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São Paulo, 26 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo 

Dr. Marcos da Costa 

Protocolado na Presidência  

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente,  

 

 

 

 

 A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do presente 

singelo relatório, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar o 

quanto realizado no primeiro semestre de 2013 por seu presidente e por seus membros.  

 

I – SUGESTÕES PARA PROJETOS DE LEI 

 Diante da necessidade, verificada pelos membros da Comissão, tanto 

pessoalmente, quanto por notícias e sugestões que nos chegam por pessoas que, 

diariamente passam por situações de falta de acessibilidade e inclusão: 
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 Depois de reuniões, contato e estudo dos membros da Comissão, redigimos as 

seguintes propostas (textos anexos): 

(a) sugestões para projeto de Novo Código de Processo Civil 

(b)  sugestões para o evitar a flexibilização da reserva de vagas no mercado de 

trabalho para as pessoas com deficiência  

 

a. Sugestões para o novo CPC 

 

Discutimos em Comissão a necessidade de haver 

mecanismos de efetiva inclusão da pessoa e do advogado com deficiência no processo, 

especialmente no projeto de novo Código em tramitação. Não se trata apenas da 

prioridade tratada na Lei n. 12.008/09. Aquela é uma prioridade de tramitação, como 

fica bem claro – prioridade de tramitação do processo em que a parte tenha deficiência, 

sem, necessariamente, meios de efetivo acesso. 

Conquanto sempre se tenha falado em atendimento 

prioritário, o que se pretendeu foi, além da prioridade, proporcionar um atendimento 

diferenciado, mas igualitário para todos. 

Eis o que traz o art. 6º do Decreto n. 5.296/04: 

“Art. 6º O atendimento prioritário 

compreende tratamento diferenciado e 

atendimento imediato às pessoas de que 

trata o art. 5º.” 

          Dentre os serviços prioritários e o tratamento 

diferenciado, o Decreto considera (art. 6º): 

 

a.     serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes 

ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com 
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aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por 

guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

b. pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental 

e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

c.     sinalização ambiental para orientação das pessoas com necessidades especiais, assim 

consideradas pelo Decreto; 

d. admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto 

de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do art. 

5
o
, bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, 

mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e 

e.     a existência de local de atendimento específico para as pessoas com necessidades 

especiais, assim consideradas pelo Decreto. 

 

 No âmbito da Administração pública federal direta e 

indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, o atendimento deve 

ser prioritário e diferençado, obedecendo aos termos do Decreto n. 5.296/04. 

Nos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, cabe, no 

âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle 

do atendimento prioritário referido Decreto. 

Além disso, o Decreto n. 5.296/04 fazia menção ao 

cumprimento das normas do Decreto n. 3.507, de 13 de junho de 2000, que foi revogado 

pelo Decreto n. 6.932, de 11 de agosto de 2009, que garante a acessibilidade a serviços 

públicos, dispondo sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão. 

A série de normas em nível federal e diversas produzidas 

por Estados e Municípios vem no sentido de garantir o serviço prioritário e diferenciado 

para as pessoas com necessidades especiais em consonância com o Decreto n. 5.296/04. 

O acesso a muitos dos serviços e à própria cidadania, 

como discutiremos mais adiante, se dá por essa prioridade e diferenciação. O acesso, 

como se apresenta hoje, ainda carece de aprimoramento para que efetivamente atinja 

quem tem direito. Em muitos casos a cidadania e o exercício dos direitos fundamentais 

encontra uma barreira muito forte – a falta de acesso. Eis o desafio – conseguir meios 

efetivos de acesso, em seu sentido mais amplo. 
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1. Acessibilidade  

 

O art. 8º da Lei considera para fins de acessibilidade: 

“condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida.”
1
 

O texto é claro ao garantir a condição para utilização, 

com autonomia, total ou assistida, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

A acessibilidade consiste na eliminação de barreiras que 

são qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 

movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem 

ou terem acesso à informação, sendo elas urbanísticas
2
, nas edificações

3
, nos 

transportes
4
 e nas comunicações

5
, além daquelas sociais ou atitudinais, estas duas 

ultimas não expressamente tratadas pelo Decreto ao classificar as barreiras. 

O acesso à informação tem um significado amplo e tem 

relação com o princípio da publicidade em todos os aspectos (CF, art. 5º XIV, XXXIII, 

LX e art. 37; LC 95, art.11; art. 155 do CPC; art. 792 do CPP e art. 11 do Projeto do 

novo CPC). 

A idéia de acessibilidade tem como ponto central o efetivo 

acesso, ou seja, o poder acessar, ir, vir, entender, informar e ser informado, 

compreender etc, mesmo que por meios especiais. 

 

 

 

                                                           
1
 Grifos nossos. 

2 Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. 
3 Barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas 

internas de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar. 
4 Barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes. 
5 Barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como 

aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. 
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2. Acessibilidade – aspectos processuais e não processuais 

 

Podemos dizer que acesso ao processo é diferente aqui de  

acesso no processo. 

O primeiro também vem da ideia de universalidade da 

jurisdição aplicada – em miúdos, chegar ao processo, no sentido, até mesmo de acesso 

físico ao fórum. Neste primeiro caso estamos falando de barreiras urbanísticas, nas 

edificações e barreiras de transporte. 

Para tal situação temos, especialmente, o Decreto 

n. 5.296/04, ao determinar o atendimento prioritário e diferenciado às pessoas com 

necessidades especiais (v., dentre outros, os arts. 5º e 6º). 

Posteriormente, todo o regramento trazido pela Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que decorre do Protocolo Facultativo à 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada e internalizada 

pelo decreto legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008 e promulgada pelo decreto 

nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 

Nesse sentido, também o acesso à propositura da demanda 

inicial e seguimento acompanhado do processo que não pode ignorar eventuais 

necessidades especiais. 

Acesso no processo é realmente o acesso aos atos 

processuais, à igualdade no processo, são as barreiras nas comunicações e informações, 

também combatidas pelo Decreto n. 5.296/04, acrescido de mecanismos processuais 

contidos no Código de Processo Civil. 

No caso do processo, sendo o patrono da parte pessoa com 

necessidades especiais, deve-se lhe permitir acesso nos termos do o Decreto 

n. 5.296/04, em consonância com a Constituição e com o CPC.     

Mesmo quando a parte for pessoa com necessidades 

especiais, deve ser observada tal condição para a prática de atos processuais em que 

participe, e.g., em audiência de tentativa de conciliação (art. 331 e art. 125, I e IV do 

CPC) .  
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A própria petição inicial é ato que deve estar acessível a 

quem tem necessidades especiais – ou seja, deve-se permitir que seja redigida em 

Braille, sendo a transcrição efetivada pelo Poder Judiciário. 

Daí o que venho ressaltando acerca da informatização do 

processo.
6
   

 

3. Mecanismos processuais de garantia de acesso e igualdade (deveres do juiz) 
 

A base de nossa fundamentação é sempre o caput do 

art. 5º da Constituição, no qual está o princípio da igualdade: 

"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do seu direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:"  

Além do dispositivo mencionado, temos, ainda, na própria 

Constituição:  

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

(...) 

XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;(...)” 

 

“Art. 227. (...) 

§ 1.º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do 

adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo aos 

seguintes preceitos:  

(...) 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores 

de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente 

portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 

facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e 

obstáculos arquitetônicos. 

 

§ 2.º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso 

público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 

adequado às pessoas portadoras de deficiência.” 

 

Mas o que seria realmente igualdade no processo, aquela 

de acesso no processo, real ou substancial voltada às necessidades especiais? Toda a 

discussão da Comissão baseou-se em termos efetivistas, ou seja, tornar efetiva a 

aplicação dos direitos fundamentais. 

                                                           
6
  V. infra nota 18. 
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A doutrina processual explica a igualdade como o direito 

que os litigantes têm de receberem idêntico tratamento pelo juiz (Nelson Nery Jr.)
7
 E 

ainda “conforme se observa do art. 125, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

igualdade de tratamento das partes é um dever do juiz e não uma faculdade. As partes e 

os seus procuradores devem merecer tratamento igual, com ampla possibilidade e 

oportunidade de fazer valer em juízo as suas alegações”. “E ainda dar tratamento 

isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 

na exata medida de suas desigualdades”. 
8
 

Há situações eleitas pelo próprio Código em que a 

desigualdade é presumida (por fragilidade da parte, hipossuficiência ou interesse 

público) e se estabelece mecanismos tendentes a gerar o necessário equilíbrio. A 

igualdade jurídica, contudo não pode eliminar a desigualdade econômica, é por essa 

razão que na conceituação realista de isonomia, busca-se a igualdade proporcional. Em 

síntese, essa igualdade proporcional é o tratamento igual aos substancialmente iguais 

(Cintra-Grinover-Dinamarco).
9
 

Essa igualdade no processo, especialmente em situações 

envolvendo pessoas com necessidades especiais, tende a buscar a isonomia ao 

contraditório ou o atendimento às necessidades especiais propriamente. 

Na primeira situação, vale a lição de que o princípio da 

igualdade das partes relaciona-se intimamente com o princípio do contraditório, já que 

dentro do estabelecimento do contraditório, viabiliza-se os dois preceitos 

constitucionais, o da ampla defesa e o da igualdade (Antonio Carlos Marcato).
10

 

Por outro lado, não apenas levando em conta a questão do 

contraditório, temos o próprio atendimento às necessidades especiais. 

No Código de Processo Civil, o art. 125 determina que o 

juiz dirija o processo conforme as disposições legais, competindo-lhe, dentre outros: (a) 

assegurar às partes igualdade de tratamento; e (b) tentar, a qualquer tempo, conciliar as 

partes.  

                                                           
7 Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. 
8 idem 
9 DINAMARCO, Cândido;  ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de e; GRINOVER, Ada Pellegrini, Teoria Geral do Processo. 14ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 1998, p. 68.  
10 MARCATO, Antônio Carlos. Preclusões: limitação ao contraditório? Revista de Processo, São Paulo, ano 5, nº 17, 1980. 
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Dentro da idéia de igualdade, cabe ao juiz proporcionar 

acesso no processo, criando condições para as partes e seus advogados participarem 

efetivamente dos atos processuais. O acesso ao processo ou acesso ao Judiciário, nem 

sempre será uma tarefa exclusiva do juiz, mas da Administração (p.ex., linha de ônibus 

acessível que leve ao Fórum).  

É preciso, assim, primordialmente, que as pessoas 

consigam chegar aos órgãos (prédios ou edificações) do Poder Judiciário e lá é preciso 

que os atos processuais estejam acessíveis a elas. 

Algumas alterações até seriam convenientes à legislação 

para que não pairasse dúvidas, mas o atual Código de Processo Civil permite ao juiz 

atender às necessidades especiais das partes. A tarefa de preservar a isonomia consiste, 

portanto em manter a promessa constitucional e legal, sendo possível com a atual 

legislação vigente.  

O art. 154 do Código de Processo Civil, dispõe que "os 

atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei 

expressamente a exigir". Mas, conforme o mesmo dispositivo legal, ainda quando 

houver a exigência de determinada solenidade, reputar-se-ão válidos os atos que, 

realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 

O Código também permite o uso de meios de registro dos 

atos processuais, desde que em meios idôneos (art. 170) e no vernáculo português 

(art. 156), no caso de documento redigido em língua estrangeira deverá vir 

acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado (art. 157).  

Vejamos: 

Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão 

quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro 

modo, Ihe preencham a finalidade essencial.11 

 

Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o 

juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade. 

 

Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo. 

                                                           
11 O art. 151, §1º do Projeto do Novo Código de Processo Civil admite a hipótese: “Art. 151. Os atos e os termos processuais não 

dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro 
modo, lhe preencham a finalidade essencial. 

§ 1º Quando o procedimento ou os atos a serem realizados se revelarem inadequados às peculiaridades da causa, deverá o juiz, 

ouvidas as partes e observados o contraditório e a ampla defesa, promover o necessário ajuste”. 
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Art. 170. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia, ou de outro método idôneo, em 

qualquer juízo ou tribunal. 

 

 

 

No caso de pessoas com deficiência de fala ou auditiva 

que se utilizem de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, a situação é simples e prevista 

art. 151, III do CPC.  

 

Art. 151. O juiz nomeará intérprete toda vez que o repute necessário para: 

(...) 

III - traduzir a linguagem mímica dos surdos-mudos, que não puderem transmitir a sua 

vontade por escrito. 

 
A Língua Brasileira de Sinais - Libras é o sistema 

lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria e constitui um 

sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas ou mudas do Brasil, foi tratada na Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, 

e regulamentada pelo Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

Conquanto utilize o Código a expressão “que não puderem 

transmitir a sua vontade por escrito”, a tomada de depoimento em LIBRAS (art. 446, 

II), ainda que a pessoa escreva, é maneira de preservar sua dignidade e respeitar sua 

forma de expressão caso queira assim se expressar. 

A Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, reconheceu como 

meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros 

recursos de expressão a ela associados, determinando seu uso pelos arts. 2º e 3º, mas 

sem a substituição da Língua Portuguesa (art. 4º): 

 

Art. 2º 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. 

 

Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de 

assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores 

de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. 

 

No caso de pessoas com deficiência visual é a Lei 

n. 4169/62 que reconhece o sistema. 
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Assim como há a degravação de áudio ou de vídeo, ou a 

atuação de peritos para o estudo de dados econômicos, médicos, de engenharia, 

tecnológicos etc., pode também haver a transcrição Braille
12

 dos autos. 

Faço um parêntese neste ponto, pois já tive a oportunidade de me manifestar 

acerca da integral informatização do processo, o que facilitaria muito o 

acesso. Tal informatização integral teria,  além do armazenamento digital dos 

autos, a criação de uma “página do advogado”, uma central para recebimento 

unificado de intimações, gerenciamento de prazos, envio e recebimento de 

peças e documentos do processo.
13

 

De qualquer maneira, em todas as situações de 

necessidades especiais é possível ao juiz criar pontualmente e nos casos concretos, 

medidas que dêem acesso às partes e aos advogados no processo. 

Cito aqui uma preciosa iniciativa da qual tive notícia e que 

incentivou a redação deste escrito.  

Em processo que tramitou na Comarca de São Paulo, foi 

conduzida audiência com a parte, pessoa com necessidades especiais, levando em conta 

essas necessidades, inclusive com a participação de especialistas, eis o que se extrai do 

próprio processo. A iniciativa foi do Juiz Alexandre David Malfatti, que tomou por base 

e levou a efeito o princípio da isonomia. Não apenas a isonomia, mas a dignidade e os 

direitos da personalidade foram efetivamente observados, dentro de uma linha efetivista, 

buscando resultados éticos e tempestivos, tomando por base os direitos fundamentais. 

A experiência é valiosa e inovadora, foi, na prática, a 

aplicação do princípio da igualdade, levando em conta as necessidades especiais das 

partes
14

 em processo.    

Faz-se, por fim, em razão da experiência acima narrada, 

uma sugestão de acréscimo ao anteprojeto do novo Código de Processo Civil. A 

                                                           
12 A Lei nº 4.169, de 4 de dezembro de 1962, oficializou as convenções Braille para uso na escrita e leitura dos cegos e o Código de 

Contrações e Abreviaturas Braille,  a Lei nº 12.266, de 21 de junho de 2010, instituiu o Dia Nacional do Sistema Braille em 8 de 

abril. A Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, Alterada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, instituiu a Política 
Nacional do Livro. Dentre as diretrizes, contidas no art. 1º (inc. X), está o dever de assegurar às pessoas com deficiência visual o 

acesso à leitura. Os livros impressos no sistema Braille são equiparados a livro (art. 2º, VIII) e, Cabe, ainda, de acordo com a Lei, ao 

Poder Executivo implementar programas anuais para manutenção e atualização do acervo de bibliotecas públicas, universitárias e 
escolares, incluídas obras em Sistema Braille. 
13 http://www.fundacaopadrealbino.org.br/fotos/textosjuridicos/fa87958a282dd52821ccd17fac6e1942.pdf  
14 Não é necessário ser parte no processo para se ter as necessidades especiais atendidas. 

http://www.soleis.adv.br/datassignificativas.htm
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sugestão se deve apenas a deixar expresso em lei o que, hoje, depende de interpretação 

sistemática.  

O Projeto nasceu de uma Comissão de Juristas criada pelo 

Senado Federal, para a elaboração de anteprojeto de novo Código de Processo Civil, 

instituída pelo ato do Presidente do Senado Federal n. 379, de 2009. A Comissão é 

composta pelo Ministro Luiz Fux, seu Presidente; Teresa Arruda Alvim Wambier 

(Relatora-Geral); e pelos Membros Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo 

Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro Junior, 

Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos 

Bedaque, Marcus Vinicius Furtado Coelho e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. 

Em junho de 2010 foi divulgado o anteprojeto. Com todo 

o respeito e admiração aos autores do anteprojeto, a sugestão é de que poderia ser 

acrescido um parágrafo único ao art. 170: 

(art. 170 do Projeto) Art. 170. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia, ou de outro 

método idôneo, em qualquer juízo ou tribunal. 

 

 

sugestão proposta [Parágrafo único. O juiz atenderá, sempre que possível, as partes e 

os advogados com necessidades especiais, garantindo sua acessibilidade, em relação 

aos atos processuais e participação no processo]. 

 

Da mesma maneira, caberia um pequeno acréscimo ao art. 

153: 

Art. 153. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua 

portuguesa. 

 

sugestão proposta [Parágrafo único. Admitir-se-ão atos em Braille ou meios de 

comunicação oficial destinadas às pessoas com deficiência, que serão devidamente 

convertidos pela serventia, meio eletrônico ou por especialista designado pelo juiz,]. 

 

O mesmo com a petição inicial: 

Art. 304. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. 

 

sugestão proposta [Parágrafo único. A petição inicial será admitida em Braille se o 

advogado for deficiente visual e será devidamente convertida pela serventia, meio 

eletônico ou por especialista designado pelo juiz, antes da citação]. 
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Faz-se ainda uma pequena sugestão para que sejam 

alterados os termos ao art. 426, §1º, IV, excluindo-se os termos cego e surdo para 

deficiente visual e deficiente auditivo: 

 

Art. 426. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, 

impedidas ou suspeitas.  

§ 1º São incapazes: 

(...) 

IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. 

 

sugestão proposta [IV - o deficiente visual e o deficiente auditivo, quando a ciência 

do fato depender dos sentidos que lhes faltam]. 

 

Por fim, uma pequena e inicial sugestão para o Projeto: 

Art. 6º Ao aplicar a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum, observando sempre os princípios da dignidade da pessoa 

humana, da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência.  

 

sugestão proposta [Art. 6º Ao aplicar a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela 

se dirige e às exigências do bem comum, observando sempre os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da publicidade e da eficiência, observando as necessidades 

especiais ou deficiências das pessoas envolvidas no processo]. 

 

 

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos 

e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de 

sanções processuais, competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório em casos de 

hipossuficiência técnica. 

 

sugestão proposta [Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em 

relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos 

ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz velar 

pelo efetivo contraditório em casos de hipossuficiência técnica, inclusive em razão 

de deficiência da parte ou do advogado]. 

 

 

Diante de nossas discussões, o que se entende é a 

possibilidade e necessidade de se apresentar as referidas sugestões como atribuição de 

nossa Comissão. 
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b. Proposta para evitar a flexibilização de vagas reservadas às pessoas com 

deficiência 

 

Da mesma maneira, nossa Comissão preocupou-se com a 

questão da perda de uma importante conquista para as pessoas com deficiência – a 

reserva de vagas . 

 

1. Inclusão pelo trabalho e reserva de vagas  

 

Existem muitas atividades estatais, dentre elas, dando a 

devida importância ao princípio da isonomia, a proteção à pessoa com deficiência como 

um dos fundamentos da dignidade da pessoa humana, com o objetivo de reduzir as 

desigualdades sociais. 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, de 

acordo com a iniciativa de “Participação plena e igualdade” da pessoa com deficiência 

no que se refere a emprego e inclusão na comunidade, editou Convenção, em 20.6.1983, 

denominada Convenção sobre Reabilitação e Emprego (pessoas com deficiência). 

Para efeitos da Convenção, entende-se por pessoa com 

deficiência toda aquela cujas possibilidades de obter e conservar um emprego adequado 

e de nele progredir fiquem substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de 

caráter físico ou mental devidamente comprovada. Todo país membro deverá considerar 

que a finalidade da reabilitação profissional é a de permitir que a pessoa com deficiência 

obtenha e conserve um emprego e nele progrida, e que se promova, assim, a inclusão 

dessa pessoa na sociedade.  As proposições da Convenção são aplicáveis a todas as 

categorias de pessoas com deficiência. 
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A política sugerida pela OIT, na Convenção n. 15915, tem 

por finalidade assegurar que existam medidas adequadas de reabilitação profissional ao 

alcance de todas as categorias de pessoas com deficiência e promover oportunidades de 

emprego para essas pessoas no mercado regular de trabalho; tendo como base o 

princípio de igualdade de oportunidades entre os trabalhadores com deficiência e dos 

trabalhadores em geral, devendo-se respeitar a igualdade de oportunidades e de 

tratamento aos trabalhadores com deficiência. 

Essa igualdade de tratamento pode envolver políticas 

públicas ou ações afirmativas específicas nesse sentido, devendo ser observada do ponto 

de vista material, ou seja, a igualdade não apenas em sua forma ou como letra dormente 

da legislação, mas com atitudes e comportamentos de geração de igualdade. 

Frieda Zames e Doris Zames Fleischer 
16 

: 

tratam do Social Security Act de 1935, nos Estados Unidos, ressaltando o fato 

de que as pessoas com deficiência podem competir no mercado de trabalho se 

lhes for dada oportunidade. Em especial quanto aos portadores de deficiência 

visual, as autoras citam o trabalho de Robert Irwin, entre os anos de 1929 a 

1948 na Fundação Americana para os Cegos, que trabalhou pelo tema, 

demonstrando a necessidade de inclusão e educação especializada, acabando 

com o tradicional sistema que não funcionava corretamente.
17

 A questão 

sempre gira em torno dos mesmos pontos - formação e geração efetiva de 

oportunidades (seja pela reserva de vagas ou garantia de acessibilidade). 

 

Os países signatários da Convenção 159, assumiram o 

compromisso de se esforçar para assegurar a formação e a disponibilidade de assessores 

em matéria de reabilitação e outro tipo de pessoal qualificado que se ocupe da 

orientação profissional, da formação profissional, da colocação e do emprego de 

pessoas com deficiência. 

 

                                                           
15  Decreto n. 129, de 22 de maio de 1991, promulgou a Convenção n. 159, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre 

Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes. 

16  Doris Zames e Frieda Zames são  autoras do Livro The disability Rights Movement, From charity to confrontation, Temple 

University Press, p. 5. 

17  Idem, p. 14-15. 
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Em 2000, no Brasil, segundo estudo do professor de economia da USP José 

Pastore, havia 9 milhões de deficientes em idade economicamente ativa. 

Desses, 7 milhões poderiam trabalhar com pequenas alterações no ambiente 

de trabalho. Mesmo assim, apenas 11 % deles estão empregados. Nos 

Estados Unidos, essa porcentagem é 34%. "Há uma legislação que obriga 

empresas de grande porte a reservar 5% das vagas para deficientes. No 

entanto, quase nenhuma cumpre essa meta", afirma Pastore. Segundo 

Ismaelita Alves de Lima, da Corde, já há uma tentativa de alterar no 

Congresso, essa lei porque, segundo ela, o Ministério Público está 

começando a fiscalizar com mais rigor. "Se os deficientes forem aceitos no 

mercado, eles passarão a produzir e a pagar impostos", afirma Ismaelita. 
18

 

 

A verdade é que a Convenção de 1983 foi um passo 

importante, mas ela consolidou uma política, de certa forma, desorientada, que trazia 

experiências diferentes de vários países. A inclusão se deu de forma diversa ao redor do 

globo. 

A Constituição Federal, ao estabelecer em seu art. 5º, 

caput, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à igualdade e à propriedade”, positivou o 

princípio da isonomia. 

Assim, o Estado brasileiro tem como finalidade o 

princípio de que a igualdade jurídica vigorará nas relações dos indivíduos entre si, bem 

como nas relações entre o Estado e indivíduos. 

Desta forma, pode-se dizer que a Constituição brasileira 

de 1988 trouxe fundamentos nos quais se baseia a proteção da pessoa com deficiência. 

Eis as bases da proteção e inclusão da pessoa com deficiência, ainda que haja toda uma 

legislação infraconstitucional. 

Comecemos por um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil que é construir uma sociedade livre, justa e solidária 

(art. 3º, I, CF) e promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).  

                                                           
18  "Estudo mostra que mercado também exclui",jornal "Folha de São Paulo", publicado em 10 de setembro de 2000. 
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O art. 5º traz em si expressamente o princípio da isonomia 

ou igualdade, aplicável a todos. 

O artigo 7º, XXXI, proíbe a discriminação em relação aos 

salários e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. 

A própria Constituição atribui à União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal a responsabilidade de cuidar da saúde e da assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (art. 23, inc. II), 

sendo todos esses entes competentes para legislar sobre a proteção da pessoa com 

deficiência (art. 24, inc. XIV). 

Determinou-se, ainda, que para a adequada inserção das 

pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho que a lei reservaria um 

percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 

37, VIII). 

Há outros dispositivos constitucionais aplicáveis, como é o 

caso do art. 203, que estabelece o Benefício de Prestação Continuada às pessoas com 

deficiência que não tenham como prover seu sustento, disposições acerca de inclusão 

educacional (art. 208) e inclusão em geral (art. 227). 

Em 1989, a Lei n.7.853, trouxe em seu corpo a 

determinação de adoção de legislação que discipline reserva de mercado de trabalho aos 

portadores de deficiência física, em seu art. 2º. 

Essa Lei Federal n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

trouxe algumas garantias e regulamentou o trabalho da pessoa com deficiência, 

estabelencendo também o apoio governamental à formação e orientação profissional, e a 

garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à 

formação e inclusão profissional. Assim, cabe ao Estado, primordialmente, a formação 

profissional da pessoa com deficiência para sua inclusão no mercado de trabalho. 

Nos anos seguintes à edição da Lei n. 7.853/89 veio a 

regulação das vagas para a pessoa com deficiência. 
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Pelo art. 5º, § 2º, da Lei n. 8.112/90 ficou assegurada a 

reserva de vagas no Poder Público. A pessoa com deficiência poderia se inscrever em 

concurso público para provimento de cargos cujas atribuições lhe fossem compatíveis e 

foi estabelecida a reserva de até 20% das vagas oferecidas no concurso.  

No mesmo sentido, a lei que dispõe a Política Nacional 

para integração da Pessoa Portadora de Deficiência, Lei n. 7.853/89, o Decreto n. 

3.298/99, em seu art. 37, §1º, assegurou à pessoa com deficiência a reserva do mínimo 

de 5% em face da classificação obtida. Desta forma, a Administração Pública federal 

está limitada ao percentual mínimo de 5% e máximo de 20% na escolha do coeficiente 

de reserva de vagas nos concursos que promover. E mais, resultando a aplicação do 

percentual em número fracionado, arredonda-se este para o primeiro número inteiro 

subsequente. 

Em 1991, as leis que regularam a Previdência, também 

trouxeram dispositivos acerca do da proteção e inclusão da pessoa com deficiência. 

O art. 22, § 4º, da Lei n. 8.212/91, determinava que o 

Poder Executivo Federal estabeleceria, na forma da lei e ouvido o Conselho Nacional de 

Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que utilizem empregados com 

deficiência física, sensorial ou mental, com desvio do padrão médio. 

A Lei n. 8.213/91, em seu artigo 93, foi mais específica e 

estabeleceu cotas compulsórias de vagas de empregos que deveriam ser respeitadas 

pelas empresas privadas com mais de cem empregados. Eis as cotas: (a) de 100 a 200 

empregados, 2%; (b) de 201 a 500, 3%; (c) de 501 a 1000, 4%; (c) 1001 ou mais, 5%.  

Oito anos depois, o Decreto n. 3.298/99, que contem 

princípios acerca da inclusão e objetivos do sistema de proteção, reiterou os percentuais 

de cotas em seu art. 36: 

Art. 36.  A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a 

preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da 

Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência 

habilitada, na seguinte proporção:  

I - até duzentos empregados, dois por cento; 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento; 
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III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou 

IV - mais de mil empregados, cinco por cento” 

 

Assim como a Lei n. 8.213/91, em seu artigo 93, o 

Decreto n. 3.298/99, em seu art. 36, manteve o percentual de cotas para as pessoas com 

deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social. 

No art. 6º do próprio Decreto n. 3.298/99, foram fixadas as 

diretrizes da Política Nacional para a Integração
19

 da Pessoa Portadora de Deficiência: 

 

I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora 

de deficiência; 

II - adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem assim 

com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta Política; 

III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas 

as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação 

pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer; 

IV - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de 

implementação dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas; 

V - ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, 

proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho; e 

VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, 

sem o cunho assistencialista. 

 

E o art. 7º, inc. II, que traz os objetivos da Lei:  

II - integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de saúde, 

educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, 

habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação de 

suas múltiplas causas e à inclusão social; 

 

Pois bem, não há dúvida quanto à intenção de o legislador 

em direcionar as políticas públicas sempre no sentido da inclusão da pessoa com 

deficiência, constando aí a inclusão pelo trabalho. 
                                                           
19

 Apesar de usarmos a terminologia do Decreto, hoje é mais correto o uso do termo inclusão. 
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Contudo, faz parte de matéria publicada na Folha de São 

Paulo de 15.1.2012 e reproduzida no sítio da Associação dos 

Advogados de São Paulo que: “Segundo o Ministério do 

Trabalho, somente 25% das empresas conseguem preencher 

as cotas” e a “legislação também define os tipos de 

deficiência, excluindo as consideradas mais leves - 

diferenciação que as empresas consideram inconstitucional”. 

Ao mesmo tempo em que se discute a flexibilização, se tem 

conta da queda de contratação de pessoas com deficiência 

pelas empresas, como informa a mesma reportagem: “entre 

2007 e 2010, o número de deficientes contratados passou de 

348,8 mil para 306 mil, uma queda de 12%, segundo o 

Ministério do Trabalho. No mesmo período, os registros em 

carteira tiveram alta de 17%”, o que sugere que o problema 

não seria necessariamente de falta de mão de obra.
20

 

 

A questão seria efetivamente a falta de pessoas ou a 

dificuldade de acesso? Ao que parece, pela lógica, a dificuldade é de acesso – seja ele o 

acesso às vagas, seja o acesso em sentido lato ao próprio local de trabalho. Falta 

formação, falta acesso em razão de barreiras arquitetônicas e falta acesso em razão de 

barreiras atitudinais. 

O teletrabalho, em alguns, casos permite o acesso que a 

pessoa poderia não ter, pela falta de meios de transporte e pela distância com os centros 

nos quais estão as vagas. 

Essa, obviamente não é uma justificativa ou forma de 

adiar ainda mais a adequação de vias ou a cobrança do preenchimento das vagas 

reservadas, mas alternativa, especialmente para aquelas pessoas distantes de grandes 

centros. 

Além do teletrabalho, não como forma de exclusão, mas 

de inclusão de pessoas fora do mercado de trabalho e dos grandes centros urbanos, há 

                                                           
20 http://www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=11340, acesso em 16.1.2012 
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obrigações alternativas que poderiam ser implementadas, ainda que temporariamente, 

para que  a reserva de vagas e de oportunidades fosse intensificada. 

Assim, a proposta seguiria para sugerir alterações ao texto 

da Lei 8.213/91, há mais de vinte anos sem cumprimento e com o risco de ser 

flexibilizada por completo – ou seja, não mais cumprida. 

Consta do atual texto da lei n. 8.213/91: 

 

“LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

 Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

(...) 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados 

está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 

com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na 

seguinte proporção: 

I - até 200 empregados...........................................................................................2%; 

II - de 201 a 500......................................................................................................3%; 

III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%;  

IV - de 1.001 em diante. .........................................................................................5%. 

        § 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de 

deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) 

dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a 

contratação de substituto de condição semelhante. 

        § 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência 

Social deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por 
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reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos 

ou entidades representativas dos empregados. 

 

Tendo por base os motivos acima, sugere-se a inserção de 

outros 3 parágrafos ao art. 93, da Lei n. 8.213/91, permitindo-se a criação de obrigações 

alternativas, na seguinte forma: 

 

        § 3º As empresas que não preencherem as vagas 

previstas nos incs. I a IV acima, poderão, sob a supervisão do Ministério Público do 

Trabalho, propor o cumprimento de obrigações alternativas, consistentes em 

financiamento de projetos sociais voltados à inclusão e empregabilidade, cursos 

voltados à inclusão e empregabilidade, concessão de bolsas de estudo, fornecimento de 

equipamentos para locomoção e educação especial, em valor equivalente ao salário 

médio das vagas não preenchidas, prestando-se contas; 

        § 4º Até 10% (dez por cento) das vagas poderão ser 

preenchidas por mães de pessoas com deficiência, estabelecendo-se flexibilidade de 

horário; 

        § 5º Até 20% (vinte por cento) das vagas poderão ser 

preenchidas por trabalhadores com deficiência, em regime de teletrabalho, na forma do 

art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, fornecendo-se todos os meios necessários, 

desde que residentes em município diverso daquele em que se encontra a sede da 

empresa. 

 

Assim, a proposta seguiria para sugerir alterações ao texto 

da Lei 8.213/91, há mais de vinte anos sem cumprimento e com o risco de ser 

flexibilizada por completo – ou seja, não mais cumprida. 
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II – ANÁLISE DE CASO IMPORTANTE  E PARA EVENTUAL INGRESSO COMO AMICUS 

CURIÆ 

Há caso em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal 

(Recurso Extraordinário n. ______) que trata exclusivamente da flexibilização da 

Lei 8213/91, podendo haver a desobrigação da reserva de vagas. 

Atenta à situação, a Comissão designou três membros, 

dentre eles, o Presidente, o Vice-Presidente e a Secretária Geral, além do membro, Dr. 

Carlos Manfredini, para apreciação do caso, elaboração de relatório e análise para 

eventual manifestação. 

A finalização do relatório é prevista para setembro de 

2013. 

 

III – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE MESTRADO EM DIREITO E INCLUSÃO 

 

Encontra-se em andamento, perante o Centro Universitário 

das Faculdades Metropolitanas Unidas, sugestão para apresentação de Projeto de 

Mestrado em Direito e Inclusão - “Efetividade dos Direitos Fundamentais e Sociais na 

atividade jurisdicional, nas relações privadas e em Políticas Públicas voltadas à 

inclusão”. 

A proposta, em princípio, se daria para Mestrado 

Profissional, nada impedindo eventual proposta para Mestrado Acadêmico. A proposta 

posta em discussão para apresentação do programa seria de grande importância para a 

produção de conteúdo acadêmico relacionado aos direitos da pessoa com deficiência.  

 

1. Caracterização da Proposta - Contextualização institucional e regional da 

proposta 
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A Portaria Normativa n. 17, de 28 de junho de 2009, do Ministério da 

Educação, dispôs sobre o Mestrado Profissional no âmbito da Fundação Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, revogando a Portaria nº 7 

de 22 de junho de 2009, dentre outras considerações, especialmente, considerando a 

necessidade de estimular a formação de mestres profissionais habilitados para 

desenvolver atividades e trabalhos técnico-científicos em temas de interesse público, a 

necessidade de identificar potencialidades para atuação local, regional, nacional e 

internacional por órgãos públicos e privados, empresas, cooperativas e organizações 

não-governamentais, individual ou coletivamente organizadas; a necessidade de atender, 

particularmente nas áreas mais diretamente vinculadas ao mundo do trabalho e ao 

sistema produtivo, a demanda de profissionais altamente qualificados. Considerando, 

ainda as possibilidades a serem exploradas em áreas de demanda latente por formação 

de recursos humanos em cursos de pós-graduação stricto sensu com vistas ao 

desenvolvimento sócio econômico e cultural do País e a relevância social, científica e 

tecnológica dos processos de formação profissional avançada, bem como o necessário 

estreitamento das relações entre as universidades e o setor produtivo. 

O Projeto para eventual apresentação se enquadra nas considerações e na 

necessidade de desenvolvimento específico de estudos multidisciplinares voltados à 

efetiva aplicação dos direitos fundamentais e sociais, presentes na Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 1988 e voltada a movimentos de 

inclusão.  

Além disso, o Projeto teria a finalidade de capacitar profissionais 

qualificados para o exercício da prática profissional avançada e transformadora de 

procedimentos, visando atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do 

mercado de trabalho, além de promover a articulação integrada da formação profissional 

com entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a 

eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e 

geração e aplicação de processos de inovação apropriados e contribuir para agregar 

competitividade e aumentar a produtividade em empresas, organizações públicas e 

privadas, como descrito na Portaria Normativa n. 17, de 28 de junho de 2009. 
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O conceito de Inclusão é muito amplo, mas os mecanismos de sua 

efetivação estão em poucos dispositivos constitucionais que devem ser desdobrados e 

interpretados em um movimento que vem sendo chamado de efetivismo, ou seja, de 

tornar tempestivo o funcionamento dos direitos fundamentais e sociais.  

Dentro do que está previsto na Constituição Federal, em seus arts. 5º e 6º, 

além de nossa legislação infraconstitucional e mais recentemente do PNHD – III 

(instituído pelo Decreto nº 7.037, de 21 de Dezembro de 2009, atualizado pelo Decreto 

nº 7.177, de 12 de maio de 2010), o Plano Nacional de Direitos Humanos, em suas 

diretrizes, a inclusão é um dos pontos essenciais, ao se tratar da Interação democrática 

entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia 

participativa; Garantia da participação e do controle social das políticas públicas em 

Direitos Humanos, em diálogo plural e transversal entre os vários atores sociais.  

O objetivo seria demonstrar a possibilidade do fortalecimento dos Direitos 

Humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação 

democrática, com a promoção dos Direitos Humanos como princípios orientadores das 

políticas públicas, implementação de políticas públicas de desenvolvimento com 

inclusão social, garantia de cidades inclusivas, valorização da pessoa humana como 

sujeito central do processo de desenvolvimento; afirmação dos princípios da dignidade 

humana e da equidade como fundamentos do processo de desenvolvimento nacional; 

universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades, com a ampliação ao acesso 

aos serviços públicos em geral, como tratado no PNDH, garantindo a igualdade e 

proteção dos direitos das populações negras, historicamente afetadas pela discriminação 

e outras formas de intolerância, a igualdade na diversidade, com a proteção e promoção 

da diversidade das expressões culturais como Direito Humano. 

Da mesma forma, em consonância com o PNDH III, o objetivo seria 

desenvolver a pesquisa no sentido de valorizar a pessoa idosa e promover sua 

participação na sociedade, promover e tornar efetivos os direitos das pessoas com 

deficiência e garantir da acessibilidade simétrica, assim como respeitar crenças, cultos e 

afastar toda a forma de exclusão por conta de orientação pessoal. Por fim, estabelecer 

mecanismos de acesso aos serviços públicos, com resolução alternativas de conflitos, se 

o caso.  
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Em princípio o Programa seria apresentado no Centro Universitário das 

Faculdades Metropolitanas Unidas, mantido pelas Faculdades Metropolitanas Unidas – 

Associação Educacional, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Cidade 

de São Paulo – SP, oferece, desde 1968, cursos de nível superior, com o objetivo de 

promover o ensino, a pesquisa e a extensão, gerando e difundindo o conhecimento. Em 

junho de 1968 foi autorizado o funcionamento das Faculdades de Direito, Economia, 

Administração de Empresas, Contabilidade, Educação e Serviço Social. Os Pareceres 

CFE 117/72 e 318/72, além de reconhecer as Faculdades e seus cursos, aprovaram a 

transferência da entidade mantenedora da Instituição de Associação Bandeirantes de 

Educação e Assistência para as Faculdades Metropolitanas Unidas – Associação 

Educacional. A partir dessa data, foram sendo agregados os demais cursos de graduação 

(bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia); cursos superiores de 

formação específica e cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, que hoje 

constituem o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. 

As Faculdades Metropolitanas Unidas foram credenciadas como Centro 

Universitário, pelo Decreto s/n de 23 de março de 1999, que por sua vez foi 

recredenciado pela Portaria MEC nº 610, de 22.06.2007. Seus cursos abrangem as três 

áreas do conhecimento: Humanas, Exatas e Biológicas, distribuídos em 8 campi, todos 

na cidade de São Paulo, com instalações adequadas para atender alunos, professores, 

administradores e a comunidade na qual se insere. Contam, ainda, com laboratórios de 

última geração e bibliotecas devidamente equipados, Juizado Especial e escritório 

modelo.  

O projeto está concluído e aguarda tão somente a abertura de inscrições 

perante os órgãos competentes (CAPES/MEC). 

 

IV – CONTATO COM ENTIDADES  

Os membros da Comissão fizeram contato com algumas instituições para 

promoção de possíveis projetos em cooperação, notadamente APAE’S, Casa de David e 

Fundação Dorina Nowill. 
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As APAE’S, especialmente algumas da região da Grande São Paulo, nos 

tem comunicado sobre iniciativas de cunho legislativo que dificultariam suas atividades, 

havendo discussões e reuniões em vias de agendamento. 

 

V – CARTILHA PARA FUNDAÇÃO DORINA NOWILL 

 

Há mais de seis décadas, a Fundação Dorina tem se dedicado à inclusão 

social das pessoas com deficiência visual, por meio da produção e distribuição gratuita 

de livros braille, falados e digitais acessíveis, diretamente para pessoas com deficiência 

visual e para mais de 1.400 escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil. A 

Fundação Dorina Nowill para Cegos também oferece, gratuitamente, programas de 

serviços especializados à pessoa com deficiência visual e sua família, nas áreas de 

educação especial, reabilitação, clínica de visão subnormal e empregabilidade. 

Organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, ao longo dos anos 

a Fundação Dorina Nowill para Cegos produziu mais de seis mil títulos e dois milhões 

de volumes impressos em braille. A instituição produziu ainda mais de 1.600 obras em 

áudio e cerca de outros 900 títulos digitais acessíveis. Além disto, mais de 17.000 

pessoas foram atendidas nos serviços de clínica de visão subnormal, reabilitação e 

educação especial. São mais de seis décadas de dedicação e de muitas realizações. Tudo 

isto graças a doadores, voluntários, amigos e patrocinadores que acreditam na missão da 

Fundação Dorina Nowill para Cegos e fazem da instituição uma referência no trabalho 

de inclusão social das pessoas cegas e com baixa visão. 

A exemplo da Cartilha elaborada em conjunto com a Casa de David, há, em 

andamento, projeto para elaboração de Cartilha que enfoque os direitos da pessoa com 

deficiência visual (texto jurídico já concluído). 

A Cartilha ainda depende de tramitação junto à Fundação e incorporação de 

arte que será providenciada pela referida Fundação. 
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VI –  SUGESTÃO PARA INCLUSÃO DE DISCIPLINA PARA OS CURSOS DE DIREITO,  

DIANTE DA RECENTE REDISCUSSÃO DOS CURSOS  

 

Dentro do que está previsto na Constituição Federal, em seus arts. 5º e 6º, 

além de nossa legislação infraconstitucional, do PNHD – III (instituído pelo Decreto nº 

7.037, de 21 de Dezembro de 2009, atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 

2010), o Plano Nacional de Direitos Humanos, em suas diretrizes, a inclusão é um dos 

pontos essenciais, ao se tratar da Interação democrática entre Estado e sociedade civil 

como instrumento de fortalecimento da democracia participativa; Garantia da 

participação e do controle social das políticas públicas em Direitos Humanos, em 

diálogo plural e transversal entre os vários atores sociais.  

A farta legislação já editada, veio seguida da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência que decorre do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada e internalizada pelo decreto legislativo 

nº 186, de 09 de julho de 2008 e promulgada pelo decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 

2009, que será tratada ao longo do trabalho tão somente por Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência ou, simplesmente, Convenção, como explicitado ao longo do 

texto. 

Antes da Convenção, no âmbito internacional, havia dois principais documentos: 

a Declaração de Direitos do Deficiente Mental, proclamada pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 20 de dezembro de 1971, e a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes (Resolução aprovada pela Assembléia Geral da Organização das Nações 

Unidas em 9 de dezembro de 1975). 

 O primeiro documento sugere que o deficiente mental deva gozar, no máximo 

grau possível, dos mesmos direitos dos demais seres humanos. A ênfase na inclusão da 

pessoa com deficiência à sociedade é essencial ao seu próprio bem-estar, sendo 

reconhecidos os mesmos direitos e garantias das demais pessoas 

De forma mais específica, a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiências, aprovada pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 1975, proclama em seu artigo 6°, que 'a 
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pessoa portadora de deficiência tem o direito [...] à formação e à 

readaptação profissional'. No mesmo diapasão, no artigo 7°, 

reconhece o direito 'na medida de suas possibilidades, a obter e a 

conservar um emprego e a exercer uma ocupação útil, produtiva 

e remunerada'. Tais conquistas, no âmbito internacional, 

refletiram, mais uma vez, nas legislações dos Estados 

signatários, inclusive no Brasil, tanto que, em 1978, a Emenda 

Constitucional n. 12 dispôs: 'Artigo único - É assegurada aos 

deficientes a melhoria de sua condição social e econômica 

especialmente mediante: I) educação especial e gratuita; II) 

assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social 

do País; III) proibição de discriminação inclusive quanto à 

admissão ao trabalho ou ao serviço público e a salários; IV) 

possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos.
21

   

Na documentação anterior em nível internacional existe a intenção dos países 

signatários de que o deficiente mental, tenha direito à atenção médica e ao tratamento 

físico exigidos em decorrência de seu caso, como também à educação, à capacitação 

profissional, à reabilitação e à orientação que lhe permitam desenvolver ao máximo suas 

aptidões e possibilidades. 

Muitos dos documentos internacionais não eram diretamente aplicáveis 

internamente e acabavam por se tornar documentos de intenções, o que mudou com a 

Convenção e depois das disposições da Emenda 45/2004 - no Brasil, os tratados 

internacionais dependem de Decreto Legislativo, vide Constituição Federal, art. 49, inc. 

I, o que teve efetivo progresso depois da EC45/2004, que dá aos tratados de direitos 

humanos força de Emenda à Constituição quando trazidos para a ordem interna). 

A necessidade de inclusão da pessoa com deficiência ao meio social, também 

dependia muito mais do apoio do Poder Público e da própria sociedade na forma em que 

ficou consignado na Declaração Internacional, o restante daquele documento trazia, de 

maneira ainda mais genérica do que na Convenção, os princípios, garantias e direitos 

básicos que devem ser observados em relação à pessoa com deficiência.  

Pelo antigo Instrumento Internacional, deveria ser assegurado à pessoa com 

deficiência mental o direito à segurança econômica  e a um nível de vida condigno, 

sempre que possível, residindo com sua família, ou em um lar que substitua o seu, 

                                                           
21 ASSIS, Olney Queiroz.. O Estado e as pessoas portadoras de deficiência. [S.l.]: Lumem Juris, [1996]. p. 

79. 
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participando das diferentes formas de vida da sociedade. O lar em que viver deverá 

receber assistência; nos casos que se mostrarem necessária internação em 

estabelecimento especializado, o ambiente e as condições de vida nesse estabelecimento 

deve se assemelhar ao máximo aos da vida normal (art. 4). Na medida de suas 

possibilidades, deve ser assegurado o direito a exercer uma atividade produtiva ou 

alguma outra ocupação útil (art. 3), devendo ser protegido de toda exploração e de todo 

abuso ou tratamento degradante (art. 6). Havia a garantia pelo art. 5°, da possibilidade 

da pessoa com deficiência contar com a atenção de um tutor qualificado, na necessidade 

de sua proteção e de seu patrimônio, garantido o processo justo, no qual seja levado em 

plena conta seu grau de responsabilidade, de acordo com suas faculdades mentais (art. 

6°). No caso de a incapacidade ser absoluta, ou quase absoluta, devido à gravidade das 

limitações, não sendo possível o exercício efetivo de seus direitos, mesmo nas situações 

de limitação ou suspensão dos direitos, o processo empregado para esses fins deveria 

incluir salvaguardas jurídicas que protejam a pessoa com deficiência contra qualquer 

abuso. Esse procedimento deverá basear-se numa avaliação da capacidade social da 

pessoa por peritos qualificados; mesmo assim, a limitação ou suspensão ficará sujeita a 

revisões periódicas e reconhecerá o direito de apelação para autoridades superiores (art. 

7).
22

 

A Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente, aprovada pela Assembléia 

Geral da Organização das Nações Unidas, posteriormente reconheceu a necessidade de 

proteger os direitos e assegurar o bem-estar e a reabilitação daqueles que estão em 

desvantagem física ou mental, bem como desenvolver meios para prevenir deficiências 

físicas e mentais.
23

 

A Declaração colocava ainda a necessidade de prestação de assistência às 

pessoas com deficiência. A assistência consiste no tratamento e desenvolvimento de 

meios para que elas possam desenvolver suas habilidades dentro dos variados campos 

de atividades; possibilitando, ao máximo, sua integração à vida normal.
24

 O termo 

pessoa deficiente passou a significar, de acordo com a Declaração, qualquer pessoa 

                                                           
22

 O texto integral do documento em português pode ser obtido em www.cedipod.org.br. 
23

 Ainda sobre o tema, v. RULLI NETO, Antonio. Direitos do portador de necessidades especiais. São 
Paulo: Fiuza, 2002. 
24

 Importante ressaltar aqui as palavras de Dona Jô Clemente, fundadora da APAE/SP, em entrevista ao 
canal GNT em 14 de abril de 200l: "não se avalia a pessoa pela inteligência, mas sim pelo seu potencial 
emocional - aquilo que ela pode dar de si para o mundo". 
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incapaz de assegurar por si própria, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida 

individual ou social normal, em razão de deficiência em suas capacidades físicas ou 

mentais, congênita ou não.
25

 

A Assembléia Geral da ONU, pela Declaração, à época, sugeria que os direitos 

fossem garantidos a todas as pessoas com deficiência sem exceção e sem distinção ou 

discriminação com fundamento em raça, cor, sexo, língua, religião, opiniões políticas 

ou outras origens, social ou nacional, estado de saúde, nascimento ou qualquer outra 

situação que diga respeito ao próprio deficiente ou a sua família, sendo respeitada sua 

dignidade humana. 

Pela Declaração, ainda, ficou garantido o direito a tratamento médico, 

psicológico e funcional (mesmo aparelhos protéticos e ortóticos), à reabilitação médica 

e social, educação, orientação e treinamento vocacional e reabilitação, assistência, 

aconselhamento, serviços de colocação e outros serviços que lhes possibilitem o 

máximo desenvolvimento de sua capacidade e habilidades e que acelerem o processo de 

sua inclusão social; bem como o direito de viver com suas famílias (ainda que adotivas) 

de participar de todas as atividades sociais, educacionais e recreativas. 

 Havendo a necessidade de instalação de uma pessoa com deficiência em um 

estabelecimento especializado, o ambiente e as condições de vida no local deverão ser, 

ao máximo possível, semelhantes àqueles de vida normal de pessoas de sua idade; 

protegendo-as contra toda exploração, todos os regulamentos e tratamentos de natureza 

discriminatória, abusiva ou degradante, inclusive valendo-se de assistência legal 

qualificada. Por fim, entendeu-se que quaisquer procedimentos judiciais ou 

administrativos devem levar em consideração as necessidades especiais da pessoa 

envolvida.
26

 

Apesar da intenção dos integrantes da Assembléia Geral da ONU, havia muitos 

óbices à implantação de tudo que foi fixado nas Declarações. Uma das principais 

barreiras à completa implantação das Declarações e preservação plena de direitos das 

pessoas com deficiência é econômica. Boa parte dos países pobres não tem condições 

financeiras para custear adequadamente o tratamento e acompanhamento daqueles que o 

                                                           
25

 RULLI NETO, op. cit., 2002. 
26

 RULLI NETO, op. cit., 2002. 
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necessitam. A situação permanece, mas a atual Convenção tem lineamentos mais 

incisivos e mais precisos. 

A Convenção traz uma série de pontos importantes acerca da proteção da pessoa 

com deficiência e sua inclusão, relembrando os princípios consagrados na Carta das 

Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e o valor inerente e os direitos iguais e 

inalienáveis de todos os membros da família humana como o fundamento da liberdade, 

da justiça e da paz no mundo, além disso, reconhecendo que as Nações Unidas, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais sobre Direitos 

Humanos, proclamaram e concordaram que toda pessoa faz jus a todos os direitos e 

liberdades ali estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie; reafirmando a 

universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que 

todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação. 

Levou-se em conta, ainda, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a 

Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional 

sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas 

Famílias. 

A Convenção tem por base que 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, assim como 

reconhece a importância dos princípios e das diretrizes de política, contidas no 

Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e nas Normas sobre a 

Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência. 

Visando influenciar a promoção, a formulação e a avaliação de políticas, planos, 

programas e ações em níveis nacional, regional e internacional para possibilitar maior 

igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência; sendo importante trazer as 
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questões relativas à deficiência ao centro das preocupações da sociedade como parte 

integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento sustentável. 

A Convenção reconhece que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo 

de deficiência, configura violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano, 

sendo as pessoas com deficiência um grupo dentro da diversidade social, faz-se 

necessário promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com 

deficiência, inclusive àquelas que requerem maior apoio; isto porque, não obstante 

existam esses diversos instrumentos e compromissos, as pessoas com deficiência 

continuam a enfrentar barreiras contra sua participação como membros iguais da 

sociedade sendo vítimas de violações de seus direitos humanos em todas as partes do 

mundo,  

Os Estados, em parte reconhecem, por meio da Convenção a importância da 

cooperação internacional para melhorar as condições de vida das pessoas com 

deficiência em todos os países, particularmente naqueles em desenvolvimento, sendo 

valiosas as contribuições existentes e potenciais das pessoas com deficiência ao bem-

estar comum e à diversidade de suas comunidades, e que a promoção do pleno 

exercício, pelas pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e liberdades 

fundamentais e de sua plena participação na sociedade resultará no fortalecimento de 

seu senso de pertencimento à sociedade e no significativo avanço do desenvolvimento 

humano, social e econômico da sociedade, bem como na erradicação da pobreza.  

A Convenção reconhece a importância, para as pessoas com deficiência, de sua 

autonomia e independência individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias 

escolhas, levando em conta que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de 

participar ativamente das decisões relativas a programas e políticas, inclusive aos que 

lhes dizem respeito diretamente. 

São difíceis as situações enfrentadas por pessoas com deficiência que estão 

sujeitas a formas, múltiplas ou agravadas, de discriminação por causa de raça, cor, sexo, 

idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, nativa 

ou social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição.  
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As mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente expostas a 

maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso 

ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração.  

Houve o reconhecimento de que as crianças com deficiência devem gozar 

plenamente de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de 

oportunidades com as outras crianças e relembrando as obrigações assumidas com esse 

fim pelos Estados Parte na Convenção sobre os Direitos da Criança. O documento  

reconhece o fato de que a maioria das pessoas com deficiência vive em condições de 

pobreza e, nesse sentido, reconhecendo a necessidade crítica de lidar com o impacto 

negativo da pobreza sobre pessoas com deficiência. Nesse caso, como se pretende 

demonstrar, o teletrabalho, para as pessoas com deficiência pode ser uma forma de 

redução das desigualdades e melhoria de condições de vida, ao menos durante um 

período de transição para melhores condições gerais de acessibilidade e redução de 

preconceitos.  

As condições de paz e segurança, baseadas no pleno respeito aos propósitos e 

princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, e a observância dos instrumentos 

de direitos humanos são indispensáveis para a total proteção das pessoas com 

deficiência, particularmente durante conflitos armados e ocupação estrangeira, como se 

coloca na Convenção. 

A Convenção ainda reconhece a importância da acessibilidade aos meios físico, 

social, econômico e cultural, à saúde, à educação, informação e comunicação, para 

possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais. 

Há a consciência de que a pessoa tem deveres para com outras pessoas e para 

com a comunidade a que pertencem e que, portanto, tem a responsabilidade de se 

esforçar para a promoção e a observância dos direitos reconhecidos na Carta 

Internacional dos Direitos Humanos, todos pontos essenciais para a inclusão, 

especialmente, no caso do presente estudo. 

A família é valorizada, pela Convenção, como sendo o núcleo natural e 

fundamental da sociedade e deve ter o direito de receber a proteção da sociedade e do 
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Estado e de que as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e 

a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício 

pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência,  

Acredita-se, ainda, pelos termos da Convenção, que a adoção propriamente de 

uma convenção internacional geral e integral tem maiores condições de promover e 

proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. 

Prestando significativa contribuição para corrigir as profundas desvantagens 

sociais das pessoas com deficiência e para promover sua participação na vida 

econômica, social e cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos países em 

desenvolvimento como nos desenvolvidos. 

Os Estados Partes reafirmam pela Convenção, que todo ser humano tem o 

inerente direito à vida e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo 

exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, ponto inicial e essencial, sendo garantido o direito a vida. 

Traz ainda o compromisso para os Estados Parte de que as pessoas com 

deficiência serão reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei,  assim 

como reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, tomando 

medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que 

necessitarem no exercício de sua capacidade legal, bem como assegurarão que todas as 

medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e 

efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos 

humanos.  

Diante do Exposto, sugerimos a inclusão de disciplina, ainda que optativa, que 

trataria dos direitos das pessoas com deficiência, aqui em sugestão de programa, mas 

tendo como objetivo efetivo a criação de disciplina que, verdadeiramente aborde do 

tema, com, ao menos, 40 (quarenta horas), durante um semestre e bibliografia livre, 

além da legislação aplicável. 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

Propiciar aos alunos a base dogmática dos institutos jurídicos constitucionais 

relacionados aos direitos Fundamentais, do efetivismo e dos direitos das pessoas com 

deficiencia, possibilitando o desenvolvimento do estudo de tal disciplina. Almeja, por 

fim, ensinar o tratamento dispensado aos direitos Fundamentais, de observância 

necessária em um Estado Democrático de Direito e vêm cada vez mais assumindo 

relevância e sendo aplicados pelos tribunais brasileiros, além dos direitos das pessoas 

com deficiência, hoje tema pouco estudado. 

 

2. EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Direitos das pessoas com deficiência. Direitos Fundamentais. Legislação pertinente. 

Inclusão. Inclusão nas diversas áreas.   

 

 

Unidade 

 

Carga 

Horária 

Sub-unidade 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

4h/a Conceito de Direitos Fundamentais; 

Aspectos Históricos dos direitos 

fundamentais; 

Direitos Fundamentais em um Estado 

Democrático de Direito; 

Classificação dos direitos Fundamentais;  

Interpretação a partir dos direitos 

fundamentais e efetivismo 

Pessoa com deficiência e inclusão 10 h/a Deficiência – conceito 

Inclusão – conceito 

Legislação pertinente 26 h/a Vide legislação abaixo 
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Legislação básica aplicável – importante sua divulgação para, ao menos no início, se dar 

maior conhecimento dessa legislação – pouco divulgada. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

DECRETO LEGISLATIVO no 186, DE 2008 - Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 

março de 2007 

 

 

LEI No 7.405, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1985 - Torna obrigatória a colocação do “Símbolo 

Internacional de Acesso” em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas 

portadoras de deficiência e dá outras providências  

 

LEI No 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 - Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 

deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (Corde), institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou  

difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Púbico, define crimes, e dá outras 

providências  

 

LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências 

 

LEI No 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 - Institui a Unidade Fiscal de Referência, 

altera a legislação do Imposto de Renda, e dá outras providências 

 

LEI No 8.686, DE 20 DE JULHO DE 1993 - Dispõe sobre o reajustamento da pensão especial 

aos deficientes físicos portadores da Síndrome de Talidomida, instituída pela Lei no 7.070, de 

20-12-1982 

 

LEI No 8.687, DE 20 DE JULHO DE 1993 Retira da incidência do Imposto de Renda 

benefícios percebidos por deficientes mentais  

 

LEI No 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994 Concede passe livre às pessoas portadoras de 

deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual  

 

LEI No 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995 - Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), na aquisição de automóveis para utilização no transporte 

autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras 

providências  

 

LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional  

 

LEI No 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000 -Dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e dá outras providências   

 

LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 -Estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e dá outras providências  

 

LEI No 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001 Aprova o Plano Nacional de Educação  
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LEI No 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001 Restaura a vigência da Lei no 8.989, de 24 

de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de 

portadores de deficiência física, reduz o imposto de importação para os produtos que especifica, 

e dá outras providências  

 

LEI No 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001 Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental  

 

LEI No 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras)  

 

LEI No 10.671, DE 15 DE MAIO DE 2003 Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor  

  

LEI No 10.708, DE 31 DE JULHO DE 2003 Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para 

pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações  

 

DECRETO No 129, DE 22 DE MAIO DE 1991 Promulga a Convenção no 159, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), sobre Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas 

Deficientes  

 

DECRETO No 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999 - Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 

de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências 

 

DECRETO No 3.321, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999 - Promulga o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, “Protocolo de São Salvador”, concluído em 17 de novembro de 1988, em São 

Salvador, El Salvador  

 

DECRETO No 3.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 - Regulamenta a Lei no 8.899, de 29 

de junho de 1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema 

de transporte coletivo interestadual  

 

DECRETO No 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001 - Promulga a Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência   

 

DECRETO No 5.296, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 - Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 

de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 

19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 

 

DECRETO No 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009 - Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 

York, em 30 de março de 2007  

 

DECRETO No 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 Aprova o Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-3) 

 

DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010 - Regulamenta a cobrança, fiscalização, 

arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
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VII – PROJETO “MANUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” 

 

Os membros da Comissão elaboraram “manual dos direitos da pessoa com 

deficiência”, em fase de revisão, que tem como base obra do Presidente da Comissão e 

dissertação de mestrado de seu Vice Presidente, com previsão de fechamento para o 

final do semestre, na qual se simplificou a interpretação dos direitos das pessoas com 

deficiência, tendo como fundamento os direitos fundamentais, dentro de uma linha 

efetivista e não uma linha puramente legalista, como costumeiramente acontece na 

interpretação desses direitos. 

O trabalho encontra-se em revisão e seu rascunho pode ser disponibilizado 

para apreciação dessa E. Presidência. 

O intuito da Comissão é distribuir o escrito por meio eletrônico e gratuito. 

 

VIII – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E BANCAS DE CONCURSOS 

Os membros da Comissão participaram de diversos eventos durante o 

semestre, dentre eles a REATECH 2013 (com destaque abaixo), além de bancas 

multidisciplinares de concursos (resolução n. 75 do CNJ) para os concursos de Juiz 

federal, juiz estadual e juiz militar, estando os dois primeiros concursos em andamento. 

Também em destaque, dentre outros: 

 

 

 

REATECH 2013 
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A XII Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e 

Acessibilidade foi aberta ao público na quinta-feira (18 de abril de 2013), no Centro de 

Exposições Imigrantes em São Paulo, permanecendo até 21 de abril de 2013, domingo. 

O evento foi promovido e organizado pelo Grupo Cipa Fiera Milano e trouxe 

aproximadamente 300 expositores. O evento traz novas tecnologias acessíveis, produtos 

e serviços para pessoas com deficiência, em uma área de 32 mil metros quadrados, 

tendo como estimativa de público 50 mil visitantes, chegando a quase 100 mil, segundo 

informações do pessoal de organização.  

 

O número de pessoas com deficiência já pode chegar em 40 milhões de 

pessoas no Brasil, sendo um grupo grande e considerável, que merece a 

atenção das entidades e autoridades em geral. 

 

Participamos no dia 18 de abril do palco de abertura, em conjunto com diversas 

autoridades, representando a OAB/SP. Estiveram presentes na cerimônia de abertura da 

Reatech inúmeras autoridades, ligadas direta e indiretamente à questão das pessoas com 

deficiência. A Dra. Marianne Pinotti, secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida de São Paulo, representou o prefeito da cidade de São Paulo, 

Fernando Haddad.  A abertura contou ainda com a presença da Secretária de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, e do Dr. Pelegrini, 

Secretário Adjunto, além do representante do Ministério do Trabalho, Prof. 

Zimmermann, entre outras autoridades. 
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Desde o primeiro dia, compareceram os membros da Comissão, em peso. 

Mantivemos ao menos 5 pessoas constantemente em revezamento, explicando o 

trabalho da Comissão, indicando nossas Cartilhas virtuais e sugerindo a busca de 

Advogado no caso de violação de direitos. Abaixo, Prof. Dr. Zimmermmann, 

representando o Ministro do Trabalho: 
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Em palestras realizadas em 19 e 21 de abril, foram discutidos os riscos da 

flexibilização das normas que garantem as “cotas”, ou seja a reserva de vagas nas 

empresas para pessoas com deficiência, regulada pela Lei 8213/91, entre outras, tendo 

sido citado estudo que partiu do trabalho de nossa Comissão em Grupo de Estudos 

registrado na CAPES, pela FMU, que está em: 

http://pt.scribd.com/doc/80714410/O-Perigo-da-Flexibilizacao-das-Cotas 

Um pouco do atendimento e dos visitantes pôde ser registrado nas redes sociais, 

especialmente no facebook.  

 

http://pt.scribd.com/doc/80714410/O-Perigo-da-Flexibilizacao-das-Cotas
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Recebemos a deputada Célia Leão, cadeirante e engajada na luta das pessoas 

com deficiência, que tradicionalmente tem prestigiado nosso trabalho e nosso espaço 

nas últimas duas REATECH’s, tendo feito elogios à nossa Cartilha produzida com o 

apoio da OAB, para a Casa de David, por ocasião de seus 50 anos. 
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Dr. Maurício Gomes, membro do Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência: 

 

Recebemos, ainda, o Deputado Campos Machado: 
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Além de personalidades conhecidas na área da inclusão e das pessoas com 

deficiência, como Tatiana Rolim (projeto mães sobre rodas), entre outros. 

 

Abaixo, com Antonia Yamashita, do Projeto Mãe Especial: 
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Fomos prestigiados pelos Advogados e nossos Prestigiosos Colegas, de Minas 

Gerais (Dra. Ana Lúcia de Oliveira abaixo), Curitiba, Tatuapé, Lapa etc. 

 

 

 

Acima a OAB Tatuapé presente na XII Feira Internacional de Tecnologias em 

Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech), vistando o Estand da 

OAB/SP. Na foto: Leopoldo Luis Lima Oliveira II Presidente OAB Tatuapé, 

Andréia Rocha Feitosa Coordenadora da Comissão de Direito Eletrônico e 

https://www.facebook.com/leopoldoluislima.ii?group_id=0
https://www.facebook.com/andreia.feitosa.986?group_id=0
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Tecnologia da OAB Tatuapé, Rulli Neto Presidente da Comissão de Direito das 

Pessoas Com Deficiência da OAB/SP, Francisco Sanchez Corchado Junior Vice 

Presidente da respectiva Comissão e Membros: Henri Matarasso Filho, Vitor 

Hugo Theodro, David Rufato, David Carmona e Gabriel Sancovski. 

Abaixo, o Presidente da Comissão no Tatuapé: 

 

Colegas de São José dos Campos: 
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Nossos Colegas do Paraná já lançaram a notícia no site: 

Fonte: http://www.oabpr.org.br/Noticias.aspx?id=17219, acesso em 22.4.2013 

Notícias 

Comissão da Seccional participa de feira 

Internacional de Acessibilidade e Inclusão 

Publicado 22 de abril de 2013 

 

 

A presidente da Comissão de Acessibilidade da OAB Paraná, Berenice Lessa, e a 

vice-presidente da comissão, Marcia Regina Nunes de Souza Valeixo, visitaram 

no último sábado (20) e domingo (21), a Feira Internacional de Acessibilidade e 

Inclusão - Reatech, em São Paulo. A visita teve como objetivo conhecer as 

tecnologias voltadas a possibibilitar a qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, interagir com pessoas que se dedicam ao estudo da deficiência e 

conhecer os trabalhos técnicos de especialistas envolvidos na áreas. 

“Aprendemos um pouco mais com cada uma dessas pessoas com finalidade de 

subsidiar o nosso trabalho na Comissão de Acessibilidade”, acrescentou 

Berenisse. Entre os diversos espaços, as advogadas visitaram o espaço da 

Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo. 

 

Foto: D/E Francisco Sanchez C. Junior, vice-presidente da Comissão dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência da OABSP, A.Rulli Neto, presidente da Comissão dos 

http://www.oabpr.org.br/Noticias.aspx?id=17219
http://admin.oabpr.org.br/imagens/noticia/g/17219_1.jpg
http://admin.oabpr.org.br/imagens/noticia/g/17219_1.jpg
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Direitos das Pessoas com deficiência da OAB/SP, Berenice Reis Lessa e Márcia 

Regina Nunes Valeixo. 

Durante toda a feira, até o final de domingo, 21.4.2013, mantivemos nosso stand 

com um número considerável de integrantes da Comissão. 
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Acima, pessoal do Grupo Conta Gotas, exemplo de humanidade. Tem como 

objetivo visitar e levar alegria para pacientes nos mais diversos locais, alegrando as 

pessoas. 

*  *  *
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Eis o que nos cumpria, relatando o trabalho de nossos integrantes da Comissão, 

durante o primeiro semestre de 2013, reiterando nossos agradecimentos pelo apoio. 

 

Com nossas homenagens e protestos de elevada estima, 

 

Antonio Rulli Neto 

Presidente da Comissão dos Direitos das pessoas com deficiência  

 

Francisco Sanchez Corchado Júnior 

Vice-Presidente da Comissão dos Direitos das pessoas com deficiência  

 

Adile Manfredini 

Secretária da Comissão dos Direitos das pessoas com deficiência 

 

David De Oliveira Rufato   

Membro da Comissão dos Direitos das pessoas com deficiência 

 

 


