros decorrentes da Constituição da República Federativa 

do Brasil, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU 

e seu Protocolo Facultativo e das leis e outras normas, que garantam seu bem estar 

pessoal, social e econômico. 

Art. 14. Os órgãos públicos e entidades privadas, prestadores de serviços de 

atendimento ao público estão obrigados a dispensar à pessoa com deficiência, 

atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem 

tratamento diferenciado e atendimento imediato. 

 

Art. 15. A garantia de atendimento prioritário estabelecida nos arts. 13 e 14 desta 

Lei compreende, dentre outras medidas: 

I – prioridade em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II - prioridade no atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento 

ao público; 

III – prioridade na tramitação processual, procedimentos judiciais e 

administrativos em que forem partes ou intervenientes, bem como em todos os 

atos e diligências afins. 

IV - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, para prestar 

atendimento à pessoa com deficiência nos mesmos padrões que mantém para os 

demais. 

V - disponibilização de estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de 

passageiros. 

VI - disponibilização de informações e recursos de comunicação acessíveis. 

§ 1º Equiparam-se à pessoa com deficiência para fins de atendimento prioritário o 

acompanhante das pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas por 

crianças de colo. 

§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por 

esta lei fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a 

atender. 

Art. 9°. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo 

com a finalidade de: 

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; 

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam 

atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas; 

IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte 

coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque; 

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis; 

VI - recebimento de restituição de imposto de renda; 

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte 

ou interessada, em todos os atos e diligências. 

§ 1°. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com 

deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII 

deste artigo. 

§ 2°. Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei 

é condicionada aos protocolos de atendimento médico. 

Art. 16. Os direitos, prazos e obrigações previstos nesta Lei não excluem os já 

estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e 

declarações internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 
 

Seção II 

Da Isenção e Incentivo Fiscal  

Art. 17. Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os 

automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de 

cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro 
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portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem 

renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por pessoas 

com deficiência diretamente ou por intermédio de seu representante legal. 

§ 1º Os automóveis de passageiros a que se refere o caput serão adquiridos 

diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade legal e, no caso dos 

interditos, pelos seus curadores. 

§ 2º A isenção de que trata o caput poderá ser exercida a cada 2 (dois) anos, 

exceto nos casos em que o veículo adquirido for roubado, furtado ou sofrer algum 

sinistro que acarrete a perda total do bem. 

Art. 18. Também ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

quaisquer acessórios que, mesmo não sendo equipamentos originais do veículo 

adquirido, sejam utilizados para a sua adaptação ao uso pela pessoa com 

deficiência. 

 

Art. 19. A isenção será reconhecida pelo Poder Público, mediante prévia 

verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta lei.  

Art. 20. A alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei, antes de 2 (dois) 

anos contados da data da sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições 

e aos requisitos estabelecidos acarretará o pagamento pelo alienante do tributo 

dispensado, atualizado na forma da legislação tributária. 

 

Art. 21. É permitido ao contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Física, 

responsável por pessoas com deficiência, incluí-los como dependentes, para fins 

de dedução, semlimite de idade. 
 

Título II 

Dos Direitos Fundamentais 

Capítulo I 

Do Direito à Vida 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 

DO DIREITO À VIDA 

Art. 22. Toda pessoa humana tem direito inerente à vida e o Poder Público adotará 

as medidas necessárias para garantir seu efetivo exercício pela pessoa com 

deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais. 
 

Art. 23. O direito à vida da pessoa com deficiência deve ser assegurado mediante 

efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento e 

o envelhecimento em condições dignas de existência. 

Parágrafo único. Em situações de risco, tais como de emergência ou estado de 

calamidade pública, as pessoas com deficiência serão consideradas especialmente 

vulneráveis, devendo o Poder Público adotar medidas para sua proteção e 

segurança. 

Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao 

longo de toda a vida.  

Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a 

pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar 

medidas para sua proteção e segurança. 

Art. 24. A pessoa com deficiência não poderá ser submetida à intervenção, 

tratamento ou institucionalização forçada visando à correção, melhoramento, ou 

aliviamento de qualquer deficiência percebida ou real. 

Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção 

clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. 

Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela 
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poderá ser suprido, na forma da lei. 

Art. 25. É indispensável a obtenção do consentimento livre e esclarecido da 

pessoa com deficiência para a realização de tratamento, procedimento, 

hospitalização e/ou pesquisa científica. 

§ 1º Em caso de pessoa com deficiência interditada, sua participação, em maior 

grau possível, deve ser assegurada no processo de decisão visando ao 

consentimento. 

§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência interditada, apenas 

deve ser realizada quando houver benefício direto para sua saúde, e se não houver 

outra opção de investigação de eficácia comparável com participantes capazes. 

§ 3º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência que não prever 

benefício direto para a sua saúde tão somente deve ser realizada a título 

excepcional, expondo- a ao mínimo de riscos, e desde seja efetuada no interesse 

da saúde de outras pessoas com deficiência. 

Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é 

indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa 

científica. 

§ 1°. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua 

participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento. 

§ 2°. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou 

de curatela deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de 

benefício direto para sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde 

que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não 

tutelados ou curatelados. 

Art. 26. O procedimento involuntário de pessoas com deficiência será realizado 

somente em caso de risco iminente de morte ou de emergência em saúde pública, 

em conformidade com o superior interesse da pessoa com deficiência, e mediante 

a adoção de salvaguardas estabelecidas em lei. 

Parágrafo único. Em caso de emergência em saúde pública envolvendo 

procedimentos involuntários, as pessoas com deficiência devem ser tratadas em 

igualdade com as demais. 

Art. 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, 

livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado 

seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.  

Capítulo II 

Do Direito à Saúde 

CAPÍTULO III 

DO DIREITO À SAÚDE 

Art. 27. O direito à saúde da pessoa com deficiência será assegurado mediante 

ações, programas e serviços de saúde com base nos princípios, diretrizes e normas 

previstas na Constituição da República Federativa do Brasil e demais legislações 

aplicáveis. 

 

Art. 28. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em 

todos os níveis de complexidade, por intermédio do Sistema Único de Saúde 

(SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário. 

Parágrafo único. O conjunto de ações, programas e serviços, prestados por órgãos 

e instituições constituintes do SUS, destinados a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde da pessoa com deficiência, incluirá, dentre outros: 

I - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele 

necessitar e esteja impossibilitada de se locomover; 

II - elaboração e implementação de políticas e programas de saúde, inclusive de 

vacinação, voltados para a pessoa com deficiência, com a participação dos seus 

destinatários; 

II - serviços de saúde, que considerem as especificidades de gênero, inclusive de 

Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os 

níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. 

§ 1°. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas 

de saúde a ela destinadas. 

§ 2°. É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a 

atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às 

especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e 

autonomia. 

§ 3°. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente 

em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e 

continuada. 

§ 4°. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem 
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saúde sexual e reprodutiva, com ênfase nos serviços especializados no tratamento, 

habilitação e reabilitação; 

III – estabelecimento de normas éticas e técnicas, de modo a conscientizar os 

profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, autonomia e das 

especificidades das pessoas com deficiência, a serem observadas pelos 

profissionais de saúde no seu atendimento; 

IV - elaboração e implementação, com a participação dos seus destinatários, de 

políticas e programas de saúde visando a prevenção, o diagnóstico precoce e 

prevenção de agravos à saúde da pessoa com deficiência, inclusive através de 

campanhas de vacinação; 

V - garantia de informação adequada e acessível às pessoas com deficiência e a 

seus familiares sobre sua condição de saúde; 

VI - promoção de capacitação inicial e continuada de profissionais e de equipes 

que atuam no SUS no atendimento da pessoa com deficiência, especialmente nos 

serviços de habilitação e reabilitação, bem como orientação a cuidadores 

familiares e grupos de autoajuda. 

assegurar: 

I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;  

II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de 

deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de 

vida; 

III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação; 

IV - campanhas de vacinação; 

V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais; 

VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com 

deficiência; 

VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida; 

VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre 

sua condição de saúde; 

IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e 

agravos adicionais; 

X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, 

em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como 

orientação a seus atendentes pessoais; 

XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e 

fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. 

§ 5°. As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem 

de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. 

Art. 29. Toda pessoa que apresente deficiência devidamente classificada, qualquer 

que seja sua natureza, grau de severidade ou agravos à sua saúde, terá direito à 

habilitação e à reabilitação durante todo o período de vida que lhe for indicado 

aplicar estes processos. 

Parágrafo único. É parte integrante dos processos de habilitação e reabilitação o 

tratamento psicológico, quando indicado, prestado de forma simultânea aos 

atendimentos funcionais. 

Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à 

pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais 

clientes. 

Art. 30. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência 

no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de 

diagnóstico e atendimento, conforme regulamento específico. 

Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no 

local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico 

e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de 

seu acompanhante.  

Art. 31. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o 

direito a acompanhante, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar as 

condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o 

critério médico. 

Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento 

conceder autorização para o acompanhamento da pessoa com deficiência ou, no 

caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. 

rt. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a 

acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde 

proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. 

§ 1°. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto 

à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento 

justificá-la por escrito. 

§ 2°. Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1°. deste artigo, o órgão ou a 
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instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do 

acompanhante ou do atendente pessoal. 

Art. 32. O SUS assegurará diagnóstico e intervenção precoces, bem como serviços 

projetados para reduzir ao máximo e prevenir deficiências e agravos adicionais, 

inclusive entre crianças e idosos. 
 

Art. 33. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas a prevenir deficiências, 

inclusive por meio de: 

I - planejamento familiar; 

II - aconselhamento genético; 

III - acompanhamento da gravidez, do parto e puerpério; 

IV - nutrição da mulher e da criança; 

V - identificação e controle da gestante e do feto de alto risco; 

VI - programas de imunização; e 

VII - triagem neonatal. 

Art. 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por 

causas evitáveis, inclusive por meio de: 

I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto 

humanizado e seguro; 

II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e 

nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e 

nutrição da mulher e da criança; 

III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal; 

IV - identificação e controle da gestante de alto risco. 

Art. 34. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com 

deficiência, inclusive por meio da cobrança de valores diferenciados por planos e 

seguros privados de saúde, em razão de sua condição. 

Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, 

inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de 

saúde, em razão de sua condição. 

Art. 35. Às pessoas com deficiência será assegurada acessibilidade aos serviços de 

saúde, tanto públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas, por 

meio de recursos de tecnologia assistiva, e de todas as formas de comunicação 

previstas inciso V, art. 6º desta lei. 

Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto 

públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de 

tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso V do art. 

3o desta Lei. 

Art. 36. Os espaços físicos dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, 

deverão ser adequados visando a facilitar o acesso das pessoas com deficiência, 

em conformidade com a legislação de acessibilidade em vigor, buscando 

aprimorar seus mobiliários, espaços físicos, arquiteturas e remover todas as 

barreiras, visíveis e invisíveis, do ambiente. 

Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem 

assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em 

vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de 

ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas 

com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. 

Art. 37. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra 

pessoas com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de 

saúde públicos e privados à autoridade sanitária, e obrigatoriamente comunicados 

à Autoridade Policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos de Direitos da 

Pessoa com Deficiência. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com 

deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que 

lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. 

§ 2º Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória prevista no caput deste 

artigo, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 

Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa 

com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos 

e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com 

deficiência qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe 

cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico. 

Capítulo III 

Do Direito à Habilitação e à Reabilitação 

CAPÍTULO II 

DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO 

Art. 38. A habilitação e reabilitação é direito fundamental das pessoas com Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com 
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deficiência e deve possibilitar que estas conquistem e conservem o máximo de 

autonomia e plena capacidade física, intelectual, social e profissional, bem como 

plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. 

Parágrafo único. A habilitação e reabilitação será baseada em avaliação 

multidisciplinar das necessidades e habilidades de cada pessoa, em idade mais 

precoce possível, consistindo na adoção de medidas para compensar perda ou 

limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. 

deficiência. 

Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o 

desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, 

sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a 

conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em 

igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. 

Art. 39. Nos programas de habilitação e reabilitação para as pessoas com 

deficiência, serão garantidos, dentre outros: 

I - adaptação dos programas, métodos, técnicas, organização, recursos para 

atender as necessidades de cada deficiência; 

II - acessibilidade plena a todos os ambientes e serviços; 

III - tecnologia assistiva, material e equipamentos adequados e apoio técnico 

profissional, de acordo com as especificidades da pessoa com deficiência; 

IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos 

programas. 

Parágrafo único. A habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência poderá 

ocorrer de maneira articulada entre as várias áreas abrangidas por estes serviços, 

observadas as peculiaridades de cada caso. 

Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação 

multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, 

observadas as seguintes diretrizes: 

I - diagnóstico e intervenção precoces; 

II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o 

desenvolvimento de aptidões; 

III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a 

plena participação social da pessoa com deficiência; 

IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis 

de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência;  

V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na 

zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios 

locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com 

deficiência, são garantidos: 

I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de 

cada pessoa com deficiência; 

II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços; 

III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados 

e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com 

deficiência; 

IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e 

serviços. 

 

Art. 17. Os serviços do SUS e do Suas deverão promover ações articuladas para garantir 

à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas 

de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena 

participação social. 

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer 

informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de 

lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, 

de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos e 

nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua cidadania. 
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Capítulo IV 

Do Direito à Educação 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

Art. 40. É direito fundamental da pessoa com deficiência à educação, a fim de 

garantir que a mesma atinja e mantenha o nível adequado de aprendizagem, de 

acordo com suas características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem. 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 

sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, 

colocando-a a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, 

crueldade e opressão escolar. 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 

a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades 

de aprendizagem. 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda 

forma de violência, negligência e discriminação. 

Art. 41. Incumbe ao Poder Público, em todos os níveis e modalidades de ensino, 

assegurar, criar, desenvolver, implementar e incentivar: 

I – a convivência escolar num sistema educacional inclusivo; 

II - a preparação da escola e o aprimoramento dos sistemas educacionais a fim de 

incluir todos os alunos com deficiência, inclusive através da disponibilização de 

tecnologias assistivas e cuidadores; 

III - ações e programas que garantam a acessibilidade plena, o atendimento 

educacional especializado e o combate à discriminação; 

IV – a adaptação dos currículos, métodos, técnicas pedagógicas e de avaliação a 

fim de que se garanta a aprendizagem com qualidade; 

V – a adoção de medidas individualizadas que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social, bem como a permanência na escola; 

VI - produção e divulgação de conhecimento, bem como o desenvolvimento de 

novos métodos e técnicas pedagógicas; 

VII - mecanismos de planejamento, revisão e avaliação de provisão educacional 

para crianças e adultos com necessidades educacionais especiais; 

VIII - a participação de pais, comunidade e organizações de pessoas com 

deficiência nos processos de planejamento e tomada de decisão, concernentes à 

provisão de serviços para necessidades educacionais especiais; 

IX – a adoção de estratégias de identificação e intervenção precoces, bem como 

no desenvolvimento dos aspectos vocacionais, levando em conta o talento, a 

criatividade e as habilidades dos educandos com deficiência; 

X – a disponibilização de programas de capacitação dos profissionais de 

educação, tanto em serviço como durante a formação; 

XI – a capacitação e disponibilização de profissionais em braile, Libras e outros 

meios de comunicação alternativos; 

XII - a disponibilização de educação técnica e profissionalizante, voltada à 

qualificação da pessoa com deficiência para sua inserção no mundo do trabalho; e 

XIII – a inclusão de conteúdos curriculares, nos cursos de nível superior, 

educação profissional e tecnológica, de questões relacionadas às pessoas com 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 

acompanhar e avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos 

de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 

assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos 

estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de 

igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita 

da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas 

inclusivas; 

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o 

acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino; 

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas 

pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia 

assistiva;  

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional 

especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de 

disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva; 

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas 

instâncias de atuação da comunidade escolar; 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos 

linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a 

criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência; 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e 

continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento 
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deficiência em seus respectivos campos de conhecimento. 

Parágrafo único. Às instituições privadas em qualquer dos níveis e modalidades 

de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, IV, V, IX, XI 

do caput, estando elas impedidas de cobrar valores adicionais de qualquer 

natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas quando do cumprimento 

destas incumbências. 

educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 

especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais 

de apoio; 

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia 

assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua 

autonomia e participação; 

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade 

de oportunidades e condições com as demais pessoas;  

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 

profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos 

respectivos campos de conhecimento; 

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades 

recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais 

integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades 

concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; 

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. 

§ 1°. Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se 

obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores 

adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no 

cumprimento dessas determinações. 

§ 2°. Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI 

do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte: 

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, 

possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras; (Vigência) 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas 

salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, 

com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras. (Vigência) 

Art. 42. As instituições federais de ensino profissionalizante e de educação 

superior, públicas ou privadas, vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, 

em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos técnicos e de graduação, por 

curso e turno, no mínimo 5% (cinco por cento) de suas vagas para estudantes com 

deficiência. 

Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios 

estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser 

disponibilizadas para os demais estudantes. 

Art. 29. (VETADO). 

Art. 43. Nos processos seletivos para ingresso em cursos oferecidos pelas Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 
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instituições de ensino superior, tanto públicas como privadas, serão garantidas, 

dentre outras, as seguintes medidas: 

I – adaptação de provas para qualquer meio adequado e que atenda às 

necessidades do candidato com deficiência; 

II - tecnologia assistiva adequada, previamente solicitada pelo candidato com 

deficiência; 

III - avaliação diferenciada nas provas escritas, discursivas ou de redação 

realizadas por candidatos cuja deficiência acarrete não utilização ou impedimentos 

no uso da gramática da língua portuguesa. 

instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e 

privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições 

de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para 

que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia 

assistiva necessários para sua participação; 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades 

específicas do candidato com deficiência; 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, 

previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, 

tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante 

prévia solicitação e comprovação da necessidade; 

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que 

considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da 

modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. 

Capítulo V 

Do Direito à Moradia 

CAPÍTULO V 

DO DIREITO À MORADIA 

Art. 44. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família 

natural ou substituta, com cônjuge, companheiro ou desacompanhada de seus 

familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em residências inclusivas. 

Parágrafo único. A assistência integral na modalidade de residência inclusiva será 

prestada quando verificado abandono, carência de recursos financeiros próprios 

ou da família ou inexistência de grupo familiar. 

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural 

ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para 

a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. 

§ 1°. O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a 

manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. 

§ 2°. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito 

do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de 

condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

Art. 45. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos 

públicos, a pessoa com deficiência ou seus responsáveis gozam de prioridade na 

aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 

I - definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras que 

considerem os princípios do desenho universal; 

II - no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais com 

desenho universal em todos os pisos; 

III – reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais; 

IV - implantação de equipamentos urbanos comunitários acessíveis; 

V - eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas; 

VI - elaboração de especificações técnicas no projeto que permita a instalação de 

elevadores. 

Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a 

pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel 

para moradia própria, observado o seguinte: 

I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa 

com deficiência; 

II - (VETADO); 

III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso 

comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação 

razoável nos demais pisos; 

IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis; 

V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de 

elevadores. 
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§ 1º O direito à prioridade, previsto no caput, não será reconhecido à pessoa com 

deficiência beneficiária mais de uma vez, ressalvado justo motivo. 

§ 2º Nos programas habitacionais públicos, os eventuais critérios de 

financiamento deverão ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com 

deficiência ou de sua família. 

§ 1°. O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com 

deficiência beneficiária apenas uma vez. 

§ 2°. Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser 

compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família. 

§ 3°. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais 

reservadas por força do disposto no inciso I do caput deste artigo, as unidades não 

utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. 

Art. 46. Ao Poder Público compete: 

I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no art. 45; e 

II - divulgar junto aos agentes interessados e orientar os beneficiários sobre a 

política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e 

municipais, especialmente as questões relativas à acessibilidade. 

Art. 33. Ao poder público compete: 

I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 

desta Lei; e 

II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista 

nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos 

sobre acessibilidade. 

Capítulo VI 

Do Direito ao Trabalho 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

CAPÍTULO VI 

DO DIREITO AO TRABALHO 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 47. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 

§ 1º O trabalho da pessoa com deficiência deverá ser de sua livre escolha e 

aceitação no mundo do trabalho, em ambiente aberto, acessível, seguro e salubre. 

§ 2º A pessoa com deficiência tem direito a oportunidades iguais aos dos demais 

empregados e a igual remuneração por trabalho de igual valor. 

§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência, bem como qualquer 

discriminação baseada na deficiência. 

§ 4º A promoção do emprego poderá ocorrer mediante políticas e medidas 

apropriadas que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivos e outras 

medidas. 

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, 

em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

§ 1°. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são 

obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 

§ 2°. A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração 

por trabalho de igual valor. 

§ 3°. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação 

em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, 

admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão 

profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. 

§ 4°. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, 

treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e 

incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com 

os demais empregados. 

§ 5°. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação 

e de capacitação. 

Art. 48. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego a 

inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. 

Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho 

autônomo, incluídos o cooperativismo e associativismo deverão prever a 

Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e 

garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de 

trabalho. 

Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho 
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participação das pessoas com deficiência e linhas de crédito quando necessárias. autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da 

pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias. 

Seção II 

Da Habilitação e Reabilitação Profissional 

Seção II 

Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional 

Art. 49. O Poder Público deverá implementar serviços e programas completos de 

reabilitação profissional visando a possibilitar que as pessoas com deficiência e 

aquelas que adquiriram uma deficiência no trabalho possam continuar ou retornar 

ao trabalho, conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena capacidade 

física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão e participação em 

todos os aspectos da vida. 

§ 1° Equipe multiprofissional avaliará com base em critérios médicos e sociais e 

indicará o programa de reabilitação que vise a alcançar as mesmas ou novas 

capacidades de trabalho do trabalhador, servidor e empregado público. 

§ 2° Os programas completos de reabilitação profissional poderão ser articulados 

com a rede de saúde e de ensino em todos os níveis e modalidades visando a 

reinserir o trabalhador, servidor e empregado público nas mesmas ou outras 

funções. 

Art. 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de 

habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência 

possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados sua livre 

escolha, sua vocação e seu interesse. 

§ 1°. Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no § 1°. do art. 2°. 

desta Lei, programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com 

deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas 

capacidades e habilidades de trabalho. 

§ 2°. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa 

com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de 

profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional 

para ingresso no campo de trabalho. 

§ 3°. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação 

profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com 

deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser 

capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-

lo e de nele progredir. 

§ 4°. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação 

profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. 

§ 5°. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas 

com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência 

social, em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou 

diretamente com o empregador. 

§ 6°. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia 

formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada 

para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo 

determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o 

disposto em regulamento. 

§ 7°. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão à pessoa com 

deficiência. 

Art. 50. O Poder Público deverá promover a reabilitação profissional de 

servidores e empregados públicos que adquirirem deficiência em decorrência do 

trabalho, visando reinseri-los nas mesmas ou em outras funções. 
 

Art. 51. A pessoa com deficiência, beneficiária ou não do Regime Geral de 

Previdência Social, tem direito a serviços e programas completos de habilitação e  



 95 

reabilitação profissional para capacitar-se para o trabalho, conservá-lo e progredir 

profissionalmente. 

Art. 52. A habilitação e a reabilitação profissional deverão proporcionar à pessoa 

com deficiência os meios para aquisição ou readaptação da capacidade 

profissional, com vistas à inserção ou à reintegração no mundo do trabalho. 

§ 1º A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à 

pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos e habilidades especificamente 

associados à determinada profissão ou ocupação, permitindo nível suficiente de 

desenvolvimento profissional para ingresso no mundo do trabalho. 

§ 2º Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão estar dotados 

dos recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, 

independentemente da natureza de sua deficiência, a fim de que possa ser 

capacitado para um trabalho que lhe seja adequado e tenha perspectivas de obter, 

conservar e nele progredir. 

§ 3º A habilitação profissional poderá ocorrer articulada com a rede pública ou 

privada de ensino, em todos os níveis e modalidades, e em entidades privadas de 

formação profissional com finalidade social. 

§ 4º A reabilitação profissional poderá ocorrer, articulada com a rede pública ou 

privada de saúde e, ainda, diretamente com o empregador. 

§ 5º A habilitação profissional poderá ocorrer em empresas por meio da 

formalização do contrato de trabalho da pessoa com deficiência que será 

considerada para o cumprimento da reserva prevista em lei. 

§ 6º A habilitação e reabilitação profissional atenderá as pessoas com deficiência 

de todas as idades e não se confunde com a aprendizagem ou o estágio. 

 

Seção III 

Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho 

Seção III 

Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho 

Art. 53. Constituem-se modos de inserção da pessoa com deficiência no trabalho: 

I – competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação 

trabalhista e previdenciária, no qual devem ser atendidas as regras de 

acessibilidade e adaptação razoável no ambiente de trabalho; 

II – seletiva: emprego apoiado, nos termos da legislação trabalhista e 

previdenciária, realizado por meio de processo de contratação regular que depende 

da adoção de tecnologia assistiva. 

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação 

competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da 

legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de 

acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável 

no ambiente de trabalho. 

Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por 

meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes: 

I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção 

no campo de trabalho; 

II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da 

pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, 

de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho; 

III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada; 

IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de 
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estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais; 

V - realização de avaliações periódicas; 

VI - articulação intersetorial das políticas públicas; 

VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. 

Art. 54. A entidade privada sem fins lucrativos, que tenha como fim social a 

atuação e atendimento de pessoas com deficiência, poderá intermediar a colocação 

seletiva no trabalho de que trata o inciso II, do art. 53, na hipótese de habilitação 

profissional, devendo observar o seguinte: 

I - atender exclusivamente a programas de habilitação e reabilitação profissional 

para pessoas com deficiência em idade adulta, visando a sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social; 

II – a prestação de serviços poderá se dar em órgãos e entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta, conforme previsão do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e empresas privadas, situações em que o vínculo de 

emprego se estabelece diretamente com a entidade. 

§ 1º Na prestação de serviços de que trata o inciso II é exigido que: 

I - o serviço prestado seja restrito às atividades meio do órgão ou entidade da 

Administração Pública Direta ou Indireta, sendo garantida remuneração à pessoa 

com deficiência equivalente ao salário habitualmente pago no mercado de 

trabalho; 

II - o órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta faça constar 

dos convênios a relação nominal dos trabalhadores com deficiência em atividade; 

III - a entidade intermediadora demonstre mensalmente ao órgão ou entidade da 

Administração Pública Direta ou Indireta o cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas às pessoas com deficiência 

constantes do rol do convênio. 

§ 2º A entidade intermediadora promoverá, em conjunto com o órgão ou entidade 

da Administração Pública Direta e Indireta e com as empresas privadas programa 

de preparação do ambiente de trabalho para receber pessoas com deficiência e 

programa de prevenção de doenças profissionais e acidentes de trabalho. 

§ 3º A prestação de serviços será feita mediante celebração de convênio ou 

contrato. 

Art. 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado 

para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e em 

outras normas de acessibilidade vigentes. 

Capítulo VII 

Do Direito à Assistência Social 

CAPÍTULO VII 

DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 55. A assistência social à pessoa com deficiência será prestada de forma 

articulada com as demais políticas sociais e com base nos princípios e diretrizes 

previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, na Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, na Lei Orgânica da Assistência Social 

(Loas), no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), observadas as demais 

normas pertinentes. 

Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política 

pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a 

garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do 

desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção 

do acesso a direitos e da plena participação social. 

§ 1°. A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve 
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envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da 

Proteção Social Especial, ofertados pelo Suas, para a garantia de seguranças 

fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco, por 

fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. 

§ 2°. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de 

dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e 

instrumentais. 

Art. 56. As políticas e ações no âmbito da Assistência Social, com vistas à 

habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência terão como objetivo o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como a autonomia, a 

independência, a segurança, o acesso aos direitos e à participação plena e efetiva 

na sociedade. 

Art. 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua 

subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício mensal de 1 (um) salário-

mínimo, nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. 57. Às pessoas com deficiência que não possuam meios para prover sua 

subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício 

mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 

Social (Loas). 

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos 

termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per 

capita a que se refere a Loas. 

Art. 41. A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar no 142, de 8 de 

maio de 2013. 

Capítulo VIII 

Do Direito à Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 

CAPÍTULO IX 

DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER 

Art. 58. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, esporte, turismo e lazer 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o 

acesso: 

I - a bens culturais; 

II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e 

desportivas; e 

III - a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos, assim como 

a monumentos e outros locais de importância cultural nacional. 

§ 1º Não se admitirá a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à 

pessoa com deficiência, sob o argumento de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual. 

§ 2º As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na 

promoção da acessibilidade a todo patrimônio cultural, no que couber, devem 

estar de acordo com o que estabelece o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan). 

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso: 

I - a bens culturais em formato acessível; 

II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em 

formato acessível; e 

III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou 

eventos culturais e esportivos. 

§ 1°. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com 

deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual. 

§ 2°. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à 

superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas 

as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional. 

Art. 59. O Poder Público incentivará, promoverá e garantirá a participação das Art. 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em 
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pessoas com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas 

e recreativas, em todos os níveis, por meio das seguintes ações: 

I - organização, desenvolvimento e participação em atividades artísticas, 

intelectuais, culturais, esportivas e recreativas; 

II - provisão de instrução, treinamento e recursos adequados; 

III - garantia de acesso aos locais de eventos e aos serviços prestados por pessoas 

ou entidades envolvidas na organização das atividades de que trata este artigo; e 

IV – fomento à participação de crianças com deficiência em jogos e atividades 

recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar. 

atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu 

protagonismo, devendo: 

I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas; 

II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou 

entidade envolvida na organização das atividades de que trata este artigo; e 

III - assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, 

esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

Art. 60. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de 

espetáculos e de conferências e similares reservarão, a depender de sua 

capacidade de lotação, as seguintes vagas: 

I - para pessoas com deficiência em cadeira de rodas: 

a) de 4 a 25 lugares ... 1 vaga 

b) de 26 a 50 lugares ... 2 vagas 

c) de 51 a 150 lugares ... 4 vagas 

d) de 151 a 300 lugares ... 5 vagas 

e) de 301 a 500 lugares ... 6 vagas 

f) de 501 a 5000 lugares ... 6 vagas, mais 1 vaga a cada 150 lugares 

excedentes a 501. 

g) Acima de 5001 lugares ... 36 vagas, mais 1 vaga a cada 200 lugares 

excedentes a 5001. 

II - para pessoas com deficiência, exceto as em cadeira de rodas: 

a) de 4 a 25 lugares ... 1 vaga 

b) de 26 a 50 lugares ... 2 vagas 

c) de 51 a 150 lugares ... 4 vagas 

d) de 151 a 300 lugares ... 5 vagas 

e) de 301 a 500 lugares ... 6 vagas 

f) de 501 a 5000 lugares ... 6 vagas, mais 1 vaga a cada 150 lugares 

excedentes a 501. 

g) Acima de 5001 ... 36 vagas, mais 1 vaga a cada 200 lugares 

excedentes a 5001. 

III – pessoas com mobilidade reduzida, inclusive obesos: 

a) de 4 a 25 lugares ... 1 vaga 

b) de 26 a 50 lugares ... 2 vagas 

c) de 51 a 150 lugares ... 4 vagas 

d) de 151 a 300 lugares ... 5 vagas 

e) de 301 a 500 lugares ... 6 vagas 

f) de 501 a 5000 lugares ... 6 vagas, mais 1 vaga a cada 150 lugares 

excedentes a 501. 

Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de 

espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para 

a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, 

observado o disposto em regulamento. 

§ 1°. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto 

em locais diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, 

devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, 

em conformidade com as normas de acessibilidade. 

§ 2°. No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem, 

excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham 

mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento. 

§ 3°. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que 

garantam a acomodação de, no mínimo, 1 (um) acompanhante da pessoa com deficiência 

ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente a 

grupo familiar e comunitário. 

§ 4°. Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver, obrigatoriamente, rotas de 

fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a 

fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em 

caso de emergência. 

§ 5°. Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às 

normas de acessibilidade em vigor. 

§ 6°. As salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade 

para a pessoa com deficiência. (Vigência) 

§ 7°. O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor 

cobrado das demais pessoas. 
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g) Acima de 5001 lugares ... 36 vagas, mais 1 vaga a cada 200 lugares 

excedentes a 5001. 

§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão ser distribuídos pelo 

recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, 

devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução 

das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. 

§ 2º No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes 

poderão excepcionalmente ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não 

tenham mobilidade reduzida. 

§ 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais 

que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

§ 4º Nos locais referidos no caput, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas 

de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim 

de permitir a saída segura das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em 

caso de emergência. 

§ 5º As áreas destinadas aos profissionais, tais como coxias, camarins, vestiários e 

outros, devem ser acessíveis. 

Art. 61. Os hotéis, pousadas e similares deverão ser construídos observando-se os 

princípios do desenho universal. 

§ 1º Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 5% de 

seus dormitórios acessíveis e 10% de seus dormitórios adaptáveis. 

§ 2º Os dormitórios de que trata o § 1º deverão ser localizados em rotas acessíveis. 

Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os 

princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, 

conforme legislação em vigor. (Vigência) 

§ 1°. Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por 

cento) de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade acessível. 

§ 2°. Os dormitórios mencionados no § 1°. deste artigo deverão ser localizados em rotas 

acessíveis. 

Capítulo IX 

Do Direito ao Transporte 

CAPÍTULO X 

DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE 

Art. 62. O direito ao transporte da pessoa com deficiência será assegurado em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas por meio da identificação e 

eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. 

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, 

aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos, 

terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acessos e operação. 

§ 2º Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver 

interação com a matéria nela regulamentada, a outorga, a concessão, a permissão, 

a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e serviços de transporte 

coletivo. 

§ 3º As empresas de transporte coletivo de passageiros somente poderão afixar o 

"Símbolo Internacional de Acesso" no sistema de transporte após a certificação da 

acessibilidade pelas instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de 

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao 

seu acesso. 

§ 1°. Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e 

aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os 

veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do 

serviço. 

§ 2°. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver 

interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, 

a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo. 

§ 3°. Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de 

transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida 
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transportes coletivos. pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. 

Art. 63. Os serviços de transporte coletivo terrestre são: 

I - transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e 

interestadual; 

II - transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano; e 

III - transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. 

Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou 

privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos 

acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que 

transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que 

devidamente identificados. 

§ 1°. As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% (dois por cento) 

do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as 

especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de 

acessibilidade. 

§ 2°. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla 

visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de 

trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. 

§ 3°. A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às 

sanções previstas no inciso XVII do art. 181 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro). 

§ 3º A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às 

sanções previstas no inciso XX do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro). (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) 

§ 4°. A credencial a que se refere o § 2°. deste artigo é vinculada à pessoa com 

deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território 

nacional. 

Art. 64. Fica assegurada, pelo menos, a reserva de 2% (dois por cento) das vagas 

nos estacionamentos públicos e privados de uso coletivo para os veículos 

conduzidos por pessoa com deficiência física e visual, devidamente identificado, 

posicionadas de forma a garantir-lhe facilidade de acesso. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também ao veículo que transporta 

pessoa com deficiência física e visual, desde que devidamente identificado. 

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as 

estações, os portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a 

garantir o seu uso por todas as pessoas. 

§ 1°. Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo devem dispor de sistema 

de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do 

itinerário. 

§ 2°. São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos 

de embarque e de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as 

normas técnicas. 

§ 3°. Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de 

transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida 

pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. 

Art. 65. Os veículos de transporte coletivo, em operação no país, devem ser 

acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. 

§ 1º Os veículos de que trata o caput devem dispor de sistema sonoro e visual 

indicando o destino final e a próxima parada. 

§ 2º Os veículos de transporte coletivo, bem como as paradas, portos, terminais e 

estações, devem dispor de sistema acessível de comunicação indicativo de todos 

Art. 49. As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação de suas 

frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos arts. 46 e 48 desta Lei. (Vigência) 
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os pontos do itinerário. 

§ 3º Os serviços de transporte coletivo de que trata esse artigo, devem possibilitar 

o embarque e desembarque em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo. 

Art. 66. O Poder Público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua 

utilização como táxis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. 

Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização 

como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. 

 

Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento) de seus 

veículos acessíveis à pessoa com deficiência. 

§ 1°. É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço 

de táxi prestado à pessoa com deficiência. 

§ 2°. O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a 

acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo. 

 

Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo adaptado para 

uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota. 

Título III 

Da Acessibilidade 

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 

TÍTULO III 

DA ACESSIBILIDADE 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 67. A acessibilidade é direito fundamental e será assegurada a fim de 

possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida. 

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e 

de participação social. 

Art. 68. Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que 

houver interação com a matéria nela regulamentada: 

I - a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação 

e informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de 

obra,quando tenham destinação pública ou coletiva; 

II - a outorga ou renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação 

de qualquer natureza; 

III - a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos 

públicos, por meio de qualquer instrumento, tais como contrato, convênio ou 

instrumento congênere; e 

IV - a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos 

internacionais por entes públicos ou privados. 

Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de outras normas 

relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada: 

I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a 

fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a 

execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva; 

II - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de 

qualquer natureza; 

III - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos, por 

meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere; e 

IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento 

internacionais por entes públicos ou privados. 

Art. 69. A concepção e a implantação dos projetos que tratam do meio físico, 

transporte, informação e comunicação, inclusive sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, bem como outros serviços, equipamentos e 

instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto 

na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, 

tendo como referências as normas de acessibilidade. 

§ 1º O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral e a 

Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de 

transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de 

acessibilidade. 

§ 1°. O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. 
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adaptação razoável como regra restrita e excepcional, podendo ser de caráter 

complementar ao desenho universal. 

§ 2º Caberá ao Poder Público promover a inclusão de conteúdos temáticos 

referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação 

profissional e tecnológica, do ensino superior e na formação das carreiras de 

Estado. 

§ 3º Os programas, projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o 

apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento 

deverão incluir temas voltados para o desenho universal. 

§ 4º As políticas públicas deverão considerar o desenho universal desde a sua fase 

de concepção. 

§ 2°. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser 

empreendido, deve ser adotada adaptação razoável. 

§ 3°. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao 

desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do 

ensino superior e na formação das carreiras de Estado. 

§ 4°. Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o 

apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão 

incluir temas voltados para o desenho universal. 

§ 5°. Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do 

desenho universal. 

Art. 70. A construção, a reforma ou a ampliação de edificações de uso público ou 

privadas de uso coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de 

edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis. 

§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, 

Arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, 

exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de 

acessibilidade previstas em toda a legislação. 

§ 2º Para a aprovação, licenciamento ou emissão de certificado de projeto 

executivo arquitetônico ou urbanístico ou de instalações e equipamentos 

temporários ou permanentes deverá ser atestado o atendimento às regras de 

acessibilidade. 

§ 3º O Poder Público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviço, 

determinará a colocação, em espaços ou locais de ampla visibilidade, do "Símbolo 

Internacional de Acesso", na forma prevista nas normas pertinentes. 

Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas 

ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a 

serem acessíveis. 

§ 1°. As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, de 

Arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir 

a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade 

previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes. 

§ 2°. Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo 

arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e 

para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, 

deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. 

§ 3°. O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, 

determinará a colocação, em espaços ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo 

internacional de acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas. 

Art. 71. Em qualquer intervenção nas vias, logradouros e passeios públicos, o 

Poder Público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das 

obras e dos serviços garantirão o livre trânsito, a circulação de forma segura e a 

acessibilidade, durante e após a sua execução. 

Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir 

acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo 

como referência as normas de acessibilidade vigentes. 

Art. 72. A acessibilidade, nos termos do artigo 24, XIV, da Constituição Federal, 

vincula no que couber: 

I - os Planos Diretores Municipais, Planos Diretores de Transporte e Trânsito, 

Planos de Mobilidade Urbana e Planos de Preservação de Sítios Históricos 

elaborados ouatualizados a partir da publicação desta Lei; 

II – o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a 

Lei do Sistema Viário; 

III - os estudos prévios de impacto de vizinhança; 

IV – as atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e 

V – a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. 

§ 1º Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer 

Art. 58. O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar devem 

atender aos preceitos de acessibilidade, na forma regulamentar. 

§ 1°. As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das 

edificações a que se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de 

suas unidades internamente acessíveis, na forma regulamentar. 

§ 2°. É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades 

internamente acessíveis a que se refere o § 1°. deste artigo. 
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atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade. 

§ 2º Para emissão de carta de "habite-se" ou habilitação equivalente e para sua 

renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de 

acessibilidade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade. 

Art. 73. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de 

acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas: 

I - a priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de 

recursos para a implantação das ações; e 

II - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos. 

Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as 

empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem 

garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das 

pessoas, durante e após sua execução. 

 

Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em 

legislação e em normas técnicas, observado o disposto na Lei no 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, no 10.257, de 10 de julho de 2001, e no 12.587, de 3 de janeiro de 

2012: 

I - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos 

de mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou 

atualizados a partir da publicação desta Lei; 

II - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis 

do sistema viário; 

III - os estudos prévios de impacto de vizinhança; 

IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e 

V - a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. 

§ 1°. A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são 

condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade. 

§ 2°. A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua renovação, 

quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é 

condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade. 

 

Art. 61. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade 

atenderão às seguintes premissas básicas: 

I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para 

implementação das ações; e 

II - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos. 

 

Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de 

contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível. 

Capítulo II 

Do Acesso à Informação e à Comunicação 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 

Art. 74. É obrigatória a acessibilidade nos portais privados e sítios eletrônicos do 

Poder Público na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas 

com deficiência, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. 

§ 1º Os sítios eletrônicos acessíveis conterão símbolo que represente a 

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com 

sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa 

com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores 

práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. 
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acessibilidade na rede mundial de computadores (internet), a ser adotado nas 

respectivas páginas de entrada. 

§ 2º Os telecentros comunitários instalados pelo Poder Público ou apoiados com 

recursos públicos devem possuir máquinas e instalações acessíveis. 

§ 1°. Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque. 

§ 2°. Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu custeio 

ou sua instalação e lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis. 

§ 3°. Os telecentros e as lan houses de que trata o § 2°. deste artigo devem garantir, no 

mínimo, 10% (dez por cento) de seus computadores com recursos de acessibilidade para 

pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, 

quando o resultado percentual for inferior a 1 (um). 

Art. 75. A acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos de interesse público na 

rede mundial de computadores (internet) deverá ser observada para obtenção do 

financiamento de que trata o art. 68, III. 

Art. 64. A acessibilidade nos sítios da internet de que trata o art. 63 desta Lei deve ser 

observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 54 desta Lei. 

Art. 76. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão 

garantir o pleno acesso às pessoas com deficiência, por meio das seguintes ações: 

I - no Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), disponível para uso do público 

em geral: 

a) instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, 

telefones de uso público adaptados para uso por pessoas com deficiência; 

b) garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas com 

deficiência auditiva para acessos individuais; 

c) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica e 

por vídeo a serem utilizadas por pessoas com deficiência auditiva, que funcionem 

em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração 

com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de Serviço Móvel Pessoal; 

d) garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a 

identificação das unidades existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem 

como demais informações exibidas no painel destes equipamentos; 

II - no Serviço Móvel Celular ou Serviço Móvel Pessoal: 

a) garantir a interoperabilidade nos serviços de telefonia móvel, para possibilitar o 

envio de mensagens de texto entre celulares de diferentes empresas; 

b) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica e 

por vídeo a serem utilizadas por pessoas com deficiência auditiva, que funcionem 

em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração 

com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de Serviço Telefônico Fixo 

Comutado. 

§ 1º Além das ações citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos 

Planos Gerais de Metas de Universalização, bem como o estabelecido pela 

legislação em vigor. 

§ 2º No que se refere aos recursos tecnológicos de telefonia, o termo pessoa 

portadora de deficiência auditiva e da fala utilizado nos Planos Gerais de Metas de 

Universalização é entendido como pessoa com deficiência auditiva. 

§3º A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) garantirá o oferecimento 

Art. 65. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno 

acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica. 
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de pacotes de mensagens de texto e similares a preços competitivos pelas 

operadoras de Serviço Móvel Celular. 

Art. 77. Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia 

celular que indiquem, de forma sonora, todas as operações e funções neles 

disponíveis no visor. 

Art. 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel 

celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade 

de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções disponíveis. 

Art. 78. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens adotarão plano de medidas 

técnicas com o objetivo de permitir o uso dos seguintes recursos: 

I - a subtitulação por meio de legenda oculta; 

II - a janela com intérprete de Libras; 

III - a descrição e narração em voz de cenas e imagens. 

Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos 

seguintes recursos, entre outros: 

I - subtitulação por meio de legenda oculta; 

II - janela com intérprete da Libras; 

III - audiodescrição. 

Art. 79. O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no 

país deverá contemplar obrigatoriamente, pelo menos os 3 (três) tipos de sistema 

de acesso à informação de que trata o art. 78. 

Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à 

difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em 

publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a 

garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à 

comunicação. 

§ 1°. Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de 

acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas 

públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de 

editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis.  

§ 2°. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser 

reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias assistivas 

que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de 

caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille. 

§ 3°. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos 

científicos em formato acessível, inclusive em Libras. 

Art. 80. O Poder Público adotará mecanismos de incentivo de publicação de livros 

em formatos acessíveis, com vistas a garantir o direito de acesso à informação e à 

comunicação. 

Art. 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e 

claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios de 

comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação 

correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os 

eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso de sua 

utilização, aplicando-se, no que couber, osarts. 30 a 41 da Lei no 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. 

§ 1°. Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na 

imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de 

comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade 

do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o art. 67 desta Lei, a expensas do 

fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto nos arts. 

36 a 38 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

§ 2°. Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, 



 106 

prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível. 

Art. 81. A fim de garantir a acessibilidade e a proteção e defesa do consumidor 

com deficiência, o Poder Público adotará mecanismos para tornar disponíveis as 

informações de forma adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 

§ 1º Os anúncios publicitários veiculados na imprensa, rádio e televisão, deverão 

disponibilizar pelo menos os recursos de acessibilidade de que trata o art. 78, às 

expensas do fornecedor do produto ou serviço. 

§ 2º Os fabricantes, produtores, construtores, importadores e prestadores de 

serviços deverão disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, 

prospectos, textos, ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato 

acessível. 

Art. 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos 

de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os 

recursos de tecnologia assistiva previstos no art. 67 desta Lei. 

Art. 82. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais 

eventos científico-culturais deverão oferecer recursos de tecnologia assistiva às 

pessoas com deficiência, sempre que se fizer necessário. 

Art. 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza 

científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as 

condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. 

Art. 83. O Poder Público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, 

oficinas e demais eventos científico-culturais que ofereçam potencialmente 

recursos de tecnologia assistiva, tais como tradutores e intérpretes de Libras, 

ledores, guias- intérpretes, ou tecnologias de informação e comunicação, como a 

transcrição eletrônica simultânea. 

Art. 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o 

apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração 

pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia 

assistiva. 

Art. 84. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos 

com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de 

financiamento deverão contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. 

Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da 

sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 

intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e 

legendagem. 

Art. 85. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que 

produza componentes e equipamentos relacionados à tecnologia assistiva.  

Art. 86. Caberá ao Poder Público, diretamente ou em parceria com organizações 

da sociedade civil, promover a capacitação de profissionais em Libras, em braile e 

de guias-intérpretes. 
 

Capítulo III 

Da Tecnologia Assistiva 

CAPÍTULO III 

DA TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, 

práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua 

autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. 

Art. 87. Para garantir às pessoas com deficiência seu direito de ter o acesso 

facilitado a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços 

de tecnologias assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e 

qualidade de vida, o Poder Público desenvolverá Plano Específico de Medidas 

Art. 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser renovado em 

cada período de 4 (quatro) anos, com a finalidade de: 

I - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito 

subsidiadas, específicas para aquisição de tecnologia assistiva; 
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onde adotará medidas sistemáticas a ser renovado em cada período de 4 (quatro) 

anos contemplando medidas para: 

I - facilitar o acesso ao crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de 

crédito subsidiadas específicas para aquisição de tecnologia assistiva; 

II - agilizar, simplificar e priorizar os procedimentos de importação de tecnologia 

assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e 

sanitários; 

III – criar mecanismos de fomento à pesquisa e produção nacional de tecnologia 

assistiva, inclusive através da concessão de crédito produtivo subsidiado e 

parcerias com institutos de pesquisas oficiais; 

IV - isentar eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação 

de tecnologia assistiva; 

V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia 

assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e por outros órgãos governamentais. 

Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos 

descritos neste artigo deverão ser revistos pelo menos a cada período de 2 (dois) 

anos. 

II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, 

especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários; 

III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia 

assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias 

com institutos de pesquisa oficiais; 

IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia 

assistiva; 

V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no 

rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais. 

Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos constantes 

do plano específico de medidas deverão ser avaliados, pelo menos, a cada 2 (dois) anos. 

Capítulo IV 

Do Direito à Participação na Vida Pública e Política 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E POLÍTICA 

Art. 88. O Poder Público garantirá às pessoas com deficiência todos os direitos 

políticos e a oportunidade de exercê-los em condições de igualdade de 

oportunidades com os demais. 

§ 1º Às pessoas com deficiência será assegurado o direito de votar e serem 

votadas, inclusive por meio das seguintes ações: 

I - garantia de que os procedimentos, instalações, materiais e equipamentos para 

votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e 

uso; 

II - incentivo às pessoas com deficiência a candidatar-se e desempenhar quaisquer 

funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de 

novas tecnologias assistivas, quando apropriado; 

III - garantia de que a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos 

pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 

78. 

IV – garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que 

necessário e a seu pedido, permissão para que as pessoas com deficiência sejam 

auxiliadas na votação por uma pessoa de sua escolha; 

§ 2º O Poder Público promoverá a participação efetiva e plena das pessoas com 

deficiência na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade 

de oportunidades, mediante ações como: 

Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos 

políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais 

pessoas. 

§ 1°. À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, 

inclusive por meio das seguintes ações: 

I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para 

votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, 

sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência; 

II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer 

funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas 

tecnologias assistivas, quando apropriado; 

III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os 

debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos 

elencados no art. 67 desta Lei; 

IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a 

seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por 

pessoa de sua escolha. 

§ 2°. O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive 

quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em 

igualdade de oportunidades, observado o seguinte: 
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I – participação em organizações não governamentais relacionadas com a vida 

pública e política do país, bem como em atividades e administração de partidos 

políticos; e 

II – formação de organizações para representar pessoas com deficiência em todos 

os níveis, bem como a participação destas em tais organizações. 

§ 3º As seções eleitorais devem ser plenamente acessíveis, sendo vedada a 

instalação de seções exclusivamente para pessoas com deficiência. 

I - participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à 

política do País e em atividades e administração de partidos políticos; 

II - formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os 

níveis; 

III - participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem. 

Título IV 

Da Ciência e Tecnologia 

TÍTULO IV 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Art. 89. O Poder Público promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológicas, voltados para a melhoria da qualidade de 

vida e trabalho das pessoas com deficiência. 

§ 1º O desenvolvimento e a pesquisa promovidos ou incentivados pela 

Administração Pública darão prioridade à geração de conhecimentos e técnicas 

que visem à prevenção e ao tratamento das deficiências, assim como à produção 

de tecnologia assistiva. 

§ 2º Será incentivada e apoiada a capacitação tecnológica de instituições públicas 

e privadas ou de empresas para produzirem e oferecerem, no país, medicamentos, 

próteses, órteses, instrumentos, equipamentos, serviços e sistemas voltados para 

melhorar a funcionalidade de pessoas com deficiência. 

Art. 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao 

trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. 

§ 1°. O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas 

que visem à prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de 

tecnologias assistiva e social. 

§ 2°. A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser fomentadas mediante 

a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do 

tema nas diretrizes de áreas do conhecimento. 

§ 3°. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas 

para o desenvolvimento de tecnologias assistiva e social que sejam voltadas para 

melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência. 

§ 4°. As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder 

público, com vistas ao seu aperfeiçoamento. 

Art. 90. O Poder Público adotará medidas de incentivo à produção e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de tecnologia 

assistiva. 

§ 1º Será estimulada e apoiada a criação de cursos de pós-graduação na área de 

tecnologia assistiva, bem como o desenvolvimento de outras ações com o objetivo 

de formar recursos humanos qualificados e estruturar as diretrizes da área de 

conhecimento; 

§ 2º Será estabelecida agenda interministerial dedicada ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos mecanismos de fomento ao investimento produtivo 

relacionado à tecnologia assistiva, seu desenvolvimento e inovação. 

Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de 

tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da 

informação e comunicação e às tecnologias sociais. 

Parágrafo único. Serão estimulados, em especial: 

I - o emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumento de 

superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à 

educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência; 

II - a adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da 

pessoa com deficiência à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de 

governo eletrônico. 

Art. 91. Serão estimulados a pesquisa e o desenvolvimento, assim como a difusão 

de tecnologias voltadas para ampliar o acesso de pessoas com deficiência às 

tecnologias da informação e comunicação. 

§ 1º Será estimulado, em especial, o emprego das tecnologias da informação e 

comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de 

barreiras à comunicação e educação de pessoas com deficiências. 
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§ 2º Serão estimuladas a adoção de soluções e a difusão de normas que visem 

ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência à computação, aos sítios da 

rede mundial de computadores (internet) em geral e, em especial, aos serviços de 

governo eletrônico. 

Art. 92. Para assegurar as ações necessárias para o alcance dos objetivos da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU e seu 

Protocolo Facultativo, referentes à acessibilidade tecnológica, o Poder Público 

deverá estabelecer comitê interministerial com vistas à formulação e 

implementação de políticas, programas e ações governamentais na área de 

tecnologia assistiva. 

§ 1º Para cumprir seu mandato, o comitê deverá cumprir Plano de Ação anual que 

viabilize a adoção de agenda governamental intersetorial para o fomento ao 

desenvolvimento e inovação na área de tecnologia assistiva; 

§ 2º Entre suas atribuições, o Comitê deverá promover o diálogo com as entidades 

representativas das pessoas com deficiência com vistas ao estabelecimento de 

parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos visando promover o acesso a 

produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de 

tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e 

qualidade de vida. 

 

Livro II 

Parte Especial 

Título I 

Das Medidas de Proteção 

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 

LIVRO II 

PARTE ESPECIAL 

TÍTULO I 

DO ACESSO À JUSTIÇA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 93. O Poder Público incentivará a colocação em família substituta da criança 

e adolescente com deficiência nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), caracterizando a dependência 

econômica para os efeitos legais. 

Parágrafo único. A equipe interprofissional ou multidisciplinar zelará para que a 

famíliasubstituta promova a independência e autonomia da criança e adolescente 

com deficiência. 

 

Art. 94. O acolhimento do adulto com deficiência em situação de risco social, por 

adulto ou família substituta, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos 

legais. 

§ 1º A equipe interprofissional ou multidisciplinar zelará para que a família 

substituta promova a independência e autonomia da pessoa com deficiência. 

§ 2º Ao idoso com deficiência aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. 
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Art. 95. As medidas de proteção à pessoa com deficiência são aplicáveis sempre 

que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; 

III – em razão de sua condição pessoal. 

 

Art. 96. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 95, o Ministério 

Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre 

outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; 

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar 

ou domiciliar; 

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa 

com deficiência ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; e 

V – encaminhamento para residência inclusiva. 

 

Título II 

Do Acesso à Justiça 

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 

LIVRO II 

PARTE ESPECIAL 

TÍTULO I 

DO ACESSO À JUSTIÇA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 97. O Poder Público assegurará o efetivo acesso das pessoas com deficiência 

à justiça, em igualdade de condições com as demais pessoas, garantindo, sempre 

que requerido, as adaptações e recursos de tecnologia assistiva necessários. 

§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência, em todo o processo 

judicial, o Poder Público capacitará os membros e servidores que atuam no Poder 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de segurança pública e 

sistema penitenciário sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

§ 2º Deverão ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida 

restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus aquelas em 

condição análoga, inclusive a acessibilidade. 

Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, 

adaptações e recursos de tecnologia assistiva. 

§ 1°. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, 

o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder 

Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública 

e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. 

§ 2°. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de 

liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência, 

garantida a acessibilidade. 

§ 3°. A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à 

garantia dos direitos previstos nesta Lei. 

Art. 98. Deverão ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva 

disponíveis para que a pessoa com deficiência possa ter garantido o seu efetivo 

acesso à justiça, sempre que a mesma for parte interessada no processo ou 

testemunha. 

§ 1º A pessoa com deficiência deverá ter garantido o seu acesso pleno ao conteúdo 

Art. 80. Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para 

que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um 

dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, 

defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. 

Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos 
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de todos os atos processuais. 

§ 2º A não disponibilização da tecnologia assistiva a que se refere o caput será 

considerada restrição à ampla defesa e motivo para a anulabilidade do ato 

processual. 

os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia. 

Art. 99. Os direitos das pessoas com deficiência, no que couber, deverão ser 

garantidos quando da aplicação de penalidade e de medidas de segurança. 

Art. 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação 

de sanções penais. 

Art. 100. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos 

judiciais e administrativos em que figure como parte, interveniente ou terceiro 

interessado, pessoa com deficiência, em qualquer instância. 

§ 1º A prioridade a que se refere este artigo será obtida mediante requerimento, 

acompanhado de prova da deficiência, à autoridade judiciária ou administrativa 

competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem 

cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos. 

§ 2º A prioridade se estende aos processos e procedimentos em todos os órgãos e 

entidades da Administração Pública Direta e Indireta, da União, dos Estados, 

Distrito Federal e Município, Ministério Público e Defensoria Pública. 

Art. 82. (VETADO). 

Art. 101. Os serviços notariais e de registro não poderão se negar a prestar serviço 

notarial e de registro à pessoa, sob a alegação de sua deficiência, reconhecendo 

sua capacidade legal. 

Art. 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições 

diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo 

reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui 

discriminação em razão de deficiência. 

Capítulo II 

Reconhecimento Igual Perante a Lei 

CAPÍTULO II 

DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI 

Art. 102. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Parágrafo único. Qualquer limitação à capacidade legal será estabelecida em 

processo de interdição como medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e capacidades do interdito e pelo menor tempo possível. 

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. 

§ 1°. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a 

lei. 

§ 2°. É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão 

apoiada. 

§ 3°. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o 

menor tempo possível. 

§ 4°. Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao 

juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. 

Art. 103. A curatela parcial, adotada como regra, afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial, não alcançando o direito ao 

próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho, ao voto, dentre outros. 

Parágrafo único. A curatela total será medida extraordinária, devendo constar da 

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial. 

§ 1°. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

§ 2°. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 
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sentença de interdição as razões e motivações, que devem ser de interesse do 

interditando. 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. 

§ 3°. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz 

deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou 

comunitária com o curatelado. 

Art. 104. Para a concessão de benefícios previdenciário e assistencial, bem como 

para a emissão de documentos oficiais não será exigida a interdição da pessoa 

com deficiência. 

Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da 

pessoa com deficiência. 

Art. 105. Nos casos de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da 

pessoa com deficiência interditanda, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério 

Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador 

provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de 

Processo Civil. 

Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa 

com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, 

de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o 

qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. 

Título III 

Dos Crimes e das Infrações Administrativas 

TÍTULO II 

DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 106. Discriminar pessoa com deficiência, impedindo ou dificultando seu 

acesso a locais públicos e privados de uso coletivo, a operações e atendimentos 

em instituições financeiras, aos meios de transporte, à comunicação e informação, 

ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao 

exercício da cidadania, por motivo de sua deficiência: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar ou 

menosprezar pessoa em razão de sua deficiência. 

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1°. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob cuidado e 

responsabilidade do agente. 

§ 2°. Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de 

meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

§ 3°. Na hipótese do § 2°. deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério 

Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: 

I - recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório; 

II - interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. 

§ 4°. Na hipótese do § 2°. deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em 

julgado da decisão, a destruição do material apreendido. 

Art. 107. Veicular, em qualquer meio de comunicação ou de divulgação, texto, 

áudio ou imagem que estimule o preconceito contra a pessoa com deficiência: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1º O juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, 

ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: 

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material 

respectivo; 

II - a cessação imediata das respectivas veiculações, transmissões, comunicações 

ou divulgações por qualquer meio. 

§ 2º Na hipótese do caput, constitui efeito da condenação, após o trânsito em 

julgado da decisão, a destruição do material apreendido. 

Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou 

qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: 

I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial; ou 

II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. 

Art. 108. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefício assistencial, Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de 
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previdenciário, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com 

deficiência sem discernimento, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 

§ 1º No caso do caput deste artigo não se aplicam os arts. 181 e 182 do Decreto 

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. 

§ 2º Aumenta-se a pena de um terço se o crime é cometido por pessoa na 

qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou 

depositário judicial. 

abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de 

pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. 

Art. 109. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, 

entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades 

básicas, quando obrigado por lei ou mandado. 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 

Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de 

pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou 

curador. 

Art. 110. Reter ou utilizar cartão magnético ou qualquer outro meio eletrônico ou 

documento, de pessoa com deficiência sem discernimento, relativo ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões, remuneração ou a operações 

financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou outrem. 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 

 

Título IV 

Das Disposições Finais e Transitórias 

TÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 111. Deverão ser coletadas informações, inclusive nos Censos Nacionais e 

demais pesquisas realizadas no País, de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, para que se 

mantenha pleno conhecimento atualizado sobre as características gerais e 

condições de vida das pessoas com deficiência, bem como para fundamentar a 

formulação de políticas públicas destinadas a esse segmento. 

§ 1º Serão observadas as salvaguardas estabelecidas por lei, a fim de assegurar a 

confidencialidade, o respeito pela privacidade e liberdades fundamentais das 

pessoas com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização das 

informações; 

§ 2º As informações coletadas de acordo com o disposto neste artigo serão 

utilizadas para monitorar e avaliar as políticas públicas para pessoas com 

deficiência e para identificar as barreiras com as quais essas pessoas se deparam 

na realização de seus direitos. 

§ 3º As informações a que se refere este artigo serão amplamente disseminadas, 

inclusive em formatos acessíveis. 

Art. 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-

Inclusão), registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar 

e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a 

caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que 

impedem a realização de seus direitos. 

§ 1°. O Cadastro-Inclusão será administrado pelo Poder Executivo federal e constituído 

por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. 

§ 2°. Os dados constituintes do Cadastro-Inclusão serão obtidos pela integração dos 

sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos 

direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em 

censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no País, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo. 

§ 3°. Para coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de 

convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, 

observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. 

§ 4°. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da 



 114 

pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, 

devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei. 

§ 5°. Os dados do Cadastro-Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes 

finalidades: 

I - formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa 

com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos; 

II - realização de estudos e pesquisas. 

§ 6°. As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos 

acessíveis. 

Art. 112. O Poder Público criará a Comissão Nacional de Monitoramento dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (CNAMO). 

§ 1º A CNAMO terá como atribuição específica o monitoramento independente 

da implementação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da 

ONU e seu Protocolo Facultativo. 

§ 2º A CNAMO contará com a seguinte formação: 

a) um membro da sociedade civil indicado pelo Conselho Nacional dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência (Conade); 

b) um advogado com atuação na área, indicado pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB); 

c) um membro do Ministério Público, com atuação na área, indicado pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); 

d) um membro do Poder Judiciário, indicado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ); 

e) dois membros do Congresso Nacional, sendo um representante da Câmara dos 

Deputados e um do Senado Federal; 

f) um membro do Poder Executivo, indicado pela Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República (SDH/PR). 

§ 3º O Poder Público terá o prazo de 12 meses, a contar da promulgação da 

presente lei, para criar a CNAMO, que atuará em conjunto com a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). 

Art. 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e 

externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com 

deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. 

Art. 113. Fica instituído o Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência, destinado a 

financiar programas e ações relativas à promoção dos direitos, autonomia, 

inclusão e participação efetiva na sociedade, da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único. O Fundo a que se refere o caput deste artigo terá como receita: 

I - as multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei nº 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, desde que não destinadas à reparação de danos e interesses 

individuais; 

II - os recursos que lhe forem destinados no orçamento da União; 

III - contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais; 

IV - o resultado de aplicações do governo e organismo estrangeiros e 

Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência 

moderada ou grave que: 

I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como 

segurado obrigatório do RGPS; 

II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de prestação continuada 

previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade 

remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. 
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internacionais; 

V - o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação 

pertinente 

VI – 0,5% (meio por cento) dos valores recolhidos pelas companhias seguradoras 

que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de vias terrestres de que trata o artigo 27 da lei nº 6.194, de 09 de 

dezembro de 1974; 

VII – 0,5% (meio por cento) do produto da arrecadação da concessão, permissão 

ou autorização para exploração de serviços de telecomunicações e de uso de 

radiofrequência de que trata o art. 48, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997; 

VIII - outros recursos que lhe forem destinados. 

Art. 114. A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido, em cada 

período de apuração, o total das doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais ou 

Municipais da Pessoa com Deficiência, devidamente comprovadas, vedada a 

dedução como despesa operacional. 

Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo, somada à 

dedução relativa às doações efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e aos Fundos do Idoso, a que se refere o art. 260 da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990, com a redação dada pelo art. 10 da Lei nº 8.242, de 12 de 

outubro de 1991 e a Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, não poderá 

ultrapassar 1% (um por cento) do imposto devido. 

Art. 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos 

públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições 

de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão 

observados os seguintes procedimentos: 

I - quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário 

com a pessoa com deficiência em sua residência; 

II - quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de 

atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa 

finalidade. 

Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela 

perícia médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço 

público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre 

o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do Suas, quando seu 

deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, 

imponha-lhe ônus desproporcional e indevido. 

Art. 115. É competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (Conade) gerir o Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência e fixar 

os critérios para sua utilização. 
 

Art. 116. O § 6ºA, do art. 135 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código 

Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 135. 

... 

... 

§6ºA. Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada eleição, expedir 

instruções aos Juízes Eleitorais, para garantir que os locais de votação sejam 

acessíveis e inclusivos para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida.” 

(NR) 

Art. 96. O § 6o-A do art. 135 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 135. ... 

... 

§ 6o-A. Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos 

Juízes Eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir 

acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em 

seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. 

...” (NR) 

 
Art. 97. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 
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5.452, de 1°. de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 428. ... 

... 

§ 6°. Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de 

aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências 

relacionadas com a profissionalização. 

... 

§ 8°. Para o aprendiz com deficiência com 18 (dezoito) anos ou mais, a validade do 

contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em 

programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em 

formação técnico-profissional metódica.” (NR) 

“Art. 433. ... 

... 

I - desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com 

deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e 

de apoio necessário ao desempenho de suas atividades; 

...” (NR) 

Art. 117. A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil -, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.151. ... 

... 

III - traduzir da ou para a Língua Brasileiras de Sinais (Libras) e quaisquer outras 

formas de comunicação, as manifestações de ou dirigidas às pessoas com 

deficiência ou com impedimentos, ainda que temporários, para expressarem sua 

vontade. 

Parágrafo único. Consideram-se intérpretes, para os fins legais, o intérprete de 

Libras, o guia-intérprete e outros profissionais que apoiam a comunicação de 

pessoas com deficiência.” (NR) 

“Art. 1.177. A curatela pode ser promovida: 

I - pela própria pessoa; 

II - pelo pai, mãe ou tutor; 

III - pelo cônjuge ou algum parente próximo; 

IV - pelo órgão do Ministério Público. ” (NR) 

“Art. 1.178. O órgão do Ministério Público só requererá a interdição: 

I - nos casos de deficiência mental ou intelectual; 

II - se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas no 

artigo antecedente, incisos II e III; 

III - se, existindo, forem menores ou incapazes. ” (NR) 

“Art. 1.180. Na petição inicial, o interessado provará a sua legitimidade, 

especificará os fatos e motivos que revelam a necessidade de nomeação de 

Art. 98. A Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 3°. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, 

individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão 

ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos 

Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1 

(um) ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou 

sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção 

dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. 

...” (NR) 

“Art. 8°. Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: 

I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar 

inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou 

privado, em razão de sua deficiência; 

II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou 

emprego público, em razão de sua deficiência; 

III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua 

deficiência; 

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-

hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência; 

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação 

civil a que alude esta Lei; 

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil 
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curador que administre seus bens e, quando for o caso, para o exercício de alguns 

atos da vida civil. ” (NR) 

“Art. 1.181. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer 

perante o juiz, que o entrevistará acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, 

preferências, laços familiares e afetivos e do mais que lhe parecer necessário para 

avaliar suas potencialidades, reduzidas a termo as perguntas e respostas. 

§1º A oitiva poderá ser acompanhada por equipe multiprofissional. 

§2º Durante a entrevista serão assegurados recursos de tecnologia assistiva que 

permitam à pessoa entrevistada expressar suas vontades e preferências, seu 

consentimento, manifestar sua opinião e responder às perguntas formuladas. 

§3º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parente e pessoas 

próximas. ” (NR) 

“Art. 1.183. Decorrido o prazo a que se refere o artigo antecedente, o juiz 

nomeará perito, ou, em havendo mais de um profissional, a equipe 

multiprofissional para proceder à avaliação das potencialidades da pessoa e 

apresentar laudo, que deverá indicar de forma pormenorizada os atos para os quais 

a pessoa necessitará da curatela. 

Parágrafo único. Apresentado o laudo, o juiz designará audiência de instrução e 

julgamento na qual, decretada a curatela e seus exatos limites, nomeará curador.” 

(NR) 

“ Art.1.184. A sentença que define a curatela e seus limites produz efeito desde 

logo, mesmo sujeita a apelação, será inscrita no Registro de Pessoas Naturais e 

publicada pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital os nomes da pessoa e do curador e os limites da 

curatela. 

Parágrafo único. A sentença, se for o caso, poderá determinar atos que para a sua 

realização deverá ser previamente ouvido o Ministério Público.” (NR) 

“Art. 1.185-A. Pelo menos a cada 5 (cinco) anos será reavaliado pelo juiz os 

limites da curatela e a situação do interditado. ” (NR) 

“Art. 1.186. Levantar-se-á a curatela, cessando a causa que a determinou. 

§1º O pedido de levantamento poderá ser feito por aqueles indicados pelo art. 

1.177 e será apensado aos autos da curatela. 

§ 2º Em caso de pedido de levantamento da curatela, o juiz nomeará perito ou 

equipe multiprofissional que deverá proceder à avaliação do interditado e após a 

apresentação do laudo, devidamente fundamentado, designará audiência de 

instrução e julgamento. 

§3º Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da curatela e mandará 

publicar a sentença, após o trânsito em julgado, pela imprensa local e órgão oficial 

por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, seguindo-se a averbação no 

Registro de Pessoas Naturais. ” (NR) 

pública objeto desta Lei, quando requisitados. 

§ 1°. Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos, 

a pena é agravada em 1/3 (um terço). 

§ 2°. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de 

inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos 

não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos 

causados. 

§ 3°. Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com 

deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores 

diferenciados. 

§ 4°. Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é 

agravada em 1/3 (um terço).” (NR) 
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Art. 118. A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 3º A. As medidas judiciais destinadas à proteção dos interesses individuais 

homogêneos e individuais indisponíveis das pessoas com deficiência poderão ser 

propostas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.” (NR) 

“Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa: 

I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer 

cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 

grau, público ou privado, em razão de sua deficiência; 

II - obstar a inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo 

e emprego público, em razão de sua deficiência; 

III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua 

deficiência; 

IV - recusar, retardar ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência 

médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência; 

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida 

na ação civil a que alude esta Lei; 

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da 

ação civil pública objeto desta Lei, quando requisitados. 

§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) 

anos a pena é agravada de um terço. 

§ 2º A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para o indeferimento de 

inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos 

públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador 

público pelos danos causados. 

§ 3º Responde nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa 

com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com a 

cobrança de valores diferenciados. 

§ 4º Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência a pena é 

agravada de um terço. ” (NR) 

Art. 99. O art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso XVIII: 

“Art. 20. ... 

... 

XVIII - quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou 

prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. 

...” (NR) 

Art. 119. A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6 ... 

... 

III - a informação adequada, clara e acessível sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;” (NR) 

“Art. 43. ... 

... 

§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo deverão 

Art. 100. A Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 6°. ... 

... 

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser 

acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.” (NR) 

“Art. 43. ... 

... 

§ 6°. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas 

em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do 
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serdisponibilizadas em formatos acessíveis mediante solicitação do consumidor. 

” 

consumidor.” (NR) 

Art. 120. O art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 93. As empresas com 50 (cinquenta) ou mais empregados estão obrigadas a 

preencher seus cargos com pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da 

Previdência Social, na seguinte proporção: 

I - de 50 (cinquenta) a 100 (cem) empregados, 1 (um) empregado; 

II - de 101 (cento e um) a 200 (duzentos) empregados, 2% (dois por cento); 

III - de 201 (duzentos e um) a 500 (quinhentos) empregados, 3% (três por cento); 

IV - de 501 (quinhentos e um) a 1.000 (um mil) empregados, 4% (quatro por 

cento); 

V - mais de 1.001 (um mil e um) empregados, 5% (cinco por cento). 

§ 1° A dispensa de beneficiário reabilitado da Previdência Social ou pessoa com 

deficiência ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) 

dias e a dispensa imotivada no contrato por prazo indeterminado só poderá ocorrer 

após a contratação de outro trabalhador beneficiário reabilitado da Previdência 

Social ou com deficiência. 

§ 2° Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de 

pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a lei da 

aprendizagem. 

§ 3° Em empresas com quadro de pessoal com percentual de no mínimo 70% 

(setenta por cento) de cargos ou funções que envolvem atividades de elevados 

riscos, perigosas ou penosas para as quais se exija habilitação específica e, cujas 

exigências e requisitos desestimulem ou dificultem o interesse das pessoas com 

deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em realizá-las, será 

permitido completar o cumprimento da reserva em outras empresas do mesmo 

grupo econômico, constituídas na forma do § 2°, art. 2°, da CLT. 

§ 4° A dificuldade de contratação referida no § 3º deverá ser demonstrada junto 

aos órgãos de fiscalização, de maneira a evidenciar as tentativas da empresa no 

cumprimento de reserva. 

§ 5° Na hipótese do § 3º, será obrigatório o cumprimento da parte da reserva sobre 

o número correspondente dos demais cargos de seu quadro que não tenham as 

características de elevados riscos, perigosas ou penosas. 

§ 6º No caso de a empresa não pertencer a um grupo econômico e não conseguir 

demonstrar o cumprimento da reserva conforme o § 3º, o Ministério Público do 

Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto e seguindo 

regulamentação, decidirão por medidas compensatórias de habilitação, 

reabilitação, qualificação e serviços prestados pelo Estado e pelas entidades 

representativas das pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da 

Art. 101. A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 16. ... 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual 

ou mental ou deficiência grave; 

... 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; 

...” (NR) 

“Art. 77. ... 

... 

§ 2°. ... 

... 

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 

emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; 

... 

§ 4°. (VETADO). ...” (NR) 

“Art. 93. (VETADO): 

I - (VETADO); 

II - (VETADO); 

III - (VETADO); 

IV - (VETADO); 

V - (VETADO). 

§ 1°. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência 

Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias e a 

dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a 

contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da 

Previdência Social. 

§ 2°. Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de 

fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas 

preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência 

Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas 

dos empregados ou aos cidadãos interessados. 

§ 3°. Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa 

com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°. de maio de 1943. 
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Previdência Social, sediados nos estados em que as empresas estão localizadas. 

§ 7º As medidas compensatórias previstas no § 6º não implicam em liberar as 

empresas do cumprimento da reserva, mas aguardar que futuros recursos 

tecnológicos assistivos e habilitação específica das pessoas com deficiência e 

beneficiários reabilitados da Previdência Social permitam a ocupação dessas 

vagas. 

§ 8º A autorização para o cumprimento de medidas compensatórias de que trata o 

parágrafo 6º deverão ser revistas pelo menos a cada 5 (cinco) anos. 

§ 9° A acessibilidade, incluída a atitudinal, dos ambientes de trabalho para pessoa 

com deficiência são de obrigação da empresa. 

§ 10° Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer sistemática de 

fiscalização das empresas, gerar e disponibilizar dados estatísticos sobre o número 

de empregados com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social 

e de postos preenchidos, para fins de acompanhamento do cumprimento da 

reserva e encaminhamento de políticas de emprego. 

§ 11 Ao Ministério Público do Trabalho cabe instaurar inquérito civil e promover 

ação civil pública para a defesa e proteção dos direitos e interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos da pessoa com deficiência visando ao 

cumprimento da reserva e acessibilidade dos ambientes de trabalho. 

§ 12 Os termos de compromisso de ajustamento de conduta firmados com o 

Ministério Público do Trabalho serão encaminhados ao Ministério do Trabalho e 

Emprego para a fiscalização de seu inteiro cumprimento, tempo em que as 

empresas signatárias não sofrerão a incidência de multa pecuniária administrativa 

pela inspeção do trabalho. 

§ 13 O cumprimento da reserva de cargos nas empresas entre 50 (cinquenta) e 

” 100 (cem) empregados passará a ser fiscalizado no prazo de 3 (três) anos. (NR) 

§ 4°. (VETADO).” (NR) 

“Art. 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não 

será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com 

deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento.” 

 

Art. 102. O art. 2°. da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 3o: 

“Art. 2°. ... 

... 

§ 3°. Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos culturais que 

forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também em formato acessível 

à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.” (NR) 

Art. 121. O art. 11, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 11. ... 

... 

VIII - deixar de cumprir a exigência dos requisitos de acessibilidade previstos.” 

(NR) 

Art. 103. O art. 11 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso IX: 

“Art. 11. ... 

... 

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 

legislação.” (NR) 

Art. 122. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes Art. 104. A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes 
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alterações: 

“Art. 23. ... 

... 

§ 9º As empresas contratadas para a prestação de serviços deverão cumprir 

durante todo o período a reserva de cargos para pessoas com deficiência e as 

regras de acessibilidade em seus edifícios, ambientes de trabalho e serviços 

prestados. 

§ 10º O administrador público também é responsável pelo cumprimento da 

acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho.” (NR) 

“Art. 24. ... 

... 

XX - na contratação de entidades de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e 

de comprovada idoneidade, cuja natureza e grau de severidade da deficiência 

dificultem a inserção da pessoa no mercado de trabalho regular, por órgãos ou 

entidades da Administração Pública para a prestação de serviços, com preço 

contratado compatível com o praticado no mercado. 

...” (NR) 

“Art. 27. ... 

... 

VI - comprovação do cumprimento da reserva de cargos para pessoas com 

deficiência e regras de acessibilidade.” (NR) 

alterações: 

“Art. 3°. ... 

... 

§ 2°. ... 

... 

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

... 

§ 5°. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para: 

I - produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas 

brasileiras; e 

II - bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

...” (NR) 

“Art. 66-A. As empresas enquadradas no inciso V do § 2°. e no inciso II do § 5°. do art. 

3°. desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. 

Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de 

acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho.” 

Art. 123. O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 20. ... 

... 

§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e aprendizagem não 

serão computados para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se 

refere a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas).” (NR) 

Art. 105. O art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 20. ... 

... 

§ 2°. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa 

com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. 

... 

§ 9°. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão 

computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3°. 

deste artigo. 

... 

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados 

outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da 

situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.” (NR) 

 
Art. 106. (VETADO). 
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Art. 107. A Lei no 9.029, de 13 de abril de 1995, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 1°. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito 

de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, 

cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre 

outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente 

previstas no inciso XXXIII do art. 7°. da Constituição Federal.” (NR) 

“Art. 3°. Sem prejuízo do prescrito no art. 2°. desta Lei e nos dispositivos legais que 

tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as 

infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações: 

...” (NR) 

“Art. 4°. ... 

I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante 

pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros 

legais; 

...” (NR) 

Art. 124. O inciso I do caput do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 

1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 12. ... 

... 

I - as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, 

Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelos Conselhos 

Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso e pelos Conselhos Municipais, 

Estaduais e Nacional da Pessoa com Deficiência; 

...” (NR) 

Art. 108. O art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido 

do seguinte § 5o: 

“Art. 35. ... 

... 

§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei 

no 10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que 

tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do 

art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o.” (NR) 

 

Art. 109. A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2°. ... 

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias 

abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos 

por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados 

de uso coletivo.” (NR) 

“Art. 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso XVII do art. 

181 desta Lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação 

e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido.” 

“Art. 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de 

comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas 

as etapas do processo de habilitação. 

§ 1°. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem 

os exames previstos no art. 147 desta Lei deve ser acessível, por meio de subtitulação 
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com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. 

§ 2°. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua 

inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e 

teóricas.” 

“Art. 154. (VETADO).” 

“Art. 181. ... 

... 

XVII - ... 

Infração - grave; 

...” (NR) 

 

Art. 110. O inciso VI e o § 1°. do art. 56 da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 56. ... 

... 

VI - 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da arrecadação bruta dos concursos de 

prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização 

federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios; 

... 

§ 1°. Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso VI do 

caput, 62,96% (sessenta e dois inteiros e noventa e seis centésimos por cento) serão 

destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 37,04% (trinta e sete inteiros e quatro 

centésimos por cento) ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), devendo ser observado, 

em ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela 

União. 

...” (NR) 

 

Art. 111. O art. 1°. da Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 1°. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos 

terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.” (NR) 

Art. 125. Revoga-se o inciso II, do § 2º, do art. 1º da Lei nº 9.008, de 21 de março 

de 1995: 

Art. 1º ... 

... 

§ 2º ... 

... 

II - REVOGADO ...” (NR) 

 

Art. 126. O art. 13 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 2º:  
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“Art. 13. ... 

... 

§ 1º ... 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 3º, parágrafo único, inciso IX, da Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003, as pessoas com deficiência, ou o contribuinte 

que tenha dependentes nessa condição, tem preferência na restitui ão referida no 

caput.” (NR) 

Art. 127. O art. 3º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 3 O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos 

demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a 

torná-los acessíveis para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Parágrafo único. O passeio público é elemento obrigatório de urbanização e parte 

da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, não destinado ao 

trânsito de veículos, reservado à circulação de pedestres e, quando possível, à 

implantação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, vegetação, 

sinalização ou outros fins previstos em leis municipais.” (NR) 

Art. 112. A Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 2°. ... 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida; 

II - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 

acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 

classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos 

ao público ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 

mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia 

da informação; 

III - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas; 

IV - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade 

de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da 

flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, 

pessoa com criança de colo e obeso; 

V - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não 

desempenhar as funções de atendente pessoal; 

VI - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como 
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os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de 

energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e 

distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento 

urbanístico; 

VII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, 

superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que 

sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, 

tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso 

coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, 

quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 

VIII - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social; 

IX - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as 

línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o 

Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 

dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 

auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e 

alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

X - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem 

usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 

incluindo os recursos de tecnologia assistiva.” (NR) 

“Art. 3°. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais 

espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los 

acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via 

pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de 

pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação.” (NR) 

“Art. 9°. ... 

Parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande 

circulação, ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem obrigatoriamente 

estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do 

pedestre.” (NR) 

“Art. 10-A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum 

para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada 

mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes.” 
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“Art. 12-A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer 

carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida.” 

Art. 128. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 Estatuto das Cidades, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3º... 

... 

III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, programas de construção de moradias, a melhoria das 

condições habitacionais, de saneamento básico, dos passeios públicos e do 

mobiliário urbano; 

IV - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação,saneamento básico, transportes urbanos e regras de acessibilidade aos 

locais de uso público; ... (NR)”  

“Art. 41... 

... 

§ 3º Deverá ser elaborado plano de rotas estratégicas, compatível com o plano 

diretor ou nele inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem 

implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em rotas e vias 

existentes que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, 

incluindo locais de prestação de serviços públicos e privados, tais como serviços 

de saúde, educação, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos e órgãos 

judiciários, dentre outros .” (NR) 

Art. 113. A Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

“Art. 3°... 

... 

III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições 

habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário 

urbano e dos demais espaços de uso público; 

IV - instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de 

uso público; ...” (NR) 

“Art. 41. ... 

... 

§ 3°. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas 

acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os 

passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a 

garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as 

rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior 

circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços 

públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e 

telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os 

sistemas de transporte coletivo de passageiros.” (NR) 

Art. 129. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, passa a vigorar 

com 

a seguinte redação: 

“Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida” 

(NR civil os menores de dezesseis anos.) 

“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercerem: 

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos; 

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; e 

IV - os pródigos. 

Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. ” 

(NR) 

“Art. 228. Não podem ser admitidos como testemunhas: 

I - os menores de dezesseis anos; 

Art. 114. A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 

“Art. 3°. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 

menores de 16 (dezesseis) anos. 

I - (Revogado); 

II - (Revogado); 

III - (Revogado).” (NR) 

“Art. 4°. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

... 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; 

... 

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.” (NR) 

“Art. 228. ... 

... 
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II - o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes; 

III - os cônjuges, os ascendentes, os descentes e os colaterais, até o terceiro grau 

de alguma das partes, por consanguinidade, ou afinidade. 

§1º Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento 

das pessoas a que se refere este artigo. 

§2º A pessoa com deficiência poderá testemunhar, em igualdade de condições 

com os demais, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia” (NR) 

assistiva. 

“Art. 1.518. Até à celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a” 

(NR) autorização. 

“Art. 1.548. É nulo o casamento contraído: 

I - REVOGADO 

II - por infringência de impedimento.” (NR) 

“Art. 1.550. É anulável o casamento: 

I - de quem não completou a idade mínima para casar; 

II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal; 

III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558; 

IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento; 

V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da 

revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges; 

VI - por incompetência da autoridade celebrante. 

§1º Equipara-se à revogação a invalidade do mandato judicialmente decretada. 

§2º As pessoas com deficiência mental e as pessoas com deficiência intelectual, 

em idade núbia, poderão contrair matrimônio, expressando sua” (NR) vontade, 

diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. 

“Art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 

I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal 

que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge 

enganado; 

II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne 

insuportável a vida conjugal; 

III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável, que não se 

caracterize deficiência física, de moléstia grave e transmissível, pelo contágio ou 

herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência; 

” (NR) 

IV - REVOGADO. 

“Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: 

I - aqueles que, por enfermidade, deficiência intelectual, deficiência mental ou 

qualquer outra causa transitória ou permanente, não possam exprimir sua vontade; 

II - REVOGADO 

II - (Revogado); 

III - (Revogado); 

... 

§ 1°. ... 

§ 2°. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as 

demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva.” (NR) 

“Art. 1.518. Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a 

autorização.” (NR) 

“Art. 1.548. ... 

I - (Revogado); ...” (NR) 

“Art. 1.550. ... 

... 

§ 1°. ... 

§ 2°. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair 

matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou 

curador.” (NR) 

“Art. 1.557. ... 

... 

III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não 

caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, 

capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência; 

IV - (Revogado).” (NR) 

“Art. 1.767. ... 

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; 

II - (Revogado); 

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 

IV - (Revogado); ...” (NR) 

“Art. 1.768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido: 

... 

IV - pela própria pessoa.” (NR) 

“Art. 1.769. O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da 

curatela: 

I - nos casos de deficiência mental ou intelectual; 

... 

III - se, existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso II.” 

(NR) 

“Art. 1.771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que deverá ser 

assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando.” (NR) 

“Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da 

curatela, circunscritos às restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador. 
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III - os ébrios habituais ou viciados em tóxico; 

IV - REVOGADO” (NR) 

V - os pródigos. 

“Art. 1.768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido: 

I - pela própria pessoa; 

II - pelos pais ou tutores; 

III - pelo cônjuge, ou por qualquer parente; e” (NR) 

IV- pelo Ministério Público. 

“Art. 1.769. O Ministério Público só promoverá o processo que define os termos 

da curatela: 

I - nos casos de deficiência mental ou intelectual; 

II - se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas no 

artigo antecedente, incisos II e III; 

III - se, existindo, forem menores ou incapazes.” (NR) 

“Art. 1.771. Antes de pronunciar-se acerca dos termos da curatela, o juiz, que 

poderá ser assistido por equipe multiprofissional, entrevistará pessoalmente o ” 

(NR) interditando. 

“Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites 

da curatela, circunscritas às restrições constantes do art. 1.782, e a indicação do 

curador. 

Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as 

preferências do interditando, a isenção de conflito de interesses e de influência 

indevidas, e a proporcionalidade e adequação às circunstâncias da pessoa.” (NR) 

“Art. 1.776. REVOGADO”. (NR) 

“Art. 1.777. As pessoas referidas nos incisos I e II do art. 1.767 receberão todo o 

apoio necessário para terem preservado o direito à convivência familiar e 

comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimentos que os ” (NR) 

afastem desse convívio. “”. (NR) 

Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as 

preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, 

a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa.” (NR) 

“Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá 

estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa.” 

“Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o apoio 

necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo 

evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio.” (NR) 

 

Art. 115. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“TÍTULO IV 

Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada” 

 

Art. 116. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III: 

“CAPÍTULO III 

Da Tomada de Decisão Apoiada 

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com 

deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e 

que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da 

vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa 
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exercer sua capacidade. 

§ 1°. Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os 

apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e 

os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à 

vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. 

§ 2°. O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, 

com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste 

artigo. 

§ 3°. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, 

assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá 

pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. 

§ 4°. A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem 

restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. 

§ 5°. Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que 

os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função 

em relação ao apoiado. 

§ 6°. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo 

divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, 

ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. 

§ 7°. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as 

obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia 

ao Ministério Público ou ao juiz. 

§ 8°. Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa 

apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio. 

§ 9°. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em 

processo de tomada de decisão apoiada. 

§ 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de 

tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz 

sobre a matéria. 

§ 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à 

prestação de contas na curatela.” 

  

 

Art. 117. O art. 1°. da Lei no 11.126, de 27 de junho de 2005, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 1°. É assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o 

direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em 

estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo, desde que 

observadas as condições impostas por esta Lei. 

... 

§ 2°. O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e jurisdições do 
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serviço de transporte coletivo de passageiros, inclusive em esfera internacional com 

origem no território brasileiro.” (NR) 

 

Art. 118. O inciso IV do art. 46 da Lei no 11.904, de 14 de janeiro de 2009, passa a 

vigorar acrescido da seguinte alínea “k”: 

“Art. 46. ... 

... 

IV - ... 

... 

k) de acessibilidade a todas as pessoas....” (NR) 

 

Art. 119. A Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescida do seguinte 

art. 12-B: 

“Art. 12-B. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% (dez por 

cento) das vagas para condutores com deficiência. 

§ 1°. Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo, o condutor com 

deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado: 

I - ser de sua propriedade e por ele conduzido; e 

II - estar adaptado às suas necessidades, nos termos da legislação vigente. 

§ 2°. No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput deste 

artigo, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes.” 

Art. 130. A Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 2º... 

... 

‘Art. 16. 

... 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental; 

...  

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental;...’ (NR) 

‘Art. 72... 

§ 3º O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do 

microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, será pago diretamente pela Previdência Social.’ 

(NR) 

‘Art. 77... 

§ 2º... 

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 

emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido 
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ou com deficiência intelectual ou mental; 

III - para o pensionista inválido pela cessação da invalidez e para o pensionista 

com deficiência intelectual ou mental, pelo levantamento da interdição. 

... 

§ 4º A parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou 

mental, que exerça atividade remunerada, será reduzida em 30% (trinta por cento), 

devendo ser integralmente restabelecida em face da extinção da relação de 

trabalho ou da atividade empreendedora.’” (NR) 

Art. 131. A avaliação médica e social da deficiência de que trata o artigo 4º, 

deverá entrar em vigor em até dois anos, contados da publicação desta Lei. 

Parágrafo único. Nos casos onde não estiver implementada a avaliação médica e 

social da deficiência de que trata o artigo 4º, da presente Lei, considera-se o 

disposto nos art. 3º e 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 com a 

redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

 

Art. 132. Para a efetivação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, da ONU e seu Protocolo Facultativo, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano a contar da data da publicação 

dessa Lei, produzirão relatório circunstanciado sobre o cumprimento dos prazos 

estabelecidos no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, encaminhando-o 

ao Ministério Público e às Agências Reguladoras, para em conjunto tomarem as 

providências cabíveis. 

Parágrafo único. Os prazos previstos no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 

2004 e que ainda não se encerraram não serão reabertos via regulamento. 

Art. 120. Cabe aos órgãos competentes, em cada esfera de governo, a elaboração de 

relatórios circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das 

Leis no 10.048, de 8 de novembro de 2000, e no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

bem como o seu encaminhamento ao Ministério Público e aos órgãos de regulação para 

adoção das providências cabíveis. 

Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser 

apresentados no prazo de 1 (um) ano a contar da entrada em vigor desta Lei. 

 

Art. 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não excluem os já 

estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e 

declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem 

ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais 

vinculantes sobre a matéria. 

Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. 

 

Art. 122. Regulamento disporá sobre a adequação do disposto nesta Lei ao tratamento 

diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas 

de pequeno porte, previsto no § 3°. do art. 1°. da Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

Art. 123. Revogam-se os seguintes dispositivos: (Vigência) 

I - o inciso II do § 2°. do art. 1°. da Lei no 9.008, de 21 de março de 1995; 

II - os incisos I, II e III do art. 3°. da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil); 

III - os incisos II e III do art. 228 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil); 
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IV - o inciso I do art. 1.548 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

V - o inciso IV do art. 1.557 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

VI - os incisos II e IV do art. 1.767 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil); 

VII - os arts. 1.776 e 1.780 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

 

Art. 124. O § 1°. do art. 2°. desta Lei deverá entrar em vigor em até 2 (dois) anos, 

contados da entrada em vigor desta Lei. 

Art. 133. O prazo para o cumprimento ao previsto no artigo 61 desta Lei é de 24 

(vinte e quatro) meses. 

Art. 125. Devem ser observados os prazos a seguir discriminados, a partir da entrada em 

vigor desta Lei, para o cumprimento dos seguintes dispositivos: 

I - incisos I e II do § 2°. do art. 28, 48 (quarenta e oito) meses; 

II - § 6°. do art. 44, 48 (quarenta e oito) meses; 

III - art. 45, 24 (vinte e quatro) meses; 

IV - art. 49, 48 (quarenta e oito) meses. 

 

Art. 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei no 8.989, de 24 de 

fevereiro de 1995. 

Art. 134. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação. 
Art. 127. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua 

publicação oficial. 
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