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Constituição Federal do Brasil 

 Art.1º República Federativa do Brasil tem como 
fundamentos: ... III - a dignidade da pessoa 
humana; 

 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais :   
...IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.  
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Constituição Federal do Brasil 

 Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
...II - cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência;  

 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre:... XIV - proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência  
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Pessoa com Deficiência 
 Termo genérico que representa todo um segmento 

de pessoas com deficiências físicas, sensoriais, 
mentais ou múltiplas, como os cegos, surdos, 
paraplégicos, paralisados cerebrais, síndrome de 
down, autistas, anões, ostomizados, etc. 

 Deficiência é toda perda ou anormalidade de 
estrutura ou função psicológica, fisiológica,sensorial 
ou anatômica que gera limitação para o desempenho 
de atividades da vida diária (L.7853/89 e D.3298/99) 

 Pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de natureza física, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade com as demais pessoas (art.1º) 
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Pessoas com 
Necessidades Especiais 

 Deficiências mental, física, auditiva, visual e 
múltipla 

 Dificuldades de aprendizagem 
 Insuficiências orgânicas, desnutrição. 
 Superdotação 
 Problemas de conduta 
 Disturbio de deficit de atenção com hiperatividade, 

distúrbio obsessivo compulsivo 
 Distúrbios emocionais, transtornos mentais 
 Situações excludentes ou marginalizantes 

(prostituição, privação cultural, abuso sexual, 
saneamento precário, falta de moradia) 

 Idosos  obesos  gestantes  
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Construindo uma 
Sociedade para Todos 

 Exclusão social das PPDs: locais de 
segregação social 

 Integração:anos 60, fazer com que os 
PPDs se adaptem ao estilo de vida da 
sociedade em geral. 

 Inclusão social:final dos anos 80, processo 
que a sociedade se adapta (se modifica) 
para incluir em seus sistemas PPDs que 
também se preparam, processo bilateral 
em que há equiparação de oportunidades 
p/ todos. 
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Sociedade Inclusiva 

 Que se empenha para acolher as 
diferenças de todos os seus mem-
bros. Baseada no respeito de todos 
os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, diversidade cultural e 
religiosa, justiça social e as 
necessidades especiais de grupos 
vulneráveis e marginalizados. 
(ONU,1995, Declar.de Copenhague) 
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Igualdade e Dignidade 
(14,5% de PPD no BR) 
(15,26% de PPD no PA) 
 no at.1º, III,  art.3º,IV, e art.5º, 

“caput”,CF, no qual se dará 
igualdade de oportunidades a todos, 
sem preconceitos ou quaisquer 
formas de discriminação  

 Ações coercitivas ou punitivas 
 Ações afirmativas(políticas na 

saúde,educação,trabalho,lazer...) 



13/11/2015 9 

Normas Internacionais 
(referendadas pelo BR) 

 Declaração dos Direitos Humanos (1948) 
 Declaração dos Direitos das PPDs – 1975 
 Convenção Reabilitação e Emprego de 

PPDs – 1983- Genebra 
 Declaração de Salamanca – 1994 – 

Educação inclusiva 
 Convenção Interamericana para eliminação 

de todas as formas de discriminação contra 
PPDs –Guatemala, 1999 (Dec.Legislativo 
198/2001) 
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Convenção da PcD 
 Em 2009, o Brasil ratificou a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada 
pela ONU, constituindo-se o referido documento 
em Emenda Constitucional. Portanto, tornou-se 
obrigatório o uso de seus fundamentos nas 
políticas sociais brasileiras. 

 O propósito da presente Convenção é o de 
promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e 
eqüitativo de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais por parte de todas as 
pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua inerente dignidade.  
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Convenção Internacional dos Direitos da PcD 
- DECRETO Nº 6.949, DE 25.08.2009. Decreto 
Legislativo nº186, de 9.07.2008  
 O respeito pela dignidade inerente, independência da pessoa, 

inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e autonomia 
individual.  

 A não-discriminação; 
 A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 
 O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com 

deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; 
 A igualdade de oportunidades; 
 A acessibilidade; 
 A igualdade entre o homem e a mulher; e 
 O respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças 

com deficiência e respeito pelo seu direito a preservar sua 
identidade  



Convenção insere novo modelo 
1.“a alteração do modelo médico para o modelo social, 

o qual esclarece que o fator limitador é o meio em 
que a pessoa está inserida e não a deficiência em si, 
remetendo-nos à Classificação Internacional de 
Funcionalidades (CIF)” e  

 
  2. “ 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.”  
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Leis Gerais de Proteção – 
Inclusão Social da PcD  

 Lei 7853/89 (Lei Geral de Proteção da Pessoa 
com Deficiência) 

 Decreto 3298/99 (regulamenta o art.7853) –
art.4º-(tipifica os tipos de deficiência) 

 Decreto 5296 de 03.12.2004 (regulamenta as 
Leis 10048 e 10098/00 e modifica Dec.3298 - 
acessiblidade) 

 Lei 13146 de 7 de julho de 2015, Lei Brasileira 
da Inclusão da Pessoa com Deficiencia (LBIPD)/ 
Estatuto da Pessoa com Deficiencia (EPCD)– 
entra em vigor dia 07.01.2016 
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Lei 13146 de 7 de julho de 
2015 

 A idéia de um “Estatuto da Pessoa com 
Deficiência” dá à lei uma dimensão de unidade, 
de sistematização, interferindo em diversos 
diplomas. Para a efetivação da Convenção da 
ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, foi necessário alterar o Código 
Civil, o Código de Processo Civil, o Código 
Penal, para que novos tratamentos fossem 
redesenhados e as novas visões determinadas 
pela Convenção integradas, de forma objetiva, 
na referida legislação 
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Coibe a Discriminação - Estatuto 
 Art. 4o  Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação. 

 § 1o  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. 

 Art. 88. (tipicidade penal) Praticar, induzir ou incitar 
discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. 
Inclusive nos meios de comunicação e internet. Pena variam 
1 a 5 anos mais multa. 
 



Lei 13.146 – Prioridade e Acessibilidade 
 Art. 9o  A pessoa com deficiência tem direito a 

receber atendimento prioritário, sobretudo com a 
finalidade de:II - atendimento em todas as 
instituições e serviços de atendimento ao público; 

 III - disponibilização de recursos humanos e 
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; 
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Saude  
 No art.18, reafirmou diretrizes necessárias à 

atenção integral à saúde da pessoa com 
deficiência, definindo seu atendimento em todos os 
níveis de complexidade, por intermédio do SUS, 
garantido acesso universal e igualitário. A 
prevenção e a diminuição de riscos foi um dos 
pontos focados pela norma em comento, a fim de 
evitar o surgimento ou agravamento de deficiências 
e doenças, como a necessidade de se realizar 
diagnóstico e intervenção precoce 

 garantia da 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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Direito a saúde – art.18  
 Portarias MS/SAS n.303 e 304 de 02.07.1992: atendimento 

integral a pessoa com deficiência, incluindo fisiatria, 
fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, 
assistência social e enfermagem. Além disso garante 
fornecimento de medicamentos incluídos nos protocolos 
dos Sistemas de saúde.  

 Portarias MS/SAS n.116 e 146/ 1993, e 185/2001 
fornecimento de órteses, próteses e bolsas de colostomia e 
urostomia com serviço de reabilitação (incluindo 
coletes,cintos, joelheiras, calçados ortopédicos, prótese 
mamária, cadeiras de rodas, andadeiras, bengalas, lentes 
especiais, próteses auditivas e oculares). 

 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. 
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Direito à saúde 
 Possibilidade de credenciamento de entidades 

filantrópicas junto ao MS para atendimento de 
pessoas com deficiência na área da saúde, 
principalmente na área da reabilitação, 
fisioterapia e fisiatria. (ex: Apae de Belém) 
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Direito à saúde - jurisprudência 
 ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO OU CONGÊNERE. PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA E DESPROVIDA DE RECURSOS 
FINANCEIROS. FORNECIMENTO GRATUITO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-
MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIO STJ DJ 07/03/2005 
p. 230  

 LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO. O Ministério 
Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação civil 
pública visando a compelir o Estado a fornecer medicamento 
indispensável à saúde de pessoa individualizada. STF, unanimidade, 
RE 407902 / RS - DJ- p162 em 28-08-2009  

 SAÚDE – ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – 
FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre 
a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de 
alto custo. O STF, por unanimidade, reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
RE 566.471-6, 24.10.2007 Min. Marco AURÉLIO  
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Direito ao trabalho da PPD – art.7,XXXI 
e art.27 da CDPCD 
 CF art.37:.VIII - a lei reservará percentual dos 

cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de 
sua admissão  

 Art.93 da Lei 8213 de 24.07.91: empresa com 
mais de 100 empregados devem preencher de 2% 
a 5% de seus empregados com PcDs ou 
reabilitados. 

 Quem fiscaliza é a DRT e o  MPT o cumprimento 
dessas cotas: multa, termos de ajustamento, ação 
civil pública, ação criminal.  

 Art.8º, II e III, lei 7853/1989 - Obstar ou negar 
emprego, trabalho ou acesso a emprego público, 
pena: 1 a 4 anos reclusão, e multa   
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Concurso Público-
Reserva de Vagas p/PPD 

 CF art.37,VIII :percentual de cargos e empregos 
para PPD 

 Art.5º§ 2º da Lei 8112/90: até 20% das vagas p/ 
PPD; parágrafo único do art. 15 e art.18 da Lei 
Estadual nº 5.810 de 24.01.1994 (RJU) 

 Art.37 do Dec.3298/99:mínimo de 5% das vagas 
a PPD 

 Vagas na Adm.direta, indireta, autarquias, 
fundações e empresas públicas. 
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Questões polêmicas de concurso 
"o portador de visão monocular tem direito de concorrer,  

em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes". 
A Súmula 377 do STJ em 28/04/2009 

 Se o deficiente visual concorreu a cargo público na faixa 
reservada às pessoas portadoras de deficiência, logrando 
aprovação, há de ser nomeado. O Estado não pode 
prometer ilusões TJDF, DJU publ.01/07/1999 p. 27  

 ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ANALISTA 
JUDICIÁRIO - ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA - 
CANDIDATO DEFICIENTE - PRETERIÇÃO - OCORRÊNCIA 
- INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, § 2º DO DECRETO Nº 
3.298/99 - RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 
- ALTERNÂNCIA ENTRE UM CANDIDATO DEFICIENTE E 
OUTRO NÃO, ATÉ QUE SE ATINJA O LIMITE DE VAGAS 
PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
ESTABELECIDO NO EDITAL - RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. - STJ RMS 18669 DJ 
29.11.2004 p. 354  
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Desenho Universal - 
Acessibilidade 

 A filosofia de um urbanismo e arquitetura 
universais tem por base a idéia de uma 
possível adaptabilidade de produtos e 
espaços que atendam toda uma gama de 
capacidades e habilidades.(Edward 
Steinfeld,1994) 

 Desenho livre de barreiras, 1963, 
Washington,  

 Desenho Universal, 1990, que se destina a 
qualquer pessoa 
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Desenho Universal-
Princípios Básicos 

 Acomodar uma grande gama antro-
pométrica- pessoas de diferentes padrões 
ou situações 

 Reduzir a quantidade de energia 
necessária para utilizar os produtos e o 
meio ambiente 

 Tornar o ambiente e os produtos mais 
compreensíveis 

 Pensar em produtos e ambiente como 
sistemas (peças intercambiáveis) 
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Acessibilidade – art. 53 a 76 
 CF arts.227,§ 1º, II e §2º, e 244 
 Art.9 da Convenção sobre os D PcD 
 Lei 10098/00 e 10172/01(acessibilidade) 
 Lei 10048/00 – atendimento prioritário PPD e 

pessoas com mobilidade reduzida 
 Lei 10436/01 – LIBRAS (obrigatoriedade língua 

brasileira de sinais - Surdos) 
 Lei 11126/05 – cão-guia (cegos) 
 Decreto 5296 de 02.12.2004 
 NBR 9050(ABNT) e anexo DOU,c.6 de 23.02.05 
 Plano Diretor Cidade/ Cód. Posturas do Município 
 Lei 12.857/2012 - Institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana 
 LEI Nº 12.965, 23.04.2014 (marco civil internet) 
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Acessibilidade 
 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. 

 Falta de requisitos de acessibilidade pode caracterizar ato 
de improbidade administrativa com penalidade na área 
administrativa, cível e penal, definidas na Lei no 8.429, de 2 
de junho de 1992, a partir da  alteração do art.11 que passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso IX: “deixar de cumprir 
a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 
legislação”. 



Acessibilidade 
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: 
§ 1o  A concessão e a renovação de alvará de 
funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à 
observação e à certificação das regras de acessibilidade. 
§ 2o  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. 
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Medidas que facilitam a acessi-
bilidade no ambiente de trabalho 
 Adaptação de móveis e equipamentos 
 Verificação das condições de acessibilidade a 

todas as áreas do órgão ou instituição 
 Verificação das sinalizações internas e externas 

(visuais e sonoras) 
 Adequação da temperatura e luminosidade 
 Evitar o excesso de escadas, construindo rampas 

onde for necessário 
 Adaptação de banheiros, bebedouros, etc 
 Criação ou disponibilização de softwares 

especiais para deficientes visuais e auditivos. 13/11/2015 29 



13/11/2015 30 

Barreiras a Acessibilidade 

 Barreiras Físicas :Arquitetônicas, 
Urbanísticas e de Transporte  

 Barreiras de Comunicação  
 Barreiras Sociais  
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Barreira Urbanística 
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Barreiras Urbanísticas 
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Barreiras Sociais 

 São atitudes da sociedade em relação às 
PPDs desde a aceitação de suas diferenças 
até a garantia de acesso ao trabalho, 
educação, saúde, lazer, etc., são obstáculos 
discriminadores. 

 Solução: sensibilização em campanhas, 
divulgação na mídia dos direitos e garantias, 
ações punitivas, ações afirmativas. 
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Transporte gratuito 
 Passe livre Interestadual – Lei 8899-94 e Decreto 

3691/00 – todo PD e comprovar carência – 1 
salário mínimo per capita renda familiar – 2 
assentos. Min. Transportes, CP 9800, CEP 
70001-970 – Brasília- DF 

 Passe Livre municipal (LOMB) e Intermunicipal 
(15% assentos), art.249, a,  da C.Est.Pará, toda e 
qualquer PD (Emenda.C. 31/05) – em Belém 
(CTBEL) no Estado (ARCON) Dec. Estad. 
3947/2000, Resolução n.005/2000 ARCON 
(laudo médico SESPA comprovando deficiência) 
 
 



Educação – art.27 a 30 
 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. 

 Professores das classes comuns e de educação especial 
capacitados e especializados 

 Flexibilização e adaptações curriculares 
 Serviços de apoio pedagógico (especialista em 

ed.especial,cuidador, intérprete em Libras, prof.itinerantes ) 
 Salas de recursos para complementação ou suplementação 

curricular 
 Temporalidade flexível do ano escolar 
 Terminalidade específica–encaminha serviço especializado 
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Cadastro Nacional da PcD 
 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. 

 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 
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Licitações 
  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.  
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Interdição e Tomada de 
Decisão Apoiada 

 O art.114 trouxe modificações substanciais no Código Civil 
para novos institutos da capacidade legal e da tomada de 
decisão apoiada e da nova concepção de curatela. 
Primeiramente retirou as pessoas com deficiência, inclusive 
as mentais e intelectuais, do rol dos absolutamente 
incapazes, remetendo-os para o rol dos relativamente 
incapazes, a partir de nova redação do art.4º combinado 
com as alterações procedidas pelo art.114 do EPCD nos 
arts.3º., 4º, 228, 1518, 1550, 1557, 1767, 1769, 1771 a 
1777, todos do Código Civil. Dessa forma as pessoas com 
deficiência, ordinariamente, só serão interditadas em 
relações aos atos negociais e patrimoniais, mantendo-se as 
faculdades suas para casar, trabalhar, testemunhar, votar e 
praticar outros atos da vida diária. A tomada de Decisão 
Apoiada a PcD elege duas pessoas de confiança para 
auxiliarem em decisões e atos especificos. 
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PLANO EXISTIR - PARÁ 
 Promover ações de natureza transversal, interferindo na 

promoção dos direitos fundamentais, através de práticas que 
produzam impacto na melhoria da qualidade de vida da pessoa 
com deficiência, esse é o intuito do Plano Estadual de Ações 
Integradas à Pessoa com Deficiência- Existir. O Plano é 
composto por 14 ações estruturantes, sendo divididas da 
seguinte forma: cinco na área da saúde; quatro na área da 
educação; uma na área da assistência; uma na área de 
habitação; duas na área de tecnologia e uma na área de 
esporte. O destaque fica para a construção do Centro Integrado 
de Inclusão e Reabilitação, 

 Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e 
Acessibilidade (Nedeta) da Uepa é uma das ações estruturantes 
que integram Plano Estadual de Atenção a Pessoa com 
Deficiência. O Nedeta é coordenado pela professora Ana Irene 
Olveira e funciona no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 
(CCBS), o Campus II da Uepa 
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Email: macieira.waldir@gmail.com 
Livros recentes:  
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência – Novos Comentários, SDH, 2014 
Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ed. 
Saraiva, 2012, Org. Carolina Ferraz, Glauber e George 
Salomão – Artigo Direito das Pessoa com Deficiência nas 
Relações de Consumo; e  
Manual dos Direitos da Mulher. Ed. Saraiva, 2013 – Artigo 
sobre o Direito da Mulher com Deficiência 
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