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 A compreensão crescente da luta pessoal das pessoas com deficiência 

pode levar a efetivos resultados na construção da cidadania e ainda colaborar para 

aumentar a visibilidade deste segmento e dos direitos que lhe são pertinentes.

� Para que se efetive os direitos da pessoa com deficiência é importante 

abrandar ou suprimir eventual lacuna existente entre as condições das pessoas 

com deficiência e as das pessoas sem deficiência.

 Os direitos da pessoa com deficiência devem ser respeitados; qualquer 

tipo de manifestação de preconceito deve ser rejeitado, afinal, todo ser humano 

tem o direito de desfrutar das condições indispensáveis para o desenvolvimento 

de suas habilidades e anseios, sem ser submetido a qualquer tipo de 

discriminação.

� Esta cartilha possui o intuito de representar um instrumento de informação 

complementar para a realização dos direitos fundamentais das pessoas com 

deficiência, pois vencer a negação de direitos é um constante desafio.

� Espera-se que a Cartilha Cidadã colabore na luta pelos direitos da pessoa 

com deficiência no Brasil.

� A todos, boa leitura!

Prof. M.e Válter Gomes

Reitor

APRESENTAÇÃO
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 O art. 3° e 4° do Decreto Federal n. 3.298, de dezembro de 1999, que 

regulamenta a Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece o conceito de 

deficiência e define suas categorias em: física, mental, visual, auditiva e múltipla. 

Mais recentemente, a Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015 instituiu a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania. 

� Nos termos da Lei n. 13.146/2015 “Considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas.” 

� A Constituição Federal de 1988 reconhece os direitos humanos e assume a 

obrigação de concretizá-los sem discriminação de qualquer natureza através do 

tratamento igualitário a todos os brasileiros. Neste sentido, o inciso IV, do artigo 

3º da Carta Magna assim reza: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: ... IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 5º do mesmo diploma legal trata do princípio 

da isonomia dispondo 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...”. 
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 Com a presente Cartilha não se pretende esgotar as informações sobre o 

tema, mas levar noções ao leitor sobre os direitos da pessoa com deficiência.

� A deficiência, como tema de direitos humanos, precisa ser tutelada. O 

preconceito e a discriminação em face das pessoas com deficiência devem ser 

combatidos e os seus direitos podem ser promovidos com fundamento no direito 

róprconstitucional, bem como no direito específico que lhe é pio. 

Araxá, dezembro/2015.

Prof. M.e Nilson Vieira de Carvalho

Coordenador do Curso de Direito

Profa. M.ª Eliana Maria Pavan de Oliveira

Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica
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‘‘Lutar pelos direitos dos deficientes é uma forma de 
superar as nossas próprias deficiências.’’

John F. Kennedy
35º presidente dos Estados Unidos
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 A deficiência é uma insuficiência ou ausência de um órgão ou de uma função 
psíquica, intelectual ou anatômica que geram incapacidades para certas atividades, 
dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Essas deficiências podem ser 
congênitas (o indivíduo já nasce com ela) ou adquiridas.

1.1 QUEM PODE SER CONSIDERADO COM DEFICIÊNCIA?
� Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas. Problemas estéticos não geram 
dificuldades para as funções do indivíduo. 

  

o
� Nos termos do parágrafo 1   da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015 “a avaliação 
da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

· os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

· os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

· a limitação no desempenho de atividades; e

· a restrição de participação.

 

� Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

3.1 O QUE É DISCRIMINAÇÃO�

� 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 que contribuem para a assistência àqueles que 
são portadores de necessidades especiais.

BRASIL, art. 2º da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015 2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.
BRASIL, Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.
BRASIL, art. 4º da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015. 
BRASIL, art. 6º da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.
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 A capacidade civil é aquela que a pessoa pode exercer 

� Todos são capazes de adquirir e desfrutar de direitos. Possui capacidade civil 
aquela pessoa que possui a aptidão para praticar atos e negócios jurídicos. A deficiência 
não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

· casar-se e constituir união estável;

· exercer direitos sexuais e reprodutivos;

· exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 
adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

· conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

· exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

· exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou 
adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

 

�  Neste caso, é dever de todos comunicar à autoridade competente 
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência, para as 
providências cabíveis. 

�
 Sim! A pessoa portadora de deficiência tem direito a tratamento prioritário, 
especialmente com o fim de:

· proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

· atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;

· disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam 

atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;

· disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de 

transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no 

desembarque;

 BRASIL, art. 7º e seu parágrafo único, da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.
 BRASIL, art. 9º e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

4 PESSOA COM DEFICIÊNCIA E CAPACIDADE CIVIL

5 O QUE ACONTECE NA HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA?

6  HÁ PRIORIDADES NO ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA?
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· acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis.

· recebimento de restituição de imposto de renda;

· tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for 

parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

6.1 ESSES DIREITOS AO TRATAMENTO PRIORITÁRIO PODEM SE ESTENDER 

A OUTRAS PESSOAS?

 Com exceção ao recebimento de restituição de imposto de renda e à tramitação 

processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, 

os direitos acima mencionados como prioritário estende-se ao acompanhante da pessoa 

com deficiência ou ao seu atendente pessoal. 

� Mas atenção! Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade 

conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico.

�

�

 Os direitos fundamentais da pessoa com deficiência são: direito

· à vida;

· à habilitação e reabilitação;

· à saúde;

· à educação;

· à moradia;

· ao trabalho;

· à assistência social;

· à previdência social;

· à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer;

· ao transporte e à mobilidade.

 BRASIL, art. 10º e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

 BRASIL, art. 14 e parágrafo único, da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

 BRASIL, art. 18 e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

7 QUAIS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA?
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7.1 DIREITO Á VIDA

· É garantida a dignidade da pessoa com deficiência durante toda sua vida, 

considerando-se vulnerável quando estiverem em situações de risco, emergência 

ou estado de calamidade pública, devendo o poder público adotar medidas para 

sua proteção e segurança.

· A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção 

clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada; é necessário 

seu consentimento prévio, livre e esclarecido.

· A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, 

livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde.

�

7.2 DIREITO À HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

· O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com 

deficiência, tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, 

habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, 

profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa 

com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas.

7.3 DIREITO À SAÚDE

� A pessoa com deficiência tem assegurada a proteção integral à sua saúde em 

todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e 

igualitário; pode participar na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. 
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 BRASIL, art.20 da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

 BRASIL, art. 21 e 22 da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

7.3.1 Das ações e os serviços de saúde pública

�

As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem 
assegurar:

· diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;  

· serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para 
qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição 
de saúde e qualidade de vida;

· atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação;

· campanhas de vacinação;

· atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais;

· respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da 
pessoa com deficiência;

· atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;

· informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares 
sobre sua condição de saúde;

· serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de 
deficiências e agravos adicionais;

· promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no 
SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, 
bem como orientação a seus atendentes pessoais;

· oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, 
insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério 
da Saúde.

7.3.2 Das operadoras de planos e seguros privados de saúde

�  As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à 
pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais 
clientes.
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 BRASIL, art. 27 da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

 BRASIL, art. 31 da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

 BRASIL, art. 34 e parágrafos da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

7.3.3 Qual a proteção à pessoa com deficiência quando não mais houver meios de atenção 
à saúde no local em que mora?

· Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no 
local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de 
diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa 
com deficiência e de seu acompanhante.  

· À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a 
acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde 
proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

7.4 DIREITO À EDUCAÇÃO�

� A educação é assegurada a todos, inclusive a pessoas com deficiência. Ela não   
pode ser excluída. Deve ser-lhe assegurado, dentre outros direitos:

· acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade 
de oportunidades e condições com as demais pessoas;  

· participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas 
instâncias de atuação da comunidade escolar;

· oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia 
assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo 
sua autonomia e participação;

· acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a 
atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar.

7.5 DIREITO À MORADIA

A pessoa com deficiência possui garantido o direito à 

· moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou 
companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da 
pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva; cabendo ao poder 
público adotar programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a 
manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. 
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 BRASIL, art. 7º e seu parágrafo único, da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.
 BRASIL, art. 9º e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

7.6 DIREITO AO TRABALHO

� A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, 
em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são 
obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. A pessoa com 
deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a 
condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de 
igual valor.

7.7 DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

� São garantidos:

· segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do 
desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a 
promoção do acesso a direitos e da plena participação social. 

· segurança fundamental no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de 
risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos.

· serviços socioassistenciais à pessoa com deficiência em situação de dependência 
que deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e 
instrumentais.

· É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover 
sua subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício mensal de 1 
(um) salário-mínimo.

7.8 DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL

· O direito à previdência social é garantido, sendo assegurada a concessão de 

aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS ao segurado 

com deficiência, observadas as seguintes condições: 

· aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) 
anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; 

· aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e 
quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; 
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 BRASIL, art. 39 e 40 da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em:

 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015.

 Nos termos da  Lei no8.742, de 7 de dezembro de 1993.

 BRASIL, art. 41 da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015; BRASIL, art. 3º da Lei 

· aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e 

oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou 

· aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que 

cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a 

existência de deficiência durante igual período. 

7.9 DIREITO À CULTURA,  AO ESPORTE,  AO TURISMO E AO LAZER

A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e 

ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe 

garantido o acesso:

· a bens culturais em formato acessível;

· a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e 

desportivas em formato acessível; e

· a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que 

ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos.

7.10 DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE

� O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os 

obstáculos e barreiras ao seu acesso.

� As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento) de seus 

veículos acessíveis à pessoa com deficiência.
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 BRASIL, art. 46 e 51 da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 30 nov. 2015. 
 BRASIL, art. 58 da Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
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� A acessibilidade diz respeito à capacidade de se chegar a outras pessoas, 

possibilitando que todos desfrutarem das mesmas oportunidades. Assim, pessoas com 

deficiência têm, ainda, direitos à garantia de acessibilidade às dependências e serviços de 

edificações públicas e privadas de uso coletivo, tendo como referência as normas de 

acessibilidade vigentes. O projeto e a construção de edificação de uso privado 

multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade, na forma regulamentar.

�

8.1 DIREITO À ACESSIBILIDADE

Direito de acesso à informação e à comunicação

· É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas 

com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para 

uso da pessoa com deficiência. 

· Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque. 

· Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu 

custeio ou sua instalação e lan houses devem possuir equipamentos e 

instalações acessíveis e garantir, no mínimo, 10% (dez por cento) de seus 

computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência 

visual, sendo assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado 

percentual for inferior a 1 (um).

  Direito à tecnologia assistiva

· São recursos e serviços que têm por finalidade facilitar as atividades cotidianas 

das pessoas com deficiência, aumentando sua capacidade funcional; possibilita 

vida independente e inclusão social.

· Recursos. São exemplos: bengala, sistema de computadores, roupas adaptadas, 

computadores, softwares e hardwares especiais, que contemplam questões de 

acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para 

mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves 

e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais 

protéticos e milhares de outros itens confeccionados ou disponíveis 

comercialmente.

8 O QUE SE PODE DIZER À RESPEITO DA ACESSIBILIDADE?
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· Serviços. Pode envolver profissionais das áreas de: 
· Fisioterapia

· Terapia ocupacional

· Fonoaudiologia

· Educação

· Psicologia

· Enfermagem

· Medicina

· Engenharia

· Arquitetura

· Design

· Técnicos de muitas outras especialidades

Direito à participação à vida pública e política

· A pessoa com deficiência tem todos os direitos políticos e a oportunidade de 
participar da vida pública e política em igualdade de condições com as demais 
pessoas, sendo-lhe assegurado o direito de votar e ser votada.



17

 

· Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para 

que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que 

figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide posta 

em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério 

Público.

�

Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa:

I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer 

cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 

grau, público ou privado, em razão de sua deficiência;

II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo 

ou emprego público, em razão de sua deficiência;

III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua 

deficiência;

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência 

médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência;

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida 

na ação civil a que alude esta Lei;

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da 

ação civil pública objeto desta Lei, quando requisitados.

9 DO ACESSO À JUSTIÇA

10 DOS CRIMES CONTRA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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