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Direitos
da pessoa com deficiência

Este trabalho tem como compromisso a reflexão sobre a importância da inclusão social da 
pessoa com deficiência. Ao longo da história, as pessoas com deficiência tiveram grandes 
dificuldades para serem reconhecidas, como cidadãos. Na Grécia antiga, os recém-nascidos 
frágeis ou com deficiência eram, por exemplo, jogados no abismo. No Brasil, segundo dados 
do IBGE, há aproximadamente 45 milhões 23.9% de brasileiros com deficiência. A cartilha 
pretende que você, caro leitor, se atente para a causa das pessoas com deficiência como um 
preceito fundamental na busca de uma sociedade mais igualitária e justa.

A pior barreira que a pessoa com deficiência tem de enfrentar é a social, principalmente em 
decorrência do preconceito, a cartilha quer demonstrar que vivemos numa sociedade na 
qual todos devem ser tratados de forma igual, na medida de suas desigualdades, e temos 
que criar um modelo que tenha como premissa o cumprimento da legislação existente, 
acompanhado de políticas públicas efetivas à pessoa com deficiência, e deve ser tratada 
como um cidadão possuidor de todos os direitos e garantias das demais pessoas.

Essa é a proposta dessa cartilha, oportunamente produzida pela Comissão dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência da Seccional Sul-mato-grossense da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Tivemos avanços consideráveis na legislação nos últimos anos, principalmente com o 
advento da lei 13.146 de 2015 que entrou em vigor em 2016.

Temos o arcabouço legal que protege a pessoa com deficiência, precisamos agora trabalhar 
pela sua inclusão social com atitudes que referendem esse convívio, desprovidos de 
preconceitos.

“O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que 
podemos ou não conceder uns aos outros”.

Rita de Cássia F. Luz Suenaga
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA

É 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 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI - Lei 13.146/15) entrou em vigor 
em JANEIRO DE 2016. E a nova legislação garante mais direitos às pessoas com deficiência, 
prevendo ainda punições para atos discriminatórios.
 
Segundo os dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
apontam que 45,6 milhões de pessoas afirmaram ter algum tipo de deficiência, o que 
representa 23,9% da população brasileira.

A LBI é resultado de um trabalho que envolveu a sociedade civil e o governo federal.  “A Lei 
Brasileira de Inclusão é o compromisso da sociedade brasileira em reafirmar a dignidade 
das pessoas com deficiência. A LBI inova ao disciplinar como o poder público e a sociedade 
devem assumir suas responsabilidades no tratamento das pessoas com deficiência em 
igualdade de condições com as demais pessoas.
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45.606.048
Pessoas com deficiência no Brasil Pessoas com deficiência no Brasil

da população brasileira
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completo
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completo

ou  superior
incompleto *Com 15 anos ou mais idade

Superior completo
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CONHEÇA ALGUNS DOS PRINCIPAIS
AVANÇOS DA LBI:

• Criação do Cadastro-Inclusão: funcionará nos moldes do Cadastro do Sistema Único de 
Saúde. Coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, reunirá informações das pessoas 
com deficiência para que o governo federal tenha um banco de dados completo sobre esse 
público e possa elaborar políticas públicas com mais efetividade.

•Mudança na avaliação de pessoas com deficiência que reivindicam benefícios e direitos 
sociais: até o ano passado, essa avaliação era feita apenas por um profissional médico.  Agora, 
com a lei, é necessário que esse trabalho seja executado por uma equipe multidisciplinar, 
composta por diferentes profissionais, que levem em conta, além da deficiência, aspectos 
como a realidade social, as barreiras enfrentadas pela pessoa que reivindica o benefício e 
fatores psicológicos.

•Proibição de práticas discriminatórias: qualquer prática que discrimine a pessoa com 
deficiência passa a ser proibida. Agora, uma escola que quiser cobrar mensalidade mais 
cara de alunos com deficiência, além de proibida, estará sujeita a punição.

•Punição agravada em caso de apropriação de benefícios: a LBI considera crime se apropriar 
de cartões de benefícios sociais ou previdenciários para receber em nome da pessoa com 
deficiência. E a pena é aumentada em um terço quando quem comete o crime é o cuidador.

• Punição por abandono: abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde 
e abrigos também é considerado crime, independentemente da idade de quem sofre o 
abandono.



•Multa mais cara: estacionar indevidamente em vaga reservada para pessoa com deficiência 
ficará mais caro. O valor da multa deverá ser sinalizado na vaga.

•Auxílio-inclusão: quando for regulamentado, favorecerá a inclusão de pessoas com 
deficiência beneficiárias da assistência social no mercado de trabalho.

• Acessibilidade: fica garantida nos processos seletivos para acesso ao ensino superior e 
para aquisição de carteira de habilitação. Nesse último caso, também fica obrigatória a 
presença de intérprete de Libras quando houver a necessidade.

•Acesso: projetos e construções de edificação de uso privado multifamiliar, como 
condomínios, devem obrigatoriamente atender aos preceitos de acessibilidade e garantir 
percentual mínimo de unidades internamente acessíveis.

•Facilitador: A LBI autoriza pessoas com deficiência a sacarem recursos do FGTS para 
compra de órteses e próteses
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SOCIEDADE INCLUSIVA:
AFINAL, O QUE É ISTO?

Diante de tantas mudanças que hoje vemos eclodir na evolução da sociedade, surge um 
novo movimento, o da inclusão, consequência da visão de um mundo democrático, no qual 
pretendemos respeitar direitos e deveres.

A limitação da pessoa não diminui seus direitos: é cidadã e faz parte da sociedade como 
qualquer outra. Chegou o momento de a sociedade se preparar para lidar com a diversidade 
humana.

Todas as pessoas devem ser respeitadas, não importa o sexo, a idade, as origens étnicas, a 
opção sexual ou as deficiências.

Uma sociedade aberta a todos, que estimula a participação de cada um, aprecia as diferentes 
experiências humanas e reconhece o potencial de todo cidadão é denominada sociedade 
inclusiva.

A sociedade inclusiva tem como objetivo principal oferecer oportunidades iguais para que 
cada pessoa seja autônoma e autodeterminada.

Dessa forma, a sociedade inclusiva é democrática, reconhece todos os seres humanos como 
livres, iguais e com direito a exercer sua cidadania.

Por isso, muitas vezes, é necessária a utilização de equipamentos diversos que permitam 
melhor convívio, dadas as barreiras impostas pelo ambiente social.
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Diante disso, a Constituição Federal de 1998 dispensou 
tratamento diferenciado as pessoas com deficiência, 
as quais podem ser:
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Hamyr:
Amigo de 
muletas, mas 
que não deixa 
de brincar

André:
Menino autista
que ensina a
turminha a 
conviver bem 
com as
diferencias

Dorinha:
Garota cega,
que reconhece
o amigos pela 
voz e pelo 
cheiro.
É Inteligente
e meiga

Tati:
A coleguinha
simpática da
turma com
sindrome de
down.

Luca:
Garoto
cadeirante,
Amante dos
esportes,
principalmente
de basquete



É todo comprometimento da mobilidade, coordenação motora geral ou da fala, causado por 
lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas ou ainda por má formação congênita 
ou adquirida.

É um atraso ou lentidão no desenvolvimento mental que pode ser percebido na maneira de 
falar, caminhar, escrever. O grau de deficiência mental varia de leve a profundo.

É caracterizada por uma limitação no campo visual. Pode variar de cegueira total à visão 
parcial, baixa visão. Neste caso, ocorre diminuição na percepção de cores e mais dificuldades 
de adaptação à luz.

É a perda total ou parcial da capacidade de compreender a fala através do ouvido. Pode 
ser surdez leve - nesse caso, a pessoa consegue se expressar oralmente e perceber a voz 
humana com ou sem a utilização de um aparelho. Pode ser ainda, surdez profunda.

Direitos
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DEFICIÊNCIA FÍSICA

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

DEFICIÊNCIA VISUAL

DEFICIÊNCIA AUDITIVA
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A pessoa com deficiência, na qualidade de cidadã brasileira, tem direito a uma vida digna, 
exercendo de forma plena sua cidadania. Desse modo, sempre que for tratado de forma 
discriminatória, deve lutar por seus direitos. Isso significa viver em democracia.

Na luta pela efetividade de seus direitos, as pessoas com deficiência podem contar com o 
apoio, orientação e informação, que atua na garantia dos direitos específicos do seguimento, 
com os Conselhos Municipais e Estaduais, bem como os Núcleos de Assistência jurídica da 
OAB, junto as suas diversas Comissões, dentre elas a CODIPED, COMISSÃO DOS IDOSOS E 
DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E DA ACESSIBILIDADE.

Direitos
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Art. 9º: A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo 
com a finalidade de:

 I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
 II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; 
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam 
atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas; 
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte 
coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque; 
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis; 
VI - recebimento de restituição de imposto de renda; 
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou 
interessada, em todos os atos e diligências. 

1º: Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com 
deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste 
artigo.

2º: Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é 
condicionada aos protocolos de atendimento médico. 

Direitos
da pessoa com deficiência

ATENDIMENTO PRIORITARIO

13



Direitos
da pessoa com deficiência

Sistema Único de Saúde.

O BPC ou LOAS é a garantia de um salário mínimo por mês à pessoa com deficiência, de 
qualquer idade, com incapacidade para a vida independente e para o trabalho, e aos idosos 
a partir de 65 anos, em ambos os casos é necessário que não possuam meios para prover 
sua subsistência, e nem de tê-la provida por sua família.
A renda familiar por pessoa deve ser igual ou inferior a ¼ do salário mínimo.

O BPC é um benefício constitucional regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social 
8.742, de 07 de dezembro de 1993 (LOAS), regulamentada pelo Decreto Federal 6.214, de  26 
de setembro de 2007, alterado pelo Decreto 6.564, de 12 de setembro de 2008, regulamentado 
pela Portaria Conjunta MDS/INSS nº 1, de 29 de maio de 2009.

Art. 39: LBI Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública 
de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia 
da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da 
autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e 
da plena participação social.

Como requerer: Procure a agência do INSS mais próxima de sua residência.
Informações: Central de atendimento do INSS: 135
Site: www.previdencia.org.br

LOAS OU BPC BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA
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Quem tem direito à aposentadoria por invalidez?

Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem que ter contribuído com a Previdência Social 
por no mínimo 12 meses,no caso de doença. No caso de acidente, o prazo de carência não é 
exigido, mas é preciso estar inscrito na Previdência Social.

Quem começar a contribuir com o INSS já com a doença ou lesão que geraria o benefício 
não terá direito a se aposentar por invalidez, a não ser quando a incapacidade resultar no 
agravamento da doença ou lesão.

Conforme a Lei Federal 8.213, de 24 de junho de 1991,regulamentada pelo Decreto Federal 
3.048, de 6 de maio de 1999, a aposentadoria por invalidez é um benefício concedido aos 
trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica da  
Previdência Social incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que 
lhes garanta o sustento.

Art. 41: A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013.

Como requerer: Procure a agência do INSS mais próxima de sua residência.
Informações: Central de atendimento do INSS: 135
Site: www.previdencia.org.brde

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
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Parecer da perícia médica atestando a incapacidade física e/ou mental para o trabalho ou 
para atividades pessoais,conforme Lei Federal 8.213, de 24 de junho de 1991, art. 59;

Comprovação da qualidade de segurado, conforme Lei Federal 8.213, de 24 de junho de 1991, 
art. 15, regulamentada pelo Decreto Federal 3.048, de 6 de maio de 1999, arts. 13 e 14;

Carência de no mínimo 12 contribuições mensais, conforme Lei Federal 8.213, de 24 de junho 
de 1991, arts. 24 e 26,regulamentada pelo Decreto Federal 3.048, de 6 de maio de1999, art. 
26 e 30, exceto nos casos de acidente.

Como requerer: Procure a agência do INSS mais próxima de sua residência.
Informações: Central de atendimento do INSS: 135
Site: www.previdenciasocial.gov.br

EXIGÊNCIAS CUMULATIVAS:

Direitos
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lei existe há 22 anos, mas muitos ainda não sabem que pessoas com deficiência podem ter 
até 23% de desconto na compra de um carro zero quilômetro. Na prática, um modelo que 
custa R$ 68.590 na tabela cheia pode sair da concessionária por R$ 52.395.

Fórmula para a diferença de R$ 16.695 é descontar 11% do IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializado) e 12% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O 
tramite, em média, é vencida em 90 dias.

O procedimento começa pelo Detran/MS, que disponibiliza um sistema gerador de 
formulários. Caso a pessoa beneficiada não possa dirigir, é possível indicar até três 
condutores autorizados a dirigir seu veículo, basta entregar formulários para a Receita 
Federal e Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda).

A pessoa que tem a deficiência e é condutora habilitada passa por avaliação de um médico 
no Detran/MS, a exemplo de qualquer motorista que vai renovar a CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação). Se o profissional avalia que a limitação traz risco na condução de veículo, 
solicita laudos de especialista e, depois, a pessoa passa pela junta médica do Detran.  a 
avaliação é feita conforme a Medicina de Tráfego. 

“Passa pelo médico, mostra os laudos. O médico tem que entender que aquela deficiência 
vai interferir enquanto condutora, encaminha para a junta, que defere as adaptações”, A 
exigência mais comum é câmbio automático. Por mês, a média é de 120 avaliações.

ISENÇÃO DE IPI

Direitos
da pessoa com deficiência
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Conforme o Informativo de Isenção de Impostos para Compra de Automóveis por Pessoas 
com Deficiência, devem ser apresentados os seguintes documentos: requerimento de 
isenção de IPI; cópia autenticada da CNH do beneficiário da isenção (caso não tenha CNH, 
apresentação do documento equivalente);

Além de laudo de avaliação; declaração de disponibilidade financeira ou patrimonial; 
declaração relativa às contribuições previdenciárias; cópia da nota fiscal relativa à última 
aquisição de veículo com isenção do IPI; e quando não tiver a CNH ,identificação de até três 
condutores autorizados.

Com o aval da Receita Federal, o próximo passo é a Sefaz,onde é montado um processo 
administrativo solicitando a dispensa do pagamento.

O custo é de uma Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência), atualmente com valor 
de R$ 24,74. Se a documentação estiver correta, o pedido é deferido. Em média, são 40 
processos por mês para essa modalidade de isenção.

Observação:
Os formulários estão disponíveis no site da Receita Federal
Site: www.receita.fazenda.gov.br.https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/
isencoes/isencao-ipi-iof-pessoas-fisicas

Quando a pessoa já estiver com o carro, ela também pode solicitar à Secretaria de Fazenda 
de Mato Grosso do Sul a redução de 60% no IPVA (Imposto sobre Propriedade do Veículo 
Automotor).
Site: www.sefaz.gov.ms.br

Direitos
da pessoa com deficiência
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Art. 18: É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os 
níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. 

1º. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de 
saúde a ela destinadas

2º. É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a 
atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às 
especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. 

3º. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em 
serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. 

4º. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem 
assegurar:

I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar; 
II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de 
deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida; 
III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação; 
IV - campanhas de vacinação; 
V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais; 
VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com 
deficiência; 
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida; 
VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre 
sua condição de saúde; 
IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e 

DIREITO A SAÚDE 

Direitos
da pessoa com deficiência
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agravos adicionais; 
X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em 
todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação 
a seus atendentes pessoais; 
XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e 
fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. 

5º. As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem 
de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. 

Art. 19: Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por 
causas evitáveis, inclusive por meio de:

 I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado 
e seguro; 
II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e 
nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição 
da mulher e da criança; 
III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal;  
IV- identificação e controle da gestante de alto risco. 

Art. 20: As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir 
à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais 
clientes.

Art. 21: Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local 
de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de 
tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu 
acompanhante. 

Direitos
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Art. 22: À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito 
a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde 
proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. 
1º. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à 
pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-
la por escrito. 

2º. Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1o deste artigo, o órgão ou a instituição 
de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou 
do atendente pessoal.

Art. 23: São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, 
inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de 
saúde, em razão de sua condição. 

Art. 24: É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto 
públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de 
tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso V do art. 3° 
desta Lei.

Art. 25: Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar 
o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante 
a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de 
comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, 
intelectual e mental.

Art. 26: Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa 
com deficiência serão objeto de notificação Compulsória pelos serviços de saúde públicos 
e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.
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Parágrafo único: Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com 
deficiência qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause 
morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico
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Art. 27: A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 
a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades 
de aprendizagem.

Parágrafo único: É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda 
forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28: Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado 
ao longo de toda a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

DIREITO À EDUCAÇÃO
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III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 
assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características 
dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de 
igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita 
da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas 
inclusivas;
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, 
a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, 
de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional 
especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização 
e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias 
de atuação da comunidade escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, 
culturais, vocacionais e profissionais, levando- se em conta o talento, a criatividade, as 
habilidades e os interesses do estudante com deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e 
continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional 
especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 
especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais 
de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia 
assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua 
autonomia e participação;
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de 
oportunidades e condições com as demais pessoas;
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XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 
profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos 
respectivos campos de conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades 
recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes 
da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas 
as modalidades,  etapas e níveis de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação Inter setorial na implementação de políticas públicas.

1º. Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se 
obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de 
qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas 
determinações.

2º. Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do 
caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, 
possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras; (Vigência)
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas 
salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com 
habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras. (Vigência)

Art. 30: Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, 
devem ser adotadas as seguintes medidas:
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I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de 
Ensino Superior (IES) e nos serviços;

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que 
o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 
necessários para sua participação;
III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades 
específicas do candidato com deficiência;
IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, 
previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;
V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto 
na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia 
solicitação e comprovação da necessidade;
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que 
considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade 
escrita da língua portuguesa;
VII - tradução edital e de suas retificações em Libras
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Art. 34: A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, 
em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

1º: As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a 
garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.

2º: 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.

DIREITO AO TRABALHO
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3º: É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação 
em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, 
admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional 
e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.

4º: A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, 
educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais 
oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados.

5º: É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e 
de capacitação.
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Art. 37: Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação 
competitiva, em igualdade  de oportunidades  com as demais pessoas, nos  termos 
da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de 
acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável 
no ambiente de trabalho.

Parágrafo único: A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio 
de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes:

I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior
dificuldade de inserção no campo de trabalho;
II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa 
com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistida, de agente 
facilitador e de apoio no ambiente de trabalho;
III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada;
IV -oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de 
estratégias de inclusão e de superação de barreiras,inclusive atitudinais;
V - realização de avaliações periódicas;
VI - articulação Inter setorial das políticas públicas;
VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.

Art. 38: A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado 
para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e em 
outras normas de acessibilidade vigentes.

Da Inclusão da Pessoa com 
Deficiência no Trabalho
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DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, 
AO TURISMO E AO LAZER

Art. 42: A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:

I - a bens culturais em formato acessível;
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em 
formato acessível; e
III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou 
eventos culturais e esportivos.

Art. 43: O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em 
atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu 
protagonismo, devendo:
I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados, em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas;
II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou 
entidade envolvida na organização das atividades de que trata este artigo; e

Direitos
da pessoa com deficiência

30



III - assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, 
esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de 
condições com as demais pessoas.

Art. 44: Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos 
e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa 
com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto 
em regulamento.

Art. 45: Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios 
do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação 
em vigor. 

1º: Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por 
cento) de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade acessível.

2º: Os dormitórios mencionados no § 1o deste artigo deverão serlocalizados em rotas 
acessíveis.
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TRANSPORTE - PASSE LIVRE

O Passe Livre é um programa do Governo Federal que proporciona a pessoas com deficiência 
e carentes, gratuidade nas passagens para viajar entre os estados brasileiros. O Passe 
Livre é um compromisso assumido pelo governo e pelas empresas de transportes coletivos 
interestadual de passageiros para assegurar o respeito e a dignidade das pessoas com 
deficiência. É um direito justo, é legal!

Idosos e pessoas com deficiência têm garantido por lei o direito de viajar gratuitamente, 
ou com desconto, no transporte intermunicipal. Muitas pessoas que têm direito a esse 
benefício desconhecem os procedimentos para a obtenção do Passe Livre Intermunicipal. 
Tem direito a gratuidade, de acordo com a lei estadual, pessoas carentes com deficiência 
e idosos acima de 60 anos, que tenham renda familiar até dois salários mínimos, com a 
disposição de dois assentos reservados (caso ocupados é concedido o desconto de 50% no 
valor das passagens).

Atualmente, 5.193 pessoas com deficiência e 93.412 idosos são beneficiados, perfazendo um 
total de 98.605 pessoas em todos os municípios do Estado.

Para requerer o benefício é necessário procurar um CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social) levando RG, CPF, comprovantes de renda e residência no caso do idoso; 
para a pessoa deficiente além dos documentos citados acima é requerido os documentos dos 
responsáveis em caso de ser menor de idade, exame de audiometria quando o requerente 
for deficiente auditivo e atestado de avaliação médica da equipe multiprofissional do Sistema 
Único de Saúde (SUS) fornecido pelo setor.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan) é a 
responsável pela regulação e monitoramento das passagens concedidas aos beneficiários 
do Passe Livre, por meio de um sistema informatizado, alimentado pelas empresas de 
transporte, o Sistema Gestor de Concessão de Benefício (SGCB).

A Carteira de Beneficiário tem validade de quatro anos a partir da data da emissão, cuja 
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informação é impressa no documento. E a renovação vai acontecendo gradativamente, 
sempre no mês anterior ao vencimento do documento.

Assentos

As pessoas idosas e as pessoas com deficiência possuem o direito de dois assentos 
reservados em ônibus e um assento em micro-ônibus com 100% de desconto.

E para os idosos, quando as duas gratuidades de 100% já estiverem sendo utilizadas em 
determinada viagem, os portadores da carteira de gratuidade podem obter o desconto de 
50% (cinquenta por cento) sobre o valor da passagem, limitado a duas passagens por ônibus, 
ou um assento em micro-ônibus.

As Empresas

O Passe Livre só será válido em serviço convencional das empresas de transporte coletivo 
interestadual de passageiros nas modalidades ônibus, trem ou barco, incluindo transportes 
interestaduais semiurbanos.

Que as trevas da nossa ignorância nos permita visualizar o fio de luz nos contornos, relevos, 
nas profundidades e cores das nossa memórias visuais olfativas e emocionais, pois é preciso 
aprender a enxergar não com a razão do padrão, mas sim com a percepção da emoção 
sentidos no cheiro, na experiência e na vivencia de uma pessoa com deficiência, onde os 
olhos veem e sentem com a mente latente, a cegueira diária diante do desconhecido.
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Desta vez a Argentina e o Uruguai nos superaram, pois reconhecem a bengala verde como 
símbolo do baixa visão. 

Na Argentina e no Uruguai existem leis que estabelecem a bengala verde como instrumento 
de Orientação e Mobilidade específico para as pessoas com baixa visão. Na Argentina é a Lei 
nº 25.682, aprovada em 27 de novembro de 2002. Já no Uruguai, é a Lei nº 18.875, aprovada 
em 14 de dezembro de 2011. 

No Brasil, o tema chegou há pouco tempo. Contudo, a necessidade de se construir uma 
legislação semelhante em nosso país começa a ser difundida cada vez mais entre as pessoas 
com baixa visão.
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Sobre as porcentagens exigidas na legislação, podemos dizer, resumidamente, que quanto 
maior o número de empregados houver em uma empresa, maior a porcentagem de 
funcionários contratados pela Lei de Cotas. Ou seja, uma companhia de 1.001 funcionários 
terá 5% de funcionários com deficiência, enquanto outra menor, com cem trabalhadores, 
deve oferecer as cotas a, pelo menos, 2% do total.

No entanto, há muito que ser feito pela garantia dos direitos desse público. Afinal, contratar 
uma pessoa com deficiência não deve ser apenas algo quantitativo, mas também qualitativo. 
Ou seja, é preciso o preparo de todos para a convivência, assim como a garantia de igualdade 
de condições, cobrança, reconhecimento e tratamento.

Se você já trabalhou em alguma empresa com mais de cem funcionários, com certeza 
encontrou algum colega com deficiência. Se não, a companhia pode ter cometido infração 
contra a Lei nº 8.213, de julho de 1991, também conhecida como Lei de Cotas, que obriga o 
preenchimento de 2% a 5% das vagas do quadro de funcionários com reabilitados ou com 
deficiência.

COTAS 
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O Braille é um sistema de leitura para cegos criado por Louis Braille em 1824.

ALFABETO BRAILE
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LAZER E CULTURA

QUEM TEM DIREITO? QUEM EMITE A CARTEIRINHA?

EM QUAIS EVENTOS?

• Jovens
• Idosos (a partir de 60 anos)
• Pessoas com deficiência
   (inclusive acompanhante)
• Jovens carentes entre 15 e 29 anos
   (inscritos no Cadastro Único com até
   2 salários mínimos de renda familiar)

• Ubes (União Brasileira de Estudantes 
Secundaristas)
• UNE (União Nacional de Estudantes)
(Idosos precisam apenas da carteira de 
identidade)

• Culturais
• Esportivos
• Entretenimento e lazer
   (cinema, teatro, circo etc)

Os beneficiados terão acesso
a 40% do total dos ingressos 

disponibilizados

você tem direito a

MEIA-ENTRADA?

Fonte: Pareceres 1.337 e 1.338/2013 ao substitutivo da Cámara de diputados
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