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Livro I 
Parte Geral 

Título I 
Das Disposições Preliminares 

Capítulo I 
Das Disposições Gerais 

 
 
Art. 1º. Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com, base na Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU e seu Protocolo Facultativo, 
ratificados na forma do § 3º, artigo 5º da Constituição da República Federativa do 
Brasil, destinado a estabelecer as diretrizes e normas gerais, bem como os critérios 
básicos para assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em condições de 
igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas com 
deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania plena e efetiva. 
 
 

Art. 2º. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas. 
 
PROPOSTA: DEIXAR CLARO QUE, NA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, SEJAM CONSIDERADAS TODAS AS FORMAS E ESPÉCIES DE BARREIRAS 
(INCLUSIVE AQUELAS DA COMUNICAÇÃO – PESSOAS COM DIFICULDADES NA FALA), 
AS QUAIS REPRESENTEM DIFICULDADES DA INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO PLENA DO 
SUJEITO NA SOCIEDADE.  

 
 

Art. 3º. Para o reconhecimento dos direitos de que trata esta Lei, serão consideradas 
as deficiências que acarretem impedimentos nas funções ou na estrutura do corpo, 
referentes às capacidades comunicativas, mentais, intelectuais, sensoriais ou motoras. 
 
§ 1º As funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos, incluindo 
as funções psicológicas. 
 
§ 2º As estruturas do corpo são as suas partes anatômicas, tais como órgãos, membros 
e seus componentes. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIO SE FAZ DEIXAR CLARO QUE AS SITUAÇÕES DE 
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS COMO DEFICIÊNCIA, 
UMA VEZ VERIFICADO O PREENCHIMENTO DAS DEMAIS CONDIÇÕES DA DEFINIÇÃO 
DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PREVISTAS NO ART. 2º DESTE ESTATUTO. 
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Art. 4º. A avaliação da deficiência será médica e social. 
 
§ 1º A avaliação médica da deficiência e do respectivo grau considerará as deficiências 
nas funções e nas estruturas do corpo. 
 
§ 2º A avaliação social considerará os fatores ambientais e pessoais. 
 
§ 3º As avaliações médicas e sociais considerarão a limitação do desempenho de 
atividades, segundo suas especificidades. 
 
§ 4º As avaliações de que tratam os parágrafos 2º e 3º serão realizadas pelo Poder 
Público, por meio de instrumento desenvolvido para este fim. 
 
§ 5º As categorias e suas definições expressas neste artigo não excluem outras 
decorrentes de normas regulamentares a serem estabelecidas, ouvido o Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade). 
 
PROPOSTA: A REDAÇÃO DO “CAPUT” NECESSITA SER ALTERADA NO SENTIDO DE 
CONSIGNAR QUE AS AVALIAÇÕES DA DEFICIÊNCIA SEJAM DE NATUREZA CLÍNICA (E 
NÃO SOMENTE MÉDICA) E SOCIAL, REALIZADAS POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, 
SEMPRE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA CASO. ALÉM DISSO, HÁ A 
NECESSIDADE DE QUE TAIS AVALIAÇÕES NÃO FIQUEM RESTRITAS AO PODER 
PÚBLICO, PODENDO SER REALIZADAS POR SERVIÇOS E/OU PROFISSIONAIS DA REDE 
PRIVADA (DE CONFIANÇA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) DEVIDAMENTE 
HABILITADOS. 

 
 

Art. 5º. Regulamento especificará o grau de limitação física, mental, intelectual, 
auditiva, visual ou múltipla que associada à avaliação social levará à classificação da 
pessoa como com deficiência para os fins desta Lei e em que grau de deficiência o 
mesmo deverá ser classificado, servindo como prova da deficiência quando exigida. 
 
PROPOSTA 1: O PRESENTE ARTIGO DEVE SER EXCLUÍDO DO ESTATUTO, UMA VEZ 
QUE A EDIÇÃO DE TAL REGULAMENTO, PELA COMPLEXIDADE E PLURALIDADE DAS 
SITUAÇÕES QUE POSSAM VIR A CONFIGURAR UMA DEFICIÊNCIA, PODE DEIXAR DE 
CONTEMPLAR TODAS AS FORMAS DE IMPEDIMENTOS. 
 
PROPOSTA 2: CASO O PRESENTE ARTIGO SEJA MANTIDO NO ESTATUTO, DEVERÁ SER 
ACRESCIDA REDAÇÃO, DE FORMA EXPRESSA, NO SENTIDO DE QUE OS GRAUS DE 
LIMITAÇÃO ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO NÃO VENHAM A REDUZIR/LIMITAR 
O ALCANCE DA DEFINIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONTEMPLADA NA 
CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
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Art. 6º. Para fins de aplicação desta lei considera-se: 
 
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
transportes, da informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 
como outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privadas de 
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida; 
 
II – desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de 
adaptação ou projeto específico, não excluindo os recursos de tecnologia assistiva 
quando necessários. 
 
III - tecnologia assistiva: produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 
serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação, de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 
 
IV – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça a plena 
participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 
direitos, à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, 
ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, dentre outros, 
classificadas em: 
 
a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas, nos espaços de 
uso público e privados de uso coletivo; 
b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios 
públicos e privados; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio 
dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles 
que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação; 
e) barreiras atitudinais: atitudes que impeçam ou prejudiquem a participação social 
das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 
 
V - comunicação: abrange as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 
visualização de textos, o braile, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 
dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os 
sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos 
aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e 
comunicação. 
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VI - adaptação razoável: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados 
que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada 
caso e em caráter extraordinário, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência 
possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 
 
VII - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais 
como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, 
distribuição de energia elétrica, iluminação pública, telefonia, abastecimento e 
distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento 
urbanístico. 
 
VIII – mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma 
que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes 
elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, 
fontes, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. 
 
IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que, não se enquadrando no conceito de 
pessoa com deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, 
permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, 
flexibilidade, coordenação motora ou percepção. 
 
X - residência inclusiva: são residências adaptadas, com estrutura adequada, 
localizadas em áreas residenciais na comunidade, que dispõem de equipe 
especializada e metodologia adequada para prestar atendimento personalizado e 
qualificado, proporcionando cuidado e atenção às necessidades individuais e coletivas 
das pessoas com deficiência. 
 
XI - cuidador: é a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, 
acompanha a pessoa com deficiência aos serviços requeridos no cotidiano ou a assiste 
no exercício de suas atividades diárias, tais como alimentação, higiene pessoal, 
medicação de rotina, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com 
profissões legalmente estabelecidas. 
 
PROPOSTA: EM FACE DO DISPOSTO NA REDAÇÃO DO ATUAL INCISO XI DESTE 
ARTIGO, ENTENDE-SE NECESSÁRIO ESCLARECER QUE, NO TOCANTE A ALIMENTAÇÃO 
IMPLEMENTADA PELO CUIDADOR, DEVEM ESTAR COMPREENDIDAS AS DIVERSAS 
VIAS ALTERNATIVAS DE ALIMENTAÇÃO, EXCETO VIA PARENTERAL. 
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Capítulo II 
Da Igualdade e Não Discriminação 

 
 

Art. 7º. Todas as pessoas com deficiência são iguais perante a lei e não sofrerão 
nenhuma espécie de discriminação. 
 
§ 1° Considera-se discriminação em razão da deficiência, todas as formas de 
discriminação ou qualquer distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que 
tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento, gozo 
ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais dessas pessoas, incluindo a recusa 
de adaptação razoável. 
 
§ 2º As medidas afirmativas necessárias para efetivar a igualdade de oportunidades e 
inclusão das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias, não 
sendo essas pessoas obrigadas a aceitá-las. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIO SE FAZ ELEGER UMA CLAUSULA DE EXCEÇÃO NO TOCANTE 
A ACEITAÇÃO DE MEDIDAS AFIRMATIVAS, QUAL SEJA, QUANDO A QUESTÃO VERSAR 
SOBRE DIREITOS INDISPONÍVEIS. 

 
 
 

Art. 8º. Nenhuma pessoa com deficiência, sobretudo crianças, adolescentes, mulheres 
e idosos, será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIO SE FAZ ACRESCER À REDAÇÃO DO ARTIGO A PROIBIÇÃO DA 
EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DOS SUJEITOS REFERIDOS. 

 
 
 

Art. 9º. O Poder Público deverá garantir que nenhuma pessoa com deficiência sofrerá 
discriminação, em todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade e 
relacionamentos, em igualdade e condições com as demais pessoas, de modo a 
assegurar que: 
I - Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de contrair 
matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno 
consentimento dos pretendentes. 
 
II - Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e 
responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos e de 
ter acesso a informações adequadas à idade e a educação em matéria de reprodução e 
de planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esses direitos. 
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Parágrafo único. A pessoa com deficiência, inclusive crianças e adolescentes, tem o 
direito a conservar sua fertilidade, em igualdade de condições com as demais pessoas, 
sendo vedada a esterilização compulsória. 
 
PROPOSTA: PARA EXERCÍCIO DOS DIREITOS ELENCADOS NO DISPOSITIVO EM 
EXAME, NECESSÁRIO SE FAZ, EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, A 
VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE COGNITIVA DO SUJEITO DE DIREITOS, SUAS 
EVENTUAIS LIMITAÇÕES DECORRENTES DA PRÓPRIA DEFICIÊNCIA, BEM COMO AS 
ESTRUTURAS SOCIOFAMILIARES DAS PARTES ENVOLVIDAS, TUDO DE FORMA A 
SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE E DIGNIDADE DO SER HUMANO. 

 
 

Art. 10. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito à família e convivência 
familiar e comunitária. 
 
§ 1º É assegurado o direito das pessoas com deficiência à guarda, custódia, curatela e 
adoção, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 
 
§ 2º É vedada a separação da criança e do adolescente da família, motivada na sua 
deficiência ou de qualquer membro da família. 
 
§ 3º Nos casos em que a família imediata não tenha condições de cuidar da criança ou 
adolescente com deficiência, o Poder Público providenciará para que cuidados 
alternativos sejam oferecidos por outros membros da família e, se isso não for 
possível, na comunidade. 
 
PROPOSTA: NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL (E APARELHAMENTO DO PODER 
JUDICIÁRIO) DA SALVAGUARDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MAIOR DE IDADE E 
INCAPAZ, EM REGIME DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, DE MODO A QUE NÃO SE 
OPERE A INTERRUPÇÃO DAS MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO E BUSCA PARA O SEU 
DESACOLHIMENTO – AOS MOLDES COMO SE OPERA COM AS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES, REALIZADAS NO JUÍZO DA INFÂNCIA. 

 
Art. 11. É assegurado à pessoa com deficiência usuária de cão-guia o direito de 
ingressar e permanecer com o animal nos transportes e estabelecimentos públicos e 
privados de uso coletivo. 
 
 
Art. 12. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de 
ameaça ou violação dos direitos da pessoa com deficiência. 
 
Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem 
conhecimento de fatos que caracterizem as violações descritas no caput, remeterão 
peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. 
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Seção I 
Do Atendimento Prioritário 

 
Art. 13. É dever do Estado, da sociedade, da comunidade e da família assegurar, com 
prioridade, às pessoas com deficiência a plena efetivação dos direitos referentes à 
vida, saúde, sexualidade, paternidade e maternidade, alimentação, habitação, 
educação, profissionalização, ao trabalho, à previdência social, habilitação e 
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, cultura, ao desporto, turismo, lazer, à 
informação e comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e convivência familiar e comunitária, dentre outros decorrentes 
da Constituição da República Federativa do Brasil, da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, da ONU e seu Protocolo Facultativo e das leis e outras 
normas, que garantam seu bem estar pessoal, social e econômico. 
 
 
Art. 14. Os órgãos públicos e entidades privadas, prestadores de serviços de 
atendimento ao público estão obrigados a dispensar à pessoa com deficiência, 
atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem 
tratamento diferenciado e atendimento imediato. 
 
 

Art. 15. A garantia de atendimento prioritário estabelecida nos arts. 13 e 14 desta Lei 
compreende, dentre outras medidas: 
 
I – prioridade em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
 
II - prioridade no atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao 
público; 
 
III – prioridade na tramitação processual, procedimentos judiciais e administrativos em 
que forem partes ou intervenientes, bem como em todos os atos e diligências afins. 
 
IV - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, para prestar 
atendimento à pessoa com deficiência nos mesmos padrões que mantém para os 
demais. 
 
V - disponibilização de estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de 
passageiros. 
 
VI - disponibilização de informações e recursos de comunicação acessíveis. 
 
§ 1º Equiparam-se à pessoa com deficiência para fins de atendimento prioritário o 
acompanhante das pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas por crianças de 
colo. 
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§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta 
lei fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. 
 
PROPOSTA: NECESSIDADE DE FIXAÇÃO, NO TEXTO DO ATUAL § 1º DO PRESENTE 
ARTIGO, DA IDADE MÁXIMA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO 
ENQUADRADAS/CONSIDERADAS COMO “CRIANÇAS DE COLO”.   

 
 
Art. 16. Os direitos, prazos e obrigações previstos nesta Lei não excluem os já 
estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e 
declarações internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 
 
 

 
Seção II 

Da Isenção e Incentivo Fiscal 
 
Art. 17. Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis 
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não 
superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas, inclusive a de 
acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema 
reversível de combustão, quando adquiridos por pessoas com deficiência diretamente 
ou por intermédio de seu representante legal. 
 
§ 1º Os automóveis de passageiros a que se refere o caput serão adquiridos 
diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade legal e, no caso dos 
interditos, pelos seus curadores. 
 
§ 2º A isenção de que trata o caput poderá ser exercida a cada 2 (dois) anos, exceto 
nos casos em que o veículo adquirido for roubado, furtado ou sofrer algum sinistro que 
acarrete a perda total do bem. 
 
 
Art. 18. Também ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
quaisquer acessórios que, mesmo não sendo equipamentos originais do veículo 
adquirido, sejam utilizados para a sua adaptação ao uso pela pessoa com deficiência. 
 
 
Art. 19. A isenção será reconhecida pelo Poder Público, mediante prévia verificação de 
que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta lei. 
 
 
Art. 20. A alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei, antes de 2 (dois) anos 
contados da data da sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos 
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requisitos estabelecidos acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, 
atualizado na forma da legislação tributária. 
 
 
Art. 21. É permitido ao contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Física, responsável 
por pessoas com deficiência, incluí-los como dependentes, para fins de dedução, sem 
limite de idade. 
 
 
 

Título II 
Dos Direitos Fundamentais 

Capítulo I 
Do Direito à Vida 

 
Art. 22. Toda pessoa humana tem direito inerente à vida e o Poder Público adotará as 
medidas necessárias para garantir seu efetivo exercício pela pessoa com deficiência, 
em igualdade de oportunidades com as demais. 
 
 
Art. 23. O direito à vida da pessoa com deficiência deve ser assegurado mediante 
efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento e o 
envelhecimento em condições dignas de existência. 
 
Parágrafo único. Em situações de risco, tais como de emergência ou estado de 
calamidade pública, as pessoas com deficiência serão consideradas especialmente 
vulneráveis, devendo o Poder Público adotar medidas para sua proteção e segurança. 
 
 

Art. 24. A pessoa com deficiência não poderá ser submetida à intervenção, tratamento 
ou institucionalização forçada visando à correção, melhoramento, ou aliviamento de 
qualquer deficiência percebida ou real. 
 
PROPOSTA: NECESSIDADE DE PREVISÃO DE CLÁUSULA DE EXCEÇÃO AO PRESENTE 
ARTIGO, EM ESPECÍFICO QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE DIREITOS INDISPONÍVEIS.  

 
 
 

Art. 25. É indispensável a obtenção do consentimento livre e esclarecido da pessoa 
com deficiência para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e/ou 
pesquisa científica. 
 
§ 1º Em caso de pessoa com deficiência interditada, sua participação, em maior grau 
possível, deve ser assegurada no processo de decisão visando ao consentimento. 
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§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência interditada, apenas deve 
ser realizada quando houver benefício direto para sua saúde, e se não houver outra 
opção de investigação de eficácia comparável com participantes capazes. 
 
§ 3º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência que não prever benefício 
direto para a sua saúde tão somente deve ser realizada a título excepcional, expondo-a 
ao mínimo de riscos, e desde seja efetuada no interesse da saúde de outras pessoas 
com deficiência. 
 
PROPOSTA: NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO DO PRESENTE ARTIGO AO 
QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO CNS Nº 466/12. 

 
 
Art. 26. O procedimento involuntário de pessoas com deficiência será realizado 
somente em caso de risco iminente de morte ou de emergência em saúde pública, em 
conformidade com o superior interesse da pessoa com deficiência, e mediante a 
adoção de salvaguardas estabelecidas em lei. 
 
Parágrafo único. Em caso de emergência em saúde pública envolvendo procedimentos 
involuntários, as pessoas com deficiência devem ser tratadas em igualdade com as 
demais. 
 
 

 
 

Capítulo II 
Do Direito à Saúde 

 
Art. 27. O direito à saúde da pessoa com deficiência será assegurado mediante ações, 
programas e serviços de saúde com base nos princípios, diretrizes e normas previstas 
na Constituição da República Federativa do Brasil e demais legislações aplicáveis. 
 
 
Art. 28. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos 
os níveis de complexidade, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário. 
 
Parágrafo único. O conjunto de ações, programas e serviços, prestados por órgãos e 
instituições constituintes do SUS, destinados a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde da pessoa com deficiência, incluirá, dentre outros: 
 
I - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover; 
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II - elaboração e implementação de políticas e programas de saúde, inclusive de 
vacinação, voltados para a pessoa com deficiência, com a participação dos seus 
destinatários; 
 
II - serviços de saúde, que considerem as especificidades de gênero, inclusive de saúde 
sexual e reprodutiva, com ênfase nos serviços especializados no tratamento, 
habilitação e reabilitação; 
 
III – estabelecimento de normas éticas e técnicas, de modo a conscientizar os 
profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, autonomia e das 
especificidades das pessoas com deficiência, a serem observadas pelos profissionais de 
saúde no seu atendimento; 
 
IV - elaboração e implementação, com a participação dos seus destinatários, de 
políticas e programas de saúde visando a prevenção, o diagnóstico precoce e 
prevenção de agravos à saúde da pessoa com deficiência, inclusive através de 
campanhas de vacinação; 
 
V - garantia de informação adequada e acessível às pessoas com deficiência e a seus 
familiares sobre sua condição de saúde; 
 
VI - promoção de capacitação inicial e continuada de profissionais e de equipes que 
atuam no SUS no atendimento da pessoa com deficiência, especialmente nos serviços 
de habilitação e reabilitação, bem como orientação a cuidadores familiares e grupos 
de autoajuda. 
 
 
Art. 29. Toda pessoa que apresente deficiência devidamente classificada, qualquer que 
seja sua natureza, grau de severidade ou agravos à sua saúde, terá direito à habilitação 
e à reabilitação durante todo o período de vida que lhe for indicado aplicar estes 
processos. 
 
Parágrafo único. É parte integrante dos processos de habilitação e reabilitação o 
tratamento psicológico, quando indicado, prestado de forma simultânea aos 
atendimentos funcionais. 
 
 
Art. 30. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no 
local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de 
diagnóstico e atendimento, conforme regulamento específico. 
 
 
Art. 31. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a 
acompanhante, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar as condições 
adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 
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Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento 
conceder autorização para o acompanhamento da pessoa com deficiência ou, no caso 
de impossibilidade, justificá-la por escrito. 
 
 
Art. 32. O SUS assegurará diagnóstico e intervenção precoces, bem como serviços 
projetados para reduzir ao máximo e prevenir deficiências e agravos adicionais, 
inclusive entre crianças e idosos. 
 
 
Art. 33. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas a prevenir deficiências, 
inclusive por meio de: 
 
I - planejamento familiar; 
 
II - aconselhamento genético; 
 
III - acompanhamento da gravidez, do parto e puerpério; 
 
IV - nutrição da mulher e da criança; 
 
V - identificação e controle da gestante e do feto de alto risco; 
 
VI - programas de imunização; e 
 
VII - triagem neonatal. 
 
 
Art. 34. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com 
deficiência, inclusive por meio da cobrança de valores diferenciados por planos e 
seguros privados de saúde, em razão de sua condição. 
 
 

Art. 35. Às pessoas com deficiência será assegurada acessibilidade aos serviços de 
saúde, tanto públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas, por 
meio de recursos de tecnologia assistiva, e de todas as formas de comunicação 
previstas inciso V, art. 6º desta lei. 
 
PROPOSTA 1: NECESSIDADE DE PREVISÃO, EM SEDE DE PARÁGRAFO ÚNICO AO 
PRESENTE ARTIGO, QUE SE APLICAM AOS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE SAÚDE, 
NAQUILO QUE COUBER, AS GARANTIAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 28, 31, 32 E 33 
DESTE ESTATUTO. 
 
PROPOSTA 2: QUE SEJA IMPLEMENTADO, EM UMA OU MAIS UNIDADES PÚBLICAS DE 
SAÚDE, POLÍTICA PÚBLICA DE ATENÇÃO ESPECIAL À SAÚDE DA MULHER CADEIRANTE 



14 

 

(COM OFERTA DE EXAMES COMO PAPANICOLAU, MAMOGRAFIA, ETC., DENTRE 
OUTRAS AÇÕES). 

 
 
Art. 36. Os espaços físicos dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, 
deverão ser adequados visando a facilitar o acesso das pessoas com deficiência, em 
conformidade com a legislação de acessibilidade em vigor, buscando aprimorar seus 
mobiliários, espaços físicos, arquiteturas e remover todas as barreiras, visíveis e 
invisíveis, do ambiente. 
 
 
Art. 37. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas 
com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde 
públicos e privados à autoridade sanitária, e obrigatoriamente comunicados à 
Autoridade Policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos de Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 
 
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência 
qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, 
dano ou sofrimento físico ou psicológico. 
 
§ 2º Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória prevista no caput deste artigo, 
o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 
 
 
 

Capítulo III 
Do Direito à Habilitação e à Reabilitação 

 
Art. 38. A habilitação e reabilitação é direito fundamental das pessoas com deficiência 
e deve possibilitar que estas conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena 
capacidade física, intelectual, social e profissional, bem como plena inclusão e 
participação em todos os aspectos da vida. 
 
Parágrafo único. A habilitação e reabilitação será baseada em avaliação 
multidisciplinar das necessidades e habilidades de cada pessoa, em idade mais precoce 
possível, consistindo na adoção de medidas para compensar perda ou limitação 
funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. 
 
 
Art. 39. Nos programas de habilitação e reabilitação para as pessoas com deficiência, 
serão garantidos, dentre outros: 
 
I - adaptação dos programas, métodos, técnicas, organização, recursos para atender as 
necessidades de cada deficiência; 
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II - acessibilidade plena a todos os ambientes e serviços; 
 
III - tecnologia assistiva, material e equipamentos adequados e apoio técnico 
profissional, de acordo com as especificidades da pessoa com deficiência; 
 
IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas. 
 
Parágrafo único. A habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência poderá ocorrer 
de maneira articulada entre as várias áreas abrangidas por estes serviços, observadas 
as peculiaridades de cada caso. 
 
 
 

Capítulo IV 
Do Direito à Educação 

(AJUSTES PROPOSTOS DE REDAÇÃO EM VERMELHO) 
 

ART. 40. É DIREITO FUNDAMENTAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA À EDUCAÇÃO, A FIM 
DE GARANTIR QUE A MESMA ATINJA E MANTENHA O NÍVEL ADEQUADO DE 
APRENDIZAGEM, DE ACORDO COM SUAS CARACTERÍSTICAS, INTERESSES, HABILIDADES 
E NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. É DEVER DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS, DA 
FAMÍLIA, DA COMUNIDADE ESCOLAR E DA SOCIEDADE ASSEGURAR A EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COLOCANDO-A A SALVO DE TODA A FORMA 
DE NEGLIGÊNCIA, DISCRIMINAÇÃO, VIOLÊNCIA, CRUELDADE E OPRESSÃO ESCOLAR. 

 
 

ART. 41. INCUMBE AO PODER PÚBLICO, EM TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES DE 
ENSINO, ASSEGURAR, CRIAR, IMPLANTAR, CONSTRUIR, FINANCIAR, DESENVOLVER, 
IMPLEMENTAR E INCENTIVAR: 
 
I - A CONVIVÊNCIA ESCOLAR NA REDE REGULAR DE ENSINO NO SISTEMA 
EDUCACIONAL INCLUSIVO; 
 
II - A PREPARAÇÃO DA ESCOLA E O APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS A 
FIM DE INCLUIR TODOS OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS, CUIDADORES E AUXILIARES DE 
ENFERMAGEM, NOS CASOS DE ALUNOS COM NECESSIDADE DE APOIO PERVASIVO E 
OUTROS, CONFORME LAUDO MÉDICO E AVALIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR; 
 
III - O ENCAMINHAMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE NECESSITEM DE 
APOIO PERVASIVO, PELO SISTEMA EDUCACIONAL E MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA 
FAMÍLIA E/OU RESPONSÁVEL, PARA AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PARECERES DOS 
PROFESSORES, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E LAUDO MÉDICO, A FIM DE QUE SEJAM 
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MATRICULADOS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONVENIADAS COM O 
PODER PÚBLICO, COM FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE RECURSOS PÚBLICOS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA; 
 
IV - O FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE ADEQUADOS E 

COM ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA; 

V – O TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS, TAIS COMO MOTORISTAS E MONITORES DE 

ÔNIBUS ESCOLARES, OS QUAIS ATUAM COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA; 

 

VI – O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO ENSINO REGULAR E COM 
APOIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, OFERTADO, NO CONTRATURNO, POR MEIO DE 
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA, CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO;  

 

OU 

 

VI – O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO ENSINO REGULAR E COM 
APOIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, OFERTADO, PELA PRÓPRIA ESCOLA OU POR 
MEIO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO ÀS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO, CONSISTINDO 
NA OFERTA DIRECIONADA AO ALUNO, CONFORME CADA CASO E MEDIANTE 
PARECER/DECISÃO DE PROFISSIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA, DOS 
SEGUINTES POSSÍVEIS SERVIÇOS: 
 
A. SALA DE TAREFA EM GRUPO: DISPONÍVEL AO ALUNO POR, ATÉ, 03 (TRÊS) VEZES 
POR SEMANA, ORGANIZADAS EM DUAS TURMAS DE, NO MÁXIMO, 15 (QUINZE) 
ALUNOS (1ª TURMA: DO INÍCIO DO HORÁRIO DE AULAS ATÉ O INTERVALO; 2ª 
TURMA: DO FINAL DO INTERVALO ATÉ A SAÍDA DOS ALUNOS), CUJAS ATIVIDADES 
SÃO MINISTRADAS POR PROFESSOR ESPECIALISTA; 
 
B. SALA DE REFORÇO: DISPONÍVEL AO ALUNO POR, ATÉ, 02 (DUAS) VEZES POR 
SEMANA, ORGANIZADAS EM DUAS TURMAS DE, NO MÁXIMO, 10 (DEZ) ALUNOS (1ª 
TURMA: DO INÍCIO DO HORÁRIO DE AULAS ATÉ O INTERVALO; 2ª TURMA: DO FINAL 
DO INTERVALO ATÉ A SAÍDA DOS ALUNOS), CUJAS ATIVIDADES SÃO MINISTRADAS 
POR PROFESSOR ESPECIALISTA; 
 
C. SALA DE ADAPTAÇÃO ÀS REGRAS DE CONDUTA ESCOLAR: DIRECIONADA A 
ALUNOS, INDIFERENTE DA IDADE CRONOLÓGICA, COM COMPORTAMENTO 
ACADÊMICO INADEQUADO (POR DESCONHECIMENTO DAS REGRAS, POR ESTAR 
INICIANDO A VIDA ESCOLAR OU IMATURIDADE), NA QUAL É OFERTADO TREINO DE 
COMPORTAMENTO, CUJAS ATIVIDADES SÃO MINISTRADAS POR PROFESSOR 
ESPECIALISTA, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E FISIOTERAPEUTA, NÃO 
PODENDO ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO DE 15 (QUINZE) ALUNOS; 
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D. SALA DE RESGATE PEDAGÓGICO: DIRECIONADA A ALUNOS QUE, PELOS MAIS 
VARIADOS MOTIVOS, TIVERAM SUPRIMIDAS ETAPAS DE AMADURECIMENTO 
ACADÊMICO, A QUAL SERÁ PROVIDA DE MATERIAIS LÚDICOS, BRINQUEDOS 
PEDAGÓGICOS, MÚSICA, DENTRE OUTROS, INCLUSIVE VISANDO PROVER 
CONHECIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A ALFABETIZAÇÃO, CUJAS ATIVIDADES 
SÃO MINISTRADAS POR PROFESSOR ESPECIALISTA, ARTETERAPEUTA E PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA; 
 
E. SALA DE RECURSOS: DIRECIONADA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO 
COMPLEMENTAR OU SUPLEMENTAR À ESCOLARIZAÇÃO DO ALUNO, EFETIVADO, SE 
NECESSÁRIO, NO MESMO TURNO (PARA ALUNOS QUE ESTÃO INICIANDO A VIDA 
ESCOLAR OU EM CASOS DE FALTA DE CONDUÇÃO ESCOLAR) OU NO CONTRATURNO, 
POR, ATÉ, 03 (TRÊS) VEZES NA SEMANA, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES NA 
OFERTA DO SERVIÇO NO CURSO DO TEMPO, CUJAS ATIVIDADES SÃO MINISTRADAS 
POR PROFESSOR ESPECIALISTA; 
 
F. SALA DE INFORMÁTICA: DIRECIONADA PARA A REALIZAÇÃO, COM O AUXÍLIO DO 
COMPUTADOR E EM DIAS E HORÁRIOS PREDETERMINADOS, DE PRÁTICAS 
EDUCACIONAIS AO ALUNO, COM TURMAS DE, NO MÁXIMO, 15 (QUINZE) ALUNOS, E 
CUJAS ATIVIDADES SÃO MINISTRADAS POR PROFESSOR ESPECIALISTA, COM O 
APOIO TÉCNICO DA ESCOLA OU AUXÍLIO DE PARCERIA; 
 
G. SALA DE FORTALECIMENTO CORPORAL: DIRECIONADA PARA A REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO TÔNUS MUSCULAR, POR 
INTERMÉDIO DE EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO, RELAXAMENTO, CAMINHAR, 
SENTAR COM EQUILÍBRIO, TRABALHANDO, EM CONJUNTO, A DISCIPLINA DO ALUNO 
E A FORMAÇÃO DO SEU CARÁTER, E CUJAS ATIVIDADES SÃO MINISTRADAS POR 
PROFESSOR ESPECIALISTA, AUXILIADO POR FISIOTERAPEUTA, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, ARTETERAPEUTA, DENTRE OUTROS PROFISSIONAIS HABILITADOS 
QUE DETENHAM CONHECIMENTO PRÁTICO E ACADÊMICO;  

 

VII – O PLANEJAMENTO E ADAPTAÇÃO DOS CURRÍCULOS, MÉTODOS, TÉCNICAS 
PEDAGÓGICAS E DE AVALIAÇÃO, A SEREM REALIZADOS EM PARCERIA PELO 
PROFESSOR DO ENSINO REGULAR E PROFESSOR ESPECIALIZADO, A FIM DE QUE SE 
GARANTA A APRENDIZAGEM COM QUALIDADE; 
 
VIII – A ADOÇÃO DE MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS, QUANDO DA NECESSIDADE DO 
ALUNO COM DEFICIÊNCIA, QUE FAVOREÇAM O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E 
SOCIAL, BEM COMO A PERMANÊNCIA NA ESCOLA; 
 
IX – A GARANTIA DE RECURSOS, MÉTODOS E PLANEJAMENTO PARA ADAPTAÇÕES DAS 
AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA, E DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
CAPACITADOS PARA O ACOMPANHAMENTO; 
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X - A GARANTIA DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL AO ALUNO COM 
DEFICIÊNCIA, DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES E INSTRUÇÕES DO MÉDICO, 
NUTRICIONISTA E FONOAUDIÓLOGA, SOMADO AO TREINAMENTO DO CUIDADOR 
E/OU PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM; 
 
XI - A PARTICIPAÇÃO DE PAIS, COMUNIDADE E ORGANIZAÇÕES DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E TOMADA DE DECISÃO, 
CONCERNENTES À PROVISÃO DE SERVIÇOS PARA NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS; 
 
XII – A IDENTIFICAÇÃO DAS DIFICULDADES E ENCAMINHAMENTO DO ALUNO COM 
DEFICIÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E INTERVENÇÃO 
PRECOCE, MEDIANTE ORIENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA FAMÍLIA; 
 
XIII - A IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS VOCACIONAIS, LEVANDO EM CONTA O 
TALENTO, A CRIATIVIDADE E AS HABILIDADES DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, 
ENCAMINHANDO PARA CENTROS E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OU 
PROJETOS E SERVIÇOS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA, CULTURA E 
EDUCAÇÃO;  
 
XIV – A DISPONIBILIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, TANTO EM SERVIÇO COMO DURANTE A FORMAÇÃO, 
INCENTIVANDO A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA 
ÁREA DAS DEFICIÊNCIAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MÉTODOS E 
TÉCNICAS PEDAGÓGICAS; 
 
XV – A CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM BRAILE, LIBRAS E 
OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA, NÃO EXCLUÍDA A OFERTA DE 
OUTROS RECURSOS DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS; 
 
XVI – A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PÚBLICA DE QUALIDADE, EM 
DIFERENTES MODALIDADES E NÍVEIS, NA PERSPECTIVA DO TRABALHO COMO 
PRINCÍPIO EDUCATIVO, VIABILIZADA ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO PÚBLICO 
PERMANENTE, INCLUSIVE, POR MEIO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 
ESPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONVENIADAS 
COM O PODER PÚBLICO, A FIM DE ATENDAR ÀS DEMANDAS PRODUTIVAS E SOCIAIS 
LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, EM CONSONÂNCIA COM A SUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL, A GESTÃO TERRITORIAL E A INCLUSÃO SOCIAL, DE MODO A DAR 
SUPORTE AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E REGIONAIS, CONTRIBUINDO COM 
O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL; 
 
XVII - A DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALIZANTE, E DE 
NÍVEL BÁSICO, SEM EXIGÊNCIA DE GRAU DE ESCOLARIDADE, VOLTADA À 
QUALIFICAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA SUA INSERÇÃO NO MUNDO DO 
TRABALHO; 
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XVIII – A INCLUSÃO DE CONTEÚDOS CURRICULARES, NOS CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR, 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E DE NÍVEL BÁSICO, ACRESCIDA DA 
EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO EM INSTITUIÇÕES QUE ATUAM COM 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 
 
XIX - OUTRAS AÇÕES E PROGRAMAS QUE GARANTAM A ACESSIBILIDADE PLENA DO 
ALUNO COM DEFICIÊNCIA À EDUCAÇÃO, BEM COMO O COMBATE A TODO TIPO DE 
DISCRIMINAÇÃO; 
  
PARÁGRAFO ÚNICO. ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM QUALQUER DOS NÍVEIS E 
MODALIDADES DE ENSINO, APLICA-SE, OBRIGATORIAMENTE E NAQUILO QUE 
COUBER, O DISPOSTO NOS INCISOS DESTE ARTIGO, ESTANDO ELAS IMPEDIDAS DE 
COBRAR VALORES ADICIONAIS QUANDO DO CUMPRIMENTO DESTAS INCUMBÊNCIAS. 

 
 
Art. 42. As instituições federais de ensino profissionalizante e de educação superior, 
públicas ou privadas, vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada 
concurso seletivo para ingresso nos cursos técnicos e de graduação, por curso e turno, 
no mínimo 5% (cinco por cento) de suas vagas para estudantes com deficiência. 
 
Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios 
estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser 
disponibilizadas para os demais estudantes. 
 
 

ART. 43. NOS PROCESSOS SELETIVOS PARA INGRESSO EM CURSOS OFERECIDOS PELAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, SERÃO 
GARANTIDAS, DENTRE OUTRAS, AS SEGUINTES MEDIDAS: 
 
I – ADAPTAÇÃO DE PROVAS ESCRITAS, ORAIS OU ENTREVISTAS, UTILIZANDO 
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E 
TECNOLOGIAS ASSISTIVAS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO CANDIDATO COM 
DEFICIÊNCIA. 
 
II- OFERTA, AO CANDIDATO PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE INGRESSA NO ENSINO 
SUPERIOR, DE BOLSA INTEGRAL OU DESCONTOS EM CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR, 
EM RAZÃO DE COMPROVADA ATUAÇÃO DO PRIMEIRO EM TRABALHO VOLUNTÁRIO, 
PRESTADO EM INSTITUIÇÕES QUE ATENDAM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
REALIZADO SIMULTANEAMENTE AO CURSO SUPERIOR EM COMENTO. 
 
III - AVALIAÇÃO DIFERENCIADA NAS PROVAS ESCRITAS, DISCURSIVAS OU DE REDAÇÃO 
REALIZADAS POR CANDIDATOS CUJA DEFICIÊNCIA ACARRETE NÃO UTILIZAÇÃO OU 
IMPEDIMENTOS NO USO DA GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA. 
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Capítulo V 
Do Direito à Moradia 

 
Art. 44. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família 
natural ou substituta, com cônjuge, companheiro ou desacompanhada de seus 
familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em residências inclusivas. 
 
Parágrafo único. A assistência integral na modalidade de residência inclusiva será 
prestada quando verificado abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da 
família ou inexistência de grupo familiar. 
 
 

Art. 45. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a 
pessoa com deficiência ou seus responsáveis gozam de prioridade na aquisição de 
imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 
 
I - definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras que 
considerem os princípios do desenho universal; 
 
II - no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais com 
desenho universal em todos os pisos; 
 
III – reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais; 
 
IV - implantação de equipamentos urbanos comunitários acessíveis; 
 
V - eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas; 
 
VI - elaboração de especificações técnicas no projeto que permita a instalação de 
elevadores. 
 
§ 1º O direito à prioridade, previsto no caput, não será reconhecido à pessoa com 
deficiência beneficiária mais de uma vez, ressalvado justo motivo. 
 
§ 2º Nos programas habitacionais públicos, os eventuais critérios de financiamento 
deverão ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua 
família. 
 
PROPOSTA 1: CONSIDERANDO OS NÚMEROS DO ÚLTIMO CENSO DO IBGE, PROPÕE-
SE A ALTERAÇÃO DA ATUAL REDAÇÃO DO INCISO III DO PRESENTE ARTIGO, DE 
MODO A RESERVAR O MÍNIMO DE 10% DAS UNIDADES HABITACIONAIS ÀS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA, PODENDO TAL PERCENTUAL SER MAJORADO EM SEDE DE 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL OU ESTADUAL. 
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PROPOSTA 2: SEJA CRIADO UM NOVO PARÁGRAFO NO PRESENTE ARTIGO, DE MODO 
A DISCIPLINAR QUE, TRATANDO-SE DE FAMÍLIA INTEGRADA POR PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, A FIXAÇÃO DO CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE CONSISTENTE NA RENDA 
MENSAL BRUTA LEVE EM CONSIDERAÇÃO A RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE 
ENTRE A RENDA FAMILIAR E AS DESPESAS ADICIONAIS DECORRENTES DA CONDIÇÃO 
DE DEFICIÊNCIA DA PESSOA INTEGRANTE DA FAMÍLIA.     

 
 

Art. 46. Ao Poder Público compete: 
 
I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no art. 45; e 
 
II - divulgar junto aos agentes interessados e orientar os beneficiários sobre a política 
habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, 
especialmente as questões relativas à acessibilidade. 
 
PROPOSTA: SEJA ACRESCIDO À ATUAL REDAÇÃO DO INCISO I DO PRESENTE ARTIGO, 
A TÍTULO DE PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA E DE FORMA EXPRESSA, O DEVER DE 
FISCALIZAÇÃO A SER OBSERVADO PELO PODER PÚBLICO E DEMAIS AUTORIDADES, 
NO ÂMBITO DE SUAS COMPETÊNCIAS. 

 
 
 

Capítulo VI 
Do Direito ao Trabalho 

(AJUSTES PROPOSTOS DE REDAÇÃO EM VERMELHO) 
Seção I 

Das Disposições Gerais 
 

ART. 47. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA TEM DIREITO AO TRABALHO, EM IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES COM AS DEMAIS PESSOAS. 
 
§ 1º O TRABALHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DEVERÁ SER DE SUA LIVRE ESCOLHA E 
ACEITAÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO, EM AMBIENTE ABERTO, ACESSÍVEL, SEGURO E 
SALUBRE. 
 
§ 2º A PESSOA COM DEFICIÊNCIA TEM DIREITO A OPORTUNIDADES IGUAIS AOS DOS 
DEMAIS EMPREGADOS, INCLUSIVE NO QUE TANGE A PLANO DE CARREIRA, BEM 
COMO A IGUAL REMUNERAÇÃO POR TRABALHO DE IGUAL VALOR. 
 
§ 3º É VEDADA RESTRIÇÃO AO TRABALHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, BEM COMO 
QUALQUER DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA DEFICIÊNCIA. 
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§ 4º A PROMOÇÃO DO EMPREGO PODERÁ OCORRER MEDIANTE POLÍTICAS E MEDIDAS 
APROPRIADAS QUE PODERÃO INCLUIR PROGRAMAS DE AÇÃO AFIRMATIVA, SUPORTE 
DE CONSULTORES DE EMPREGO APOIADO, INCENTIVOS E OUTRAS MEDIDAS. 

 
 

ART. 48. É FINALIDADE PRIMORDIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E 
EMPREGO A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNDO DO TRABALHO. 
 
§ 1º OS PROGRAMAS DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E AO TRABALHO 
AUTÔNOMO, INCLUÍDOS O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO, DEVERÃO PREVER A 
PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E LINHAS DE CRÉDITO QUANDO 
NECESSÁRIAS. 
 
§ 2º COM O OBJETIVO DE DISCIPLINAR E SUBSIDIAR A COLOCAÇÃO PROFISSIONAL DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SOBREMANEIRA AQUELAS QUE NECESSITEM DE MAIOR 
APOIO PARA MANTER, COM SUCESSO, O VÍNCULO TRABALHISTA, DEVERÁ SER 
EDITADA LEI ESPECÍFICA QUE VERSE SOBRE O EMPREGO APOIADO, BEM COMO 
VIABILIZADAS PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO, VISANDO À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTOS PARA A ELABORAÇÃO 
DE PROGRAMAS RELACIONADOS AO EMPREGO APOIADO. 

 
 
 

Seção II 
Da Habilitação e Reabilitação Profissional 

 

ART. 49. O PODER PÚBLICO DEVERÁ IMPLEMENTAR SERVIÇOS E PROGRAMAS 
COMPLETOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL VISANDO A POSSIBILITAR QUE AS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E AQUELAS QUE ADQUIRIRAM UMA DEFICIÊNCIA NO 
TRABALHO POSSAM CONTINUAR OU RETORNAR AO TRABALHO, CONQUISTEM E 
CONSERVEM O MÁXIMO DE AUTONOMIA E PLENA CAPACIDADE FÍSICA, MENTAL, 
SOCIAL E PROFISSIONAL, BEM COMO PLENA INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS 
ASPECTOS DA VIDA. 
 
§ 1° EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AVALIARÁ COM BASE EM CRITÉRIOS MÉDICOS E 
SOCIAIS E INDICARÁ O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO QUE VISE A ALCANÇAR AS 
MESMAS OU NOVAS CAPACIDADES DE TRABALHO DO TRABALHADOR, SERVIDOR E 
EMPREGADO PÚBLICO. 
 
§ 2° OS PROGRAMAS COMPLETOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PODERÃO SER 
ARTICULADOS COM A REDE DE SAÚDE E DE ENSINO EM TODOS OS NÍVEIS E 
MODALIDADES VISANDO A REINSERIR O TRABALHADOR, SERVIDOR E EMPREGADO 
PÚBLICO NAS MESMAS OU OUTRAS FUNÇÕES. 
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§ 3º EM CASO DE PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO, GARANTIR À PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, O RETORNO IMEDIATO, SEM NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA, DO 
RECEBIMENTO DO VALOR DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

 
 
Art. 50. O Poder Público deverá promover a reabilitação profissional de servidores e 
empregados públicos que adquirirem deficiência em decorrência do trabalho, visando 
reinseri-los nas mesmas ou em outras funções. 
 
 

ART. 51. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, BENEFICIÁRIA OU NÃO DO REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, TEM DIREITO A SERVIÇOS E PROGRAMAS COMPLETOS DE 
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, A FIM DE CAPACITAR-SE PARA O 
TRABALHO, CONSERVÁ-LO E PROGREDIR PROFISSIONALMENTE. 

 
 

ART. 52. A HABILITAÇÃO E A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEVERÃO PROPORCIONAR 
À PESSOA COM DEFICIÊNCIA OS MEIOS PARA AQUISIÇÃO OU READAPTAÇÃO DA 
CAPACIDADE PROFISSIONAL, COM VISTAS À INSERÇÃO OU À REINTEGRAÇÃO NO 
MUNDO DO TRABALHO. 
 
§ 1º A HABILITAÇÃO PROFISSIONAL CORRESPONDE AO PROCESSO DESTINADO A 
PROPICIAR À PESSOA COM DEFICIÊNCIA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E 
HABILIDADES ESPECIFICAMENTE ASSOCIADOS À DETERMINADA PROFISSÃO OU 
OCUPAÇÃO, PERMITINDO NÍVEL SUFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
PARA INGRESSO NO MUNDO DO TRABALHO. 
 
§ 2º OS SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEVERÃO ESTAR 
DOTADOS DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A TODA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DE SUA DEFICIÊNCIA, A FIM DE 
QUE POSSA SER CAPACITADO PARA UM TRABALHO QUE LHE SEJA ADEQUADO E 
TENHA PERSPECTIVAS DE OBTER, CONSERVAR E NELE PROGREDIR. 
 
§ 3º A HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PODERÁ OCORRER ARTICULADA COM A REDE 
PÚBLICA OU PRIVADA DE ENSINO, EM TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES, INCLUSIVE 
EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, E EM ENTIDADES PRIVADAS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL COM FINALIDADE SOCIAL. 
  
§ 4º A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PODERÁ OCORRER, ARTICULADA COM A REDE 
PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE E, AINDA, DIRETAMENTE COM O EMPREGADOR. 
 
§ 5º A HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PODERÁ OCORRER EM EMPRESAS POR MEIO DA 
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE 
SERÁ CONSIDERADA PARA O CUMPRIMENTO DA RESERVA PREVISTA EM LEI, COM A 
ATUAÇÃO DE CONSULTOR DE EMPREGO APOIADO APÓS SUA COLOCAÇÃO. 
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§ 6º A HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL ATENDERÁ AS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA DE TODAS AS IDADES E NÃO SE CONFUNDE COM A APRENDIZAGEM OU O 
ESTÁGIO. 

 
 

 
Seção III 

Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho 
 

ART. 53. CONSTITUEM-SE MODOS DE INSERÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO 
TRABALHO: 
 
I – COMPETITIVA: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO REGULAR, NOS TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, NO QUAL DEVEM SER ATENDIDAS AS 
REGRAS DE ACESSIBILIDADE E ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL NO AMBIENTE DE TRABALHO; 
 
II – SELETIVA: EMPREGO APOIADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA, REALIZADO POR MEIO DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO REGULAR 
QUE DEPENDE DA ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E ACOMPANHAMENTO DA 
FIGURA DO CONSULTOR DE EMPREGO APOIADO. 

 
 

ART. 54. A ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TENHA COMO FIM SOCIAL 
A ATUAÇÃO E ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PODERÁ INTERMEDIAR 
A COLOCAÇÃO SELETIVA NO TRABALHO DE QUE TRATA O INCISO II, DO ART. 53, NA 
HIPÓTESE DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DEVENDO OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
I - ATENDER EXCLUSIVAMENTE A PROGRAMAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, VISANDO A SUA 
AUTONOMIA, INDEPENDÊNCIA, QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL; 
 
II – A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PODERÁ SE DAR EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, CONFORME PREVISÃO DO CAPUT DO 
ART. 24 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E EMPRESAS PRIVADAS, 
SITUAÇÕES EM QUE O VÍNCULO DE EMPREGO SE ESTABELECE DIRETAMENTE COM A 
ENTIDADE. 
 
§ 1º NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUE TRATA O INCISO II É EXIGIDO QUE: 
 
I - O SERVIÇO PRESTADO SEJA RESTRITO ÀS ATIVIDADES MEIO DO ÓRGÃO OU 
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA, SENDO GARANTIDA 
REMUNERAÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA EQUIVALENTE AO SALÁRIO 
HABITUALMENTE PAGO NO MERCADO DE TRABALHO; 
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II - O ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FAÇA 
CONSTAR DOS CONVÊNIOS A RELAÇÃO NOMINAL DOS TRABALHADORES COM 
DEFICIÊNCIA EM ATIVIDADE; 
 
III - A ENTIDADE INTERMEDIADORA DEMONSTRE MENSALMENTE AO ÓRGÃO OU 
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA O CUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS RELATIVAS ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA CONSTANTES DO ROL DO CONVÊNIO. 
 
§ 2º A ENTIDADE INTERMEDIADORA PROMOVERÁ, EM CONJUNTO COM O ÓRGÃO OU 
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA E COM AS EMPRESAS 
PRIVADAS PROGRAMA DE PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO PARA RECEBER 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
PROFISSIONAIS E ACIDENTES DE TRABALHO. 
 
§ 3º A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ FEITA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 
OU CONTRATO. 
 
§ 4º EMPRESAS E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

PROMOVERÃO A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS VISANDO, À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA, A GARANTIA DO ESTÁGIO, OPORTUNIZANDO, ASSIM, O ACESSO AO 

MUNDO DO TRABALHO. 

§ 5º LÍDERES E FUNCIONÁRIOS QUE ATUEM DIRETAMENTE COM A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA DEVERÃO RECEBER CAPACITAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS, BEM 

COMO DEVERÁ SER PROMOVIDA ORIENTAÇÃO GERAL, AOS DEMAIS PROFISSIONAIS 

DA EMPRESA, SOBRE O REFERIDO TEMA. 

§ 6º PROMOVER-SE-Á A INSERÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA NO 

MUNDO DO TRABALHO, VALENDO-SE DE ESTRUTURA, MATERIAIS E PROFISSIONAIS 

ADEQUADOS, INCLUÍDA A ATUAÇÃO DO CONSULTOR DE EMPREGO APOIADO, 

INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES CONVENIADAS COM O 

PODER PÚBLICO. 

§ 7º PROMOVER-SE-Á, AINDA, A ADAPTAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS, 
SOBREMANEIRA NO TOCANTE ÀS PROVAS E ENTREVISTAS, INCLUÍDO O USO DE 
RECURSOS DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS, MATERIAIS E HUMANOS, DE ACORDO COM 
A ESPECIFICIDADE DE CADA CANDIDATO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

 
 
 

Capítulo VII 
Do Direito à Assistência Social 
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Art. 55. A assistência social à pessoa com deficiência será prestada de forma articulada 
com as demais políticas sociais e com base nos princípios e diretrizes previstos na 
Constituição da República Federativa do Brasil, na Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), no Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), observadas as demais normas pertinentes. 
 
Art. 56. As políticas e ações no âmbito da Assistência Social, com vistas à habilitação e 
reabilitação da pessoa com deficiência terão como objetivo o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, assim como a autonomia, a independência, a 
segurança, o acesso aos direitos e à participação plena e efetiva na sociedade. 
 
 

Art. 57. Às pessoas com deficiência que não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 
1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). 
 
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos 
do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que 
se refere a Loas. 
 
PROPOSTA 1: NECESSÁRIO SE FAZ SEJA MOBILIZADO O CONGRESSO NACIONAL NO 
SENTIDO DE, MEDIANTE UMA EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PROMOVER A 
ADEQUAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO MENSAL CONCEDIDO À PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA QUE NÃO POSSUA MEIOS DE PROVER A PRÓPRIA MANUTENÇÃO, OU 
DE TÊ-LA PROVIDA POR SUA FAMÍLIA. TAL ADEQUAÇÃO CONSISTIRIA NA 
POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO MENSAL, A TÍTULO DE BPC, DE 01 (UM) ATÉ 02 
(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS AO BENEFICIÁRIO, CONSIDERANDO SUA CONDIÇÃO 
ECONÔMICO-SOCIAL, APURADA MEDIANTE A COMPETENTE PERÍCIA SOCIAL DO INSS. 
INCLUSIVE, TAL MEDIDA SE JUSTIFICA, AINDA, PELO FATO DE QUE O BPC É UM 
BENEFÍCIO NÃO ACUMULÁVEL COM OUTROS BENEFÍCIOS DA SEGURIDADE. 
 
PROPOSTA 2: NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL QUE GARANTA, À PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA BENEFICIÁRIA DO BPC, DIREITO A UMA ESPÉCIE DE “13º SALÁRIO”. 

 
 
 

Capítulo VIII 
Do Direito à Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 

 

Art. 58. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, esporte, turismo e lazer em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso: 
 
I - a bens culturais; 
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II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas; 
e 
 
III - a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos, assim como a 
monumentos e outros locais de importância cultural nacional. 
 
§ 1º Não se admitirá a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à 
pessoa com deficiência, sob o argumento de proteção dos direitos de propriedade 
intelectual. 
 
§ 2º As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na 
promoção da acessibilidade a todo patrimônio cultural, no que couber, devem estar de 
acordo com o que estabelece o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIO SE FAZ A ADEQUAÇÃO DA ATUAL REDAÇÃO DOS 03 INCISOS 
DO PRESENTE ARTIGO, NO SENTIDO DE INCLUIR EM SEUS TEXTOS A EXPRESSÃO “EM 
FORMATOS ACESSÍVEIS”, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, ITEM 1, SUBITENS “A”, “B” E 
“C”, DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

 
 

Art. 59. O Poder Público incentivará, promoverá e garantirá a participação das pessoas 
com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e 
recreativas, em todos os níveis, por meio das seguintes ações: 
 
I - organização, desenvolvimento e participação em atividades artísticas, intelectuais, 
culturais, esportivas e recreativas; 
 
II - provisão de instrução, treinamento e recursos adequados; 
 
III - garantia de acesso aos locais de eventos e aos serviços prestados por pessoas ou 
entidades envolvidas na organização das atividades de que trata este artigo; e 
 
IV – fomento à participação de crianças com deficiência em jogos e atividades 
recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIO SE FAZ A ADEQUAÇÃO DA ATUAL REDAÇÃO DO INCISO II 
DO PRESENTE ARTIGO, NO SENTIDO DE INCLUIR EM SEU TEXTO QUE A MENCIONADA 
PROVISÃO DE RECURSOS ABRANGERÁ AQUELES DE NATUREZA HUMANA E 
MATERIAL (DE QUALIDADE/DURÁVEIS, INCLUINDO CADEIRAS DE RODAS 
ESPORTIVAS, BOLAS COM GUIZO, DENTRE OUTROS), DE MODO A PERMITIR A 
PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NAS ATIVIDADES 
MENCIONADAS NO “CAPUT”. 
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Art. 60. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de 
espetáculos e de conferências e similares reservarão, a depender de sua capacidade de 
lotação, as seguintes vagas: 
 
I - para pessoas com deficiência em cadeira de rodas: 
a) de 4 a 25 lugares ........................... 1 vaga 
b) de 26 a 50 lugares ......................... 2 vagas 
c) de 51 a 150 lugares ....................... 4 vagas 
d) de 151 a 300 lugares ..................... 5 vagas 
e) de 301 a 500 lugares ..................... 6 vagas 
f) de 501 a 5000 lugares ............... 6 vagas, mais 1 vaga a cada 150 lugares excedentes 
a 501. 
g) Acima de 5001 lugares .................. 36 vagas, mais 1 vaga a cada 200 lugares 
excedentes a 5001. 
 
II - para pessoas com deficiência, exceto as em cadeira de rodas: 
a) de 4 a 25 lugares ........................... 1 vaga 
b) de 26 a 50 lugares ......................... 2 vagas 
c) de 51 a 150 lugares ....................... 4 vagas 
d) de 151 a 300 lugares ..................... 5 vagas 
e) de 301 a 500 lugares ..................... 6 vagas 
f) de 501 a 5000 lugares ............... 6 vagas, mais 1 vaga a cada 150 lugares 
excedentes a 501. 
g) Acima de 5001 ........................... 36 vagas, mais 1 vaga a cada 200 lugares 
excedentes a 5001. 
 
III – pessoas com mobilidade reduzida, inclusive obesos: 
a) de 4 a 25 lugares ........................... 1 vaga 
b) de 26 a 50 lugares ......................... 2 vagas 
c) de 51 a 150 lugares ....................... 4 vagas 
d) de 151 a 300 lugares ..................... 5 vagas 
e) de 301 a 500 lugares ..................... 6 vagas 
f) de 501 a 5000 lugares ............ 6 vagas, mais 1 vaga a cada 150 lugares 
excedentes a 501. 
g) Acima de 5001 lugares ............... 36 vagas, mais 1 vaga a cada 200 lugares 
excedentes a 5001. 
 
§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão ser distribuídos pelo 
recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente 
sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em 
conformidade com as normas de acessibilidade. 
 
§ 2º No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes 
poderão excepcionalmente ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não 
tenham mobilidade reduzida. 
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§ 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais que 
garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante  
da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 
 
§ 4º Nos locais referidos no caput, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga  
e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a 
fim de permitir a saída segura das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em 
caso de emergência. 
 
§ 5º As áreas destinadas aos profissionais, tais como coxias, camarins, vestiários e 
outros, devem ser acessíveis. 
 
PROPOSTA: PROPÕE-SE A REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA RESERVA DE VAGAS PARA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NOS LOCAIS CITADOS NO PRESENTE ARTIGO, OS QUAIS 
DEVERÃO VARIAR LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS POSSÍVEIS VARIAÇÕES, NO 
CURSO DO TEMPO, DA CAPACIDADE DE LOTAÇÃO DO LOCAL, BEM COMO DA 
POPULAÇÃO ESTIMADA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 
 
Art. 61. Os hotéis, pousadas e similares deverão ser construídos observando-se os 
princípios do desenho universal. 
 
§ 1º Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 5% de seus 
dormitórios acessíveis e 10% de seus dormitórios adaptáveis. 
 
§ 2º Os dormitórios de que trata o § 1º deverão ser localizados em rotas acessíveis. 
 
 

Capítulo IX 
Do Direito ao Transporte 

 

Art. 62. O direito ao transporte da pessoa com deficiência será assegurado em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas por meio da identificação e 
eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. 
 
§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário 
e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos, terminais, 
estações, pontos de parada, vias principais, acessos e operação. 
 
§ 2º Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver 
interação com a matéria nela regulamentada, a outorga, a concessão, a permissão, a 
autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e serviços de transporte coletivo. 
 
§ 3º As empresas de transporte coletivo de passageiros somente poderão afixar o 
"Símbolo Internacional de Acesso" no sistema de transporte após a certificação da 
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acessibilidade pelas instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de 
transportes coletivos. 
 
PROPOSTA 1: NECESSÁRIO SE FAZ SEJA INCLUÍDA EXIGÊNCIA LEGAL DE CAPACITAÇÃO 
TÉCNICO-PROFISSIONAL PERIÓDICA DAS PESSOAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, 
ESTÃO ENVOLVIDAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
 
PROPOSTA 2: NECESSÁRIO SE FAZ SEJA INCLUÍDA EXIGÊNCIA LEGAL DE REAVALIAÇÃO 
PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, UTILIZADOS PELAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 
 
Art. 63. Os serviços de transporte coletivo terrestre são: 
I - transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e 
interestadual; 
 
II - transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano; e 
 
III - transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. 
 
 

Art. 64. Fica assegurada, pelo menos, a reserva de 2% (dois por cento) das vagas nos 
estacionamentos públicos e privados de uso coletivo para os veículos conduzidos por 
pessoa com deficiência física e visual, devidamente identificado, posicionadas de 
forma a garantir-lhe facilidade de acesso. 
 
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também ao veículo que transporta 
pessoa com deficiência física e visual, desde que devidamente identificado. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIA SE FAZ A ALTERAÇÃO DA ATUAL REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 
ÚNICO DO PRESENTE ARTIGO, DE FORMA A IGUALMENTE PERMITIR O DIREITO A 
REFERIDA RESERVA DE VAGAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CUJO 
DÉFICIT TAMBÉM IMPLIQUE EM REDUÇÃO DE MOBILIDADE, DE MODO QUE, 
PRESENTE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS, TAL POSSA REPRESENTAR RISCOS À 
VIDA E/OU INTEGRIDADE FÍSICA DESSE SUJEITO DE DIREITOS.  

 
 
Art. 65. Os veículos de transporte coletivo, em operação no país, devem ser acessíveis, 
de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. 
 
§ 1º Os veículos de que trata o caput devem dispor de sistema sonoro e visual 
indicando o destino final e a próxima parada. 
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§ 2º Os veículos de transporte coletivo, bem como as paradas, portos, terminais e 
estações, devem dispor de sistema acessível de comunicação indicativo de todos os 
pontos do itinerário. 
 
§ 3º Os serviços de transporte coletivo de que trata esse artigo, devem possibilitar o 
embarque e desembarque em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo. 
 
 
Art. 66. O Poder Público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua 
utilização como táxis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. 
 
 

OBS: PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE NOVO ARTIGO DE LEI PARA O CAPÍTULO IX – DO 
DIREITO AO TRANSPORTE: NECESSÁRIA SE FAZ A CRIAÇÃO DE ARTIGO DE LEI QUE 
DISCIPLINE, NO TOCANTE AO TRANSPORTE PARA FINS DE TRATAMENTO FORA DE 
DOMICÍLIO (SAÚDE), SER O MESMO TOTALMENTE ACESSÍVEL À PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA (ACOMPANHADA OU NÃO DE SEU CUIDADOR/FAMILIAR), SENDO O 
MESMO ADEQUADO AO TRANSPORTE DE TAL(IS) PESSOA(S) (CONSIDERADAS AS 
LIMITAÇÕES DO PACIENTE), BEM COMO SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DE SUAS 
TECNOLOGIAS ASSISTIVAS (TAIS COMO CADEIRA DE RODAS PESSOAL, CÃO-GUIA, 
ETC.). 

 
 
 

Título III 
Da Acessibilidade 

Capítulo I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 67. A acessibilidade é direito fundamental e será assegurada a fim de possibilitar 
às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de 
todos os aspectos da vida. 
 
 
Art. 68. Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver 
interação com a matéria nela regulamentada: 
 
I - a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e 
informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, 
quando tenham destinação pública ou coletiva; 
 
II - a outorga ou renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de 
qualquer natureza; 
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III - a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, 
por meio de qualquer instrumento, tais como contrato, convênio ou instrumento 
congênere; e 
 
IV - a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos 
internacionais por entes públicos ou privados. 
 
 
Art. 69. A concepção e a implantação dos projetos que tratam do meio físico, 
transporte, informação e comunicação, inclusive sistemas e tecnologias da informação 
e comunicação, bem como outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao 
público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências as 
normas de acessibilidade. 
 
§ 1º O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral e a 
adaptação razoável como regra restrita e excepcional, podendo ser de caráter 
complementar ao desenho universal. 
 
§ 2º Caberá ao Poder Público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes 
ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica, 
do ensino superior e na formação das carreiras de Estado. 
 
§ 3º Os programas, projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o 
apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão 
incluir temas voltados para o desenho universal. 
 
§ 4º As políticas públicas deverão considerar o desenho universal desde a sua fase de 
concepção. 
 
 

Art. 70. A construção, a reforma ou a ampliação de edificações de uso público ou 
privadas de uso coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, 
deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis. 
 
§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura 
e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a 
responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade 
previstas em toda a legislação. 
 
§ 2º Para a aprovação, licenciamento ou emissão de certificado de projeto executivo 
arquitetônico ou urbanístico ou de instalações e equipamentos temporários ou 
permanentes deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. 
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§ 3º O Poder Público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviço, 
determinará a colocação, em espaços ou locais de ampla visibilidade, do "Símbolo 
Internacional de Acesso", na forma prevista nas normas pertinentes. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIA SE FAZ A CRIAÇÃO DE NOVO PARÁGRAFO AO PRESENTE 
ARTIGO, CUJA REDAÇÃO VINCULE, AO PODER PÚBLICO, O DEVER PERMANENTE DE 
FISCALIZAÇÃO EM MATÉRIA DE ACESSIBILIDADE, O QUAL TAMBÉM SERÁ AFETO ÀS 
DEMAIS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, NA MEDIDA DE SUAS COMPETÊNCIAS. 

 
 
Art. 71. Em qualquer intervenção nas vias, logradouros e passeios públicos, o Poder 
Público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos 
serviços garantirão o livre trânsito, a circulação de forma segura e a acessibilidade, 
durante e após a sua execução. 
 
 
Art. 72. A acessibilidade, nos termos do artigo 24, XIV, da Constituição Federal, vincula 
no que couber: 
 
I - os Planos Diretores Municipais, Planos Diretores de Transporte e Trânsito, Planos de 
Mobilidade Urbana e Planos de Preservação de Sítios Históricos elaborados ou 
atualizados a partir da publicação desta Lei; 
 
II – o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do 
Sistema Viário; 
 
III - os estudos prévios de impacto de vizinhança; 
 
IV – as atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e 
 
V – a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. 
 
§ 1º Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer 
atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade. 
 
§ 2º Para emissão de carta de "habite-se" ou habilitação equivalente e para sua 
renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de 
acessibilidade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade. 
 
 
Art. 73. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade 
atenderão às seguintes premissas básicas: 
 
I - a priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de 
recursos para a implantação das ações; e 
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II - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos. 
 
 
 

Capítulo II 
Do Acesso à Informação e à Comunicação 

 
Art. 74. É obrigatória a acessibilidade nos portais privados e sítios eletrônicos do Poder 
Público na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas com 
deficiência, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. 
 
§ 1º Os sítios eletrônicos acessíveis conterão símbolo que represente a acessibilidade 
na rede mundial de computadores (internet), a ser adotado nas respectivas páginas de 
entrada. 
 
§ 2º Os telecentros comunitários instalados pelo Poder Público ou apoiados com 
recursos públicos devem possuir máquinas e instalações acessíveis. 
 
 
Art. 75. A acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos de interesse público na rede 
mundial de computadores (internet) deverá ser observada para obtenção do 
financiamento de que trata o art. 68, III. 
 
 

Art. 76. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir o 
pleno acesso às pessoas com deficiência, por meio das seguintes ações: 
 
I - no Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), disponível para uso do público em 
geral: 
 
a) instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, telefones de 
uso público adaptados para uso por pessoas com deficiência; 
 
b) garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas com 
deficiência auditiva para acessos individuais; 
 
c) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica e por 
vídeo a serem utilizadas por pessoas com deficiência auditiva, que funcionem em 
tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o 
mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de Serviço Móvel Pessoal; 
 
d) garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a 
identificação das unidades existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem como 
demais informações exibidas no painel destes equipamentos; 
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II - no Serviço Móvel Celular ou Serviço Móvel Pessoal: 
 
a) garantir a interoperabilidade nos serviços de telefonia móvel, para possibilitar o 
envio de mensagens de texto entre celulares de diferentes empresas; 
 
b) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica e por 
vídeo a serem utilizadas por pessoas com deficiência auditiva, que funcionem em 
tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o 
mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado. 
 
§ 1º Além das ações citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos Planos 
Gerais de Metas de Universalização, bem como o estabelecido pela legislação em 
vigor. 
 
§ 2º No que se refere aos recursos tecnológicos de telefonia, o termo pessoa 
portadora de deficiência auditiva e da fala utilizado nos Planos Gerais de Metas de 
Universalização é entendido como pessoa com deficiência auditiva. 
 
§3º A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) garantirá o oferecimento de 
pacotes de mensagens de texto e similares a preços competitivos pelas operadoras de 
Serviço Móvel Celular. 
 
PROPOSTA: DEVERÁ SER CRIADA NOVA ALÍNEA NO ATUAL INCISO II DO PRESENTE 
ARTIGO, DE MODO A EXIGIR QUE AS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL 
DISPONIBILIZEM A OBTENÇÃO, POR MEIO DE RECURSO DE VOZ, DE INFORMAÇÕES 
ATINENTES AO SEU PLANO DE FRANQUIA, BEM COMO SALDO DE CRÉDITOS 
UTILIZADOS E DISPONÍVEIS.  

 
 

Art. 77. Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular 
que indiquem, de forma sonora, todas as operações e funções neles disponíveis no 
visor. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIA SE FAZ A ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO DO ATUAL “CAPUT” DO 
PRESENTE ARTIGO, NO SENTIDO DE CABER AO PODER PÚBLICO EXIGIR DAS 
FABRICANTES DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL A OFERTA DESSES 
EQUIPAMENTOS EM FORMATO ACESSÍVEL, OU SEJA, QUE INDIQUEM, DE FORMA 
SONORA, TODAS AS OPERAÇÕES E FUNÇÕES NELES DISPONÍVEIS NO VISOR.    

 
 
Art. 78. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens adotarão plano de medidas 
técnicas com o objetivo de permitir o uso dos seguintes recursos: 
I - a subtitulação por meio de legenda oculta; 
II - a janela com intérprete de Libras; 
III - a descrição e narração em voz de cenas e imagens. 
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Art. 79. O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no país 
deverá contemplar obrigatoriamente, pelo menos os 3 (três) tipos de sistema de 
acesso à informação de que trata o art. 78. 
 
 

Art. 80. O Poder Público adotará mecanismos de incentivo de publicação de livros em 
formatos acessíveis, com vistas a garantir o direito de acesso à informação e à 
comunicação. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIA SE FAZ A ALTERAÇÃO DA ATUAL REDAÇÃO DO “CAPUT” DO 
PRESENTE ARTIGO, NO SENTIDO DE CABER AO PODER PÚBLICO EXIGIR DAS 
EDITORAS A OFERTA DE LIVROS EM FORMATO ACESSÍVEL, DE MODO A GARANTIR O 
EFETIVO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA.    

 
 

Art. 81. A fim de garantir a acessibilidade e a proteção e defesa do consumidor com 
deficiência, o Poder Público adotará mecanismos para tornar disponíveis as 
informações de forma adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, 
bem como sobre os riscos que apresentem. 
 
§ 1º Os anúncios publicitários veiculados na imprensa, rádio e televisão, deverão 
disponibilizar pelo menos os recursos de acessibilidade de que trata o art. 78, às 
expensas do fornecedor do produto ou serviço. 
 
§ 2º Os fabricantes, produtores, construtores, importadores e prestadores de serviços 
deverão disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos, 
ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIA SE FAZ A ALTERAÇÃO DA ATUAL REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 
2º DO PRESENTE ARTIGO, NO SENTIDO DE CABER AOS FABRICANTES, 
COMERCIANTES,  PRODUTORES, CONSTRUTORES, IMPORTADORES E PRESTADORES 
DE SERVIÇOS DISPONIBILIZAR, DE FORMA PERMANENTE E INDEPENDENTEMENTE DE 
SOLICITAÇÃO, EXEMPLARES DE BULAS, PROSPECTOS, TEXTOS, OU QUALQUER 
OUTRO TIPO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO EM FORMATO ACESSÍVEL.    

 
 
Art. 82. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais 
eventos científico-culturais deverão oferecer recursos de tecnologia assistiva às 
pessoas com deficiência, sempre que se fizer necessário. 
 
 
Art. 83. O Poder Público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas 
e demais eventos científico-culturais que ofereçam potencialmente recursos de 
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tecnologia assistiva, tais como tradutores e intérpretes de Libras, ledores, guias- 
intérpretes, ou tecnologias de informação e comunicação, como a transcrição 
eletrônica simultânea. 
 
 
Art. 84. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com 
o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento 
deverão contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. 
 
 
Art. 85. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza 
componentes e equipamentos relacionados à tecnologia assistiva. 
 
 
Art. 86. Caberá ao Poder Público, diretamente ou em parceria com organizações da 
sociedade civil, promover a capacitação de profissionais em Libras, em braile e de 
guias-intérpretes. 
 
 
 

Capítulo III 
Da Tecnologia Assistiva 

 
Art. 87. Para garantir às pessoas com deficiência seu direito de ter o acesso facilitado a 
produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologias 
assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida, o 
Poder Público desenvolverá Plano Específico de Medidas onde adotará medidas 
sistemáticas a ser renovado em cada período de 4 (quatro) anos contemplando 
medidas para: 
 
I - facilitar o acesso ao crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito 
subsidiadas específicas para aquisição de tecnologia assistiva; 
 
II - agilizar, simplificar e priorizar os procedimentos de importação de tecnologia 
assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e 
sanitários; 
 
III – criar mecanismos de fomento à pesquisa e produção nacional de tecnologia 
assistiva, inclusive através da concessão de crédito produtivo subsidiado e parcerias 
com institutos de pesquisas oficiais; 
 
IV - isentar eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de 
tecnologia assistiva; 
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V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva 
no rol de produtos distribuídos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e por 
outros órgãos governamentais. 
 
Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos 
descritos neste artigo deverão ser revistos pelo menos a cada período de 2 (dois) anos. 
 
 

 
Capítulo IV 

Do Direito à Participação na Vida Pública e Política 
 
Art. 88. O Poder Público garantirá às pessoas com deficiência todos os direitos 
políticos e a oportunidade de exercê-los em condições de igualdade de oportunidades 
com os demais. 
 
§ 1º Às pessoas com deficiência será assegurado o direito de votar e serem votadas, 
inclusive por meio das seguintes ações: 
 
I - garantia de que os procedimentos, instalações, materiais e equipamentos para 
votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e 
uso; 
 
II - incentivo às pessoas com deficiência a candidatar-se e desempenhar quaisquer 
funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas 
tecnologias assistivas, quando apropriado; 
 
III - garantia de que a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas 
emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 78. 
 
IV – garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário 
e a seu pedido, permissão para que as pessoas com deficiência sejam auxiliadas na 
votação por uma pessoa de sua escolha; 
 
§ 2º O Poder Público promoverá a participação efetiva e plena das pessoas com 
deficiência na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de 
oportunidades, mediante ações como: 
 
I – participação em organizações não governamentais relacionadas com a vida pública 
e política do país, bem como em atividades e administração de partidos políticos; e 
 
II – formação de organizações para representar pessoas com deficiência em todos os 
níveis, bem como a participação destas em tais organizações. 
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§ 3º As seções eleitorais devem ser plenamente acessíveis, sendo vedada a instalação 
de seções exclusivamente para pessoas com deficiência. 
 
 
 

Título IV 
Da Ciência e Tecnologia 

 
Art. 89. O Poder Público promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 
pesquisa e a capacitação tecnológicas, voltados para a melhoria da qualidade de vida e 
trabalho das pessoas com deficiência. 
 
§ 1º O desenvolvimento e a pesquisa promovidos ou incentivados pela Administração 
Pública darão prioridade à geração de conhecimentos e técnicas que visem à 
prevenção e ao tratamento das deficiências, assim como à produção de tecnologia 
assistiva. 
 
§ 2º Será incentivada e apoiada a capacitação tecnológica de instituições públicas e 
privadas ou de empresas para produzirem e oferecerem, no país, medicamentos, 
próteses, órteses, instrumentos, equipamentos, serviços e sistemas voltados para 
melhorar a funcionalidade de pessoas com deficiência. 
 
 
Art. 90. O Poder Público adotará medidas de incentivo à produção e ao 
desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de tecnologia 
assistiva. 
 
§ 1º Será estimulada e apoiada a criação de cursos de pós-graduação na área de 
tecnologia assistiva, bem como o desenvolvimento de outras ações com o objetivo de 
formar recursos humanos qualificados e estruturar as diretrizes da área de 
conhecimento; 
 
§ 2º Será estabelecida agenda interministerial dedicada ao desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos mecanismos de fomento ao investimento produtivo relacionado 
à tecnologia assistiva, seu desenvolvimento e inovação. 
 
 
Art. 91. Serão estimulados a pesquisa e o desenvolvimento, assim como a difusão de 
tecnologias voltadas para ampliar o acesso de pessoas com deficiência às tecnologias 
da informação e comunicação. 
 
§ 1º Será estimulado, em especial, o emprego das tecnologias da informação e 
comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à 
comunicação e educação de pessoas com deficiências. 
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§ 2º Serão estimuladas a adoção de soluções e a difusão de normas que visem ampliar 
a acessibilidade de pessoas com deficiência à computação, aos sítios da rede mundial 
de computadores (internet) em geral e, em especial, aos serviços de governo 
eletrônico. 
 
 
Art. 92. Para assegurar as ações necessárias para o alcance dos objetivos da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU e seu Protocolo 
Facultativo, referentes à acessibilidade tecnológica, o Poder Público deverá 
estabelecer comitê interministerial com vistas à formulação e implementação de 
políticas, programas e ações governamentais na área de tecnologia assistiva. 
 
§ 1º Para cumprir seu mandato, o comitê deverá cumprir Plano de Ação anual que 
viabilize a adoção de agenda governamental intersetorial para o fomento ao 
desenvolvimento e inovação na área de tecnologia assistiva; 
 
§ 2º Entre suas atribuições, o Comitê deverá promover o diálogo com as entidades 
representativas das pessoas com deficiência com vistas ao estabelecimento de 
parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos visando promover o acesso a 
produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia 
assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. 
 
 
 
 

Livro II 
Parte Especial 

Título I 
Das Medidas de Proteção 

Capítulo I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 93. O Poder Público incentivará a colocação em família substituta da criança e 
adolescente com deficiência nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), caracterizando a dependência econômica 
para os efeitos legais. 
 
Parágrafo único. A equipe interprofissional ou multidisciplinar zelará para que a família 
substituta promova a independência e autonomia da criança e adolescente com 
deficiência. 
 
 
Art. 94. O acolhimento do adulto com deficiência em situação de risco social, por 
adulto ou família substituta, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos 
legais. 
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§ 1º A equipe interprofissional ou multidisciplinar zelará para que a família substituta 
promova a independência e autonomia da pessoa com deficiência. 
 
§ 2º Ao idoso com deficiência aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. 
 
 
Art. 95. As medidas de proteção à pessoa com deficiência são aplicáveis sempre que os 
direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados: 
 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
 
II - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; 
 
III – em razão de sua condição pessoal. 
 
 
Art. 96. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 95, o Ministério Público ou 
o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: 
 
I - encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; 
 
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
 
III - requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou 
domiciliar; 
 
IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa com deficiência ou 
à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; e 
 
V – encaminhamento para residência inclusiva. 
 
 
 
 

Título II 
Do Acesso à Justiça 

Capítulo I 
Das Disposições Gerais 

Art. 97. O Poder Público assegurará o efetivo acesso das pessoas com deficiência à 
justiça, em igualdade de condições com as demais pessoas, garantindo, sempre que 
requerido, as adaptações e recursos de tecnologia assistiva necessários. 
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§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência, em todo o processo 
judicial, o Poder Público capacitará os membros e servidores que atuam no Poder 
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de segurança pública e 
sistema penitenciário sobre os direitos das pessoas com deficiência. 
 
§ 2º Deverão ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva 
de liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus aquelas em condição 
análoga, inclusive a acessibilidade. 
 
 
Art. 98. Deverão ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis 
para que a pessoa com deficiência possa ter garantido o seu efetivo acesso à justiça, 
sempre que a mesma for parte interessada no processo ou testemunha. 
 
§ 1º A pessoa com deficiência deverá ter garantido o seu acesso pleno ao conteúdo de 
todos os atos processuais. 
 
§ 2º A não disponibilização da tecnologia assistiva a que se refere o caput  
será considerada restrição à ampla defesa e motivo para a anulabilidade do ato 
processual. 
 
 
Art. 99. Os direitos das pessoas com deficiência, no que couber, deverão ser 
garantidos quando da aplicação de penalidade e de medidas de segurança. 
 
 
Art. 100. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos 
judiciais e administrativos em que figure como parte, interveniente ou terceiro 
interessado, pessoa com deficiência, em qualquer instância. 
 
§ 1º A prioridade a que se refere este artigo será obtida mediante requerimento, 
acompanhado de prova da deficiência, à autoridade judiciária ou administrativa 
competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, 
anotando-se essa circunstância em local visível nos autos. 
 
§ 2º A prioridade se estende aos processos e procedimentos em todos os órgãos e 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta, da União, dos Estados, Distrito 
Federal e Município, Ministério Público e Defensoria Pública. 
 
Art. 101. Os serviços notariais e de registro não poderão se negar a prestar serviço 
notarial e de registro à pessoa, sob a alegação de sua deficiência, reconhecendo sua 
capacidade legal. 
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Capítulo II 
Reconhecimento Igual Perante a Lei 

 
Art. 102. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 
capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. 
 
Parágrafo único. Qualquer limitação à capacidade legal será estabelecida em processo 
de interdição como medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e 
capacidades do interdito e pelo menor tempo possível. 
 
 
Art. 103. A curatela parcial, adotada como regra, afetará tão somente os atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial, não alcançando o direito ao próprio 
corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho, 
ao voto, dentre outros. 
 
Parágrafo único. A curatela total será medida extraordinária, devendo constar da 
sentença de interdição as razões e motivações, que devem ser de interesse do 
interditando. 
 
 
Art. 104. Para a concessão de benefícios previdenciário e assistencial, bem como para 
a emissão de documentos oficiais não será exigida a interdição da pessoa com 
deficiência. 
 
 
Art. 105. Nos casos de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da 
pessoa com deficiência interditanda, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de 
ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o 
qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. 

 
 

Título III 
Dos Crimes e das Infrações Administrativas 

 
Art. 106. Discriminar pessoa com deficiência, impedindo ou dificultando seu acesso a 
locais públicos e privados de uso coletivo, a operações e atendimentos em instituições 
financeiras, aos meios de transporte, à comunicação e informação, ao direito de 
contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da 
cidadania, por motivo de sua deficiência: 
Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 
 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar ou menosprezar 
pessoa em razão de sua deficiência. 
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Art. 107. Veicular, em qualquer meio de comunicação ou de divulgação, texto, áudio 
ou imagem que estimule o preconceito contra a pessoa com deficiência: 
Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
 
§ 1º O juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda 
antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: 
 
I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material 
respectivo; 
 
II - a cessação imediata das respectivas veiculações, transmissões, comunicações ou 
divulgações por qualquer meio. 
 
§ 2º Na hipótese do caput, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado 
da decisão, a destruição do material apreendido. 
 
 
Art. 108. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefício assistencial, 
previdenciário, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência 
sem discernimento, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade: 
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 
 
§ 1º No caso do caput deste artigo não se aplicam os arts. 181 e 182 do Decreto Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. 
 
§ 2º Aumenta-se a pena de um terço se o crime é cometido por pessoa na qualidade 
de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 
judicial. 
 
 
Art. 109. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades 
de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, 
quando obrigado por lei ou mandado. 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 
 
 
Art. 110. Reter ou utilizar cartão magnético ou qualquer outro meio eletrônico ou 
documento, de pessoa com deficiência sem discernimento, relativo ao recebimento de 
benefícios, proventos, pensões, remuneração ou a operações financeiras, com o fim de 
obter vantagem indevida para si ou outrem. 
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 
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Título IV 
Das Disposições Finais e Transitórias 

 
Art. 111. Deverão ser coletadas informações, inclusive nos Censos Nacionais e demais 
pesquisas realizadas no País, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, para que se mantenha pleno 
conhecimento atualizado sobre as características gerais e condições de vida das 
pessoas com deficiência, bem como para fundamentar a formulação de políticas 
públicas destinadas a esse segmento. 
 
§ 1º Serão observadas as salvaguardas estabelecidas por lei, a fim de assegurar a 
confidencialidade, o respeito pela privacidade e liberdades fundamentais das pessoas 
com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização das informações; 
 
§ 2º As informações coletadas de acordo com o disposto neste artigo serão utilizadas 
para monitorar e avaliar as políticas públicas para pessoas com deficiência e para 
identificar as barreiras com as quais essas pessoas se deparam na realização de seus 
direitos. 
 
§ 3º As informações a que se refere este artigo serão amplamente disseminadas, 
inclusive em formatos acessíveis. 
 
 
Art. 112. O Poder Público criará a Comissão Nacional de Monitoramento dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência (CNAMO). 
 
§ 1º A CNAMO terá como atribuição específica o monitoramento independente da 
implementação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU e 
seu Protocolo Facultativo. 
 
§ 2º A CNAMO contará com a seguinte formação: 
 
a) um membro da sociedade civil indicado pelo Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (Conade); 
 
b) um advogado com atuação na área, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB); 
 
c) um membro do Ministério Público, com atuação na área, indicado pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP); 
 
d) um membro do Poder Judiciário, indicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 
 
e) dois membros do Congresso Nacional, sendo um representante da Câmara dos 
Deputados e um do Senado Federal; 
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f) um membro do Poder Executivo, indicado pela Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR). 
 
§ 3º O Poder Público terá o prazo de 12 meses, a contar da promulgação da presente 
lei, para criar a CNAMO, que atuará em conjunto com a Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH/PR). 
 
 
Art. 113. Fica instituído o Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência, destinado a 
financiar programas e ações relativas à promoção dos direitos, autonomia, inclusão e 
participação efetiva na sociedade, da pessoa com deficiência. 
 
Parágrafo único. O Fundo a que se refere o caput deste artigo terá como receita: 
 
I - as multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei nº 7.853, de 24 de outubro 
de 1989, desde que não destinadas à reparação de danos e interesses individuais; 
 
II - os recursos que lhe forem destinados no orçamento da União; 
 
III - contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais; 
 
IV - o resultado de aplicações do governo e organismo estrangeiros e internacionais; 
 
V - o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente 
 
VI – 0,5% (meio por cento) dos valores recolhidos pelas companhias seguradoras que 
mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de 
vias terrestres de que trata o artigo 27 da lei nº 6.194, de 09 de dezembro de 1974; 
 
VII – 0,5% (meio por cento) do produto da arrecadação da concessão, permissão ou 
autorização para exploração de serviços de telecomunicações e de uso de 
radiofrequência de que trata o art. 48, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997; 
 
VIII - outros recursos que lhe forem destinados. 
 
 
Art. 114. A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido, em cada 
período de apuração, o total das doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais ou 
Municipais da Pessoa com Deficiência, devidamente comprovadas, vedada a dedução 
como despesa operacional. 
 
Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo, somada à dedução 
relativa às doações efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
aos Fundos do Idoso, a que se refere o art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
com a redação dada pelo art. 10 da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991 e a Lei nº 
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12.213, de 20 de janeiro de 2010, não poderá ultrapassar 1% (um por cento) do 
imposto devido. 
 
 
Art. 115. É competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(Conade) gerir o Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência e fixar os critérios para sua 
utilização. 
 
 
Art. 116. O § 6ºA, do art. 135 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 135. 
............................................................................................................................................
............................................................................................... 
§6ºA. Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos 
Juízes Eleitorais, para garantir que os locais de votação sejam acessíveis e inclusivos 
para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida.” (NR) 
 
 
Art. 117. A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil -, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art.151. 
............................................................................................................................................
............................................................................................... 
 
III - traduzir da ou para a Língua Brasileiras de Sinais (Libras) e quaisquer outras formas 
de comunicação, as manifestações de ou dirigidas às pessoas com deficiência ou com 
impedimentos, ainda que temporários, para expressarem sua vontade. 
 
Parágrafo único. Consideram-se intérpretes, para os fins legais, o intérprete de Libras, 
o guia-intérprete e outros profissionais que apoiam a comunicação de pessoas com 
deficiência.” (NR) 
 
“Art. 1.177. A curatela pode ser promovida: 
I - pela própria pessoa; 
II - pelo pai, mãe ou tutor; 
III - pelo cônjuge ou algum parente próximo; 
IV - pelo órgão do Ministério Público. ” (NR) 
 
“Art. 1.178. O órgão do Ministério Público só requererá a interdição: 
I - nos casos de deficiência mental ou intelectual; 
II - se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas no 
artigo antecedente, incisos II e III; 
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III - se, existindo, forem menores ou incapazes. ” (NR) 
 
“Art. 1.180. Na petição inicial, o interessado provará a sua legitimidade, especificará os 
fatos e motivos que revelam a necessidade de nomeação de curador que administre 
seus bens e, quando for o caso, para o exercício de alguns atos da vida civil. ” (NR) 
 
“Art. 1.181. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o 
juiz, que o entrevistará acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências, 
laços familiares e afetivos e do mais que lhe parecer necessário para avaliar suas 
potencialidades, reduzidas a termo as perguntas e respostas. 
 
§1º A oitiva poderá ser acompanhada por equipe multiprofissional. 
 
§2º Durante a entrevista serão assegurados recursos de tecnologia assistiva que 
permitam à pessoa entrevistada expressar suas vontades e preferências, seu 
consentimento, manifestar sua opinião e responder às perguntas formuladas. 
 
§3º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parente e pessoas próximas. ” 
(NR) 
 
“Art. 1.183. Decorrido o prazo a que se refere o artigo antecedente, o juiz nomeará 
perito, ou, em havendo mais de um profissional, a equipe multiprofissional para 
proceder à avaliação das potencialidades da pessoa e apresentar laudo, que deverá 
indicar de forma pormenorizada os atos para os quais a pessoa necessitará da curatela. 
 
Parágrafo único. Apresentado o laudo, o juiz designará audiência de instrução e 
julgamento na qual, decretada a curatela e seus exatos limites, nomeará curador. ” 
(NR) 
 
“Art.1.184. A sentença que define a curatela e seus limites produz efeito desde logo, 
mesmo sujeita a apelação, será inscrita no Registro de Pessoas Naturais e publicada 
pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 
constando do edital os nomes da pessoa e do curador e os limites da curatela. 
 
Parágrafo único. A sentença, se for o caso, poderá determinar atos que para a sua 
realização deverá ser previamente ouvido o Ministério Público. 
” (NR) 
 
“Art. 1.185-A. Pelo menos a cada 5 (cinco) anos será reavaliado pelo juiz os limites da 
curatela e a situação do interditado. ” (NR) 
 
“Art. 1.186. Levantar-se-á a curatela, cessando a causa que a determinou. 
 
§1º O pedido de levantamento poderá ser feito por aqueles indicados pelo art. 1.177 e 
será apensado aos autos da curatela. 
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§ 2º Em caso de pedido de levantamento da curatela, o juiz nomeará perito ou equipe 
multiprofissional que deverá proceder à avaliação do interditado e após a 
apresentação do laudo, devidamente fundamentado, designará audiência de instrução 
e julgamento. 
 
§3º Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da curatela e mandará publicar 
a sentença, após o trânsito em julgado, pela imprensa local e órgão oficial por três 
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, seguindo-se a averbação no Registro de Pessoas 
Naturais. ” (NR) 
 
 
Art. 118. A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 
“Art. 3º A. As medidas judiciais destinadas à proteção dos interesses individuais 
homogêneos e individuais indisponíveis das pessoas com deficiência poderão ser 
propostas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.” (NR) 
 
“Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa: 
 
I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar 
a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público 
ou privado, em razão de sua deficiência; 
 
II - obstar a inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo e 
emprego público, em razão de sua deficiência; 
 
III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua 
deficiência; 
 
IV - recusar, retardar ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência médico-
hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência; 
 
V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na 
ação civil a que alude esta Lei; 
 
VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação 
civil pública objeto desta Lei, quando requisitados. 
 
§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) 
anos a pena é agravada de um terço. 
 
§ 2º A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para o indeferimento de 
inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos 
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públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público 
pelos danos causados. 
 
§ 3º Responde nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com 
deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com a cobrança de 
valores diferenciados. 
 
§ 4º Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência a pena é 
agravada de um terço. ” (NR) 
 
 
Art. 119. A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.6 ................................................................................................................. 
........................................................................................................................ 
 
III - a informação adequada, clara e acessível sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem;” (NR) 
 
“Art.43. ..............................................................................................................................
.................................................................................................... 
§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo deverão ser 
disponibilizadas em formatos acessíveis mediante solicitação do consumidor.” 
 
 
Art. 120. O art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 93. As empresas com 50 (cinquenta) ou mais empregados estão obrigadas a 
preencher seus cargos com pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da 
Previdência Social, na seguinte proporção: 
 
I - de 50 (cinquenta) a 100 (cem) empregados, 1 (um) empregado; 
 
II - de 101 (cento e um) a 200 (duzentos) empregados, 2% (dois por cento); 
 
III - de 201 (duzentos e um) a 500 (quinhentos) empregados, 3% (três por cento); 
 
IV - de 501 (quinhentos e um) a 1.000 (um mil) empregados, 4% (quatro por cento); 
 
V - mais de 1.001 (um mil e um) empregados, 5% (cinco por cento). 
 
§ 1° A dispensa de beneficiário reabilitado da Previdência Social ou pessoa com 
deficiência ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias e 
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a dispensa imotivada no contrato por prazo indeterminado só poderá ocorrer após a 
contratação de outro trabalhador beneficiário reabilitado da Previdência Social ou com 
deficiência. 
 
§ 2° Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa 
com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a lei da 
aprendizagem. 
 
§ 3° Em empresas com quadro de pessoal com percentual de no mínimo 70% (setenta 
por cento) de cargos ou funções que envolvem atividades de elevados riscos, perigosas 
ou penosas para as quais se exija habilitação específica e, cujas exigências e requisitos 
desestimulem ou dificultem o interesse das pessoas com deficiência ou beneficiários 
reabilitados da Previdência Social em realizá-las, será permitido completar o 
cumprimento da reserva em outras empresas do mesmo grupo econômico, 
constituídas na forma do § 2°, art. 2°, da CLT. 
 
§ 4° A dificuldade de contratação referida no § 3º deverá ser demonstrada junto aos 
órgãos de fiscalização, de maneira a evidenciar as tentativas da empresa no 
cumprimento de reserva. 
 
§ 5° Na hipótese do § 3º, será obrigatório o cumprimento da parte da reserva sobre o 
número correspondente dos demais cargos de seu quadro que não tenham as 
características de elevados riscos, perigosas ou penosas. 
 
§ 6º No caso de a empresa não pertencer a um grupo econômico e não conseguir 
demonstrar o cumprimento da reserva conforme o § 3º, o Ministério Público do 
Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto e seguindo 
regulamentação, decidirão por medidas compensatórias de habilitação, reabilitação, 
qualificação e serviços prestados pelo Estado e pelas entidades representativas das 
pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, sediados 
nos estados em que as empresas estão localizadas. 
 
§ 7º As medidas compensatórias previstas no § 6º não implicam em liberar as 
empresas do cumprimento da reserva, mas aguardar que futuros recursos 
tecnológicos assistivos e habilitação específica das pessoas com deficiência e 
beneficiários reabilitados da Previdência Social permitam a ocupação dessas vagas. 
 
§ 8º A autorização para o cumprimento de medidas compensatórias de que trata o 
parágrafo 6º deverão ser revistas pelo menos a cada 5 (cinco) anos. 
 
§ 9° A acessibilidade, incluída a atitudinal, dos ambientes de trabalho para pessoa com 
deficiência são de obrigação da empresa. 
 
§ 10° Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer sistemática de 
fiscalização das empresas, gerar e disponibilizar dados estatísticos sobre o número de 
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empregados com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social e de 
postos preenchidos, para fins de acompanhamento do cumprimento da reserva e 
encaminhamento de políticas de emprego. 
 
§ 11 Ao Ministério Público do Trabalho cabe instaurar inquérito civil e promover ação 
civil pública para a defesa e proteção dos direitos e interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos da pessoa com deficiência visando ao cumprimento da 
reserva e acessibilidade dos ambientes de trabalho. 
 
§ 12 Os termos de compromisso de ajustamento de conduta firmados com o 
Ministério Público do Trabalho serão encaminhados ao Ministério do Trabalho e 
Emprego para a fiscalização de seu inteiro cumprimento, tempo em que as empresas 
signatárias não sofrerão a incidência de multa pecuniária administrativa pela inspeção 
do trabalho. 
 
§ 13 O cumprimento da reserva de cargos nas empresas entre 50 (cinquenta) e 100 
(cem) empregados passará a ser fiscalizado no prazo de 3 (três) anos. (NR) 
 
 
Art. 121. O art. 11, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art.11. ................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
VIII - deixar de cumprir a exigência dos requisitos de acessibilidade previstos.” (NR) 
 
 
Art. 122. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 
“Art.23. ................................................................................................................ 
.................................................................................................................. 
 
§ 9º As empresas contratadas para a prestação de serviços deverão cumprir durante 
todo o período a reserva de cargos para pessoas com deficiência e as regras de 
acessibilidade em seus edifícios, ambientes de trabalho e serviços prestados. 
 
§ 10º O administrador público também é responsável pelo cumprimento da 
acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho.” (NR) 
 
“Art.24. ................................................................................................................ 
.................................................................................................................. 
 



53 

 

XX - na contratação de entidades de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, cuja natureza e grau de severidade da deficiência dificultem a 
inserção da pessoa no mercado de trabalho regular, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública para a prestação de serviços, com preço contratado compatível 
com o praticado no mercado. 
................................................................................................................”NR) 
 
“Art.27. ................................................................................................................ 
.................................................................................................................. 
 
VI - comprovação do cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência 
e regras de acessibilidade.” (NR) 
 
 
Art. 123. O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art.20. ................................................................................................................ 
............................................................................................................... 
 
§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e aprendizagem não serão 
computados para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Lei 
Orgânica da Assistência Social (Loas).” (NR) 
 
 
Art. 124. O inciso I do caput do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 12. ... 
......................................................................................................... 
I - as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelos Conselhos 
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso e pelos Conselhos Municipais, Estaduais e 
Nacional da Pessoa com Deficiência; 
..............................................................................................................” (NR) 
 
 
Art. 125. Revoga-se o inciso II, do § 2º, do art. 1º da Lei nº 9.008, de 21 de março de 
1995: 
 
Art. 1º .............................................................................................................. 
........................................................................................................................ 
§ 2º ............................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
II - REVOGADO 
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..............................................................................................................” (NR) 
 
 
Art. 126. O art. 13 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 2º: 
 
“Art. 13. ............................................................................ 
§1º ................................................................................................................. 
§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 3º, parágrafo único, inciso IX, da Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, as pessoas com deficiência, ou o contribuinte que tenha 
dependentes nessa condição, tem preferência na restitui ão referida no caput.” (NR) 
 
 
Art. 127. O art. 3º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 3 O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais 
espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los 
acessíveis para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
 
Parágrafo único. O passeio público é elemento obrigatório de urbanização e parte da 
via pública, normalmente segregado e em nível diferente, não destinado ao trânsito de 
veículos, reservado à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de 
mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, vegetação, sinalização ou outros 
fins previstos em leis municipais.” (NR) 
 
 
Art. 128. A LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 ESTATUTO DAS CIDADES, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 
“Art.3º....................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, programas de construção de moradias, a melhoria das condições 
habitacionais, de saneamento básico, dos passeios públicos e do mobiliário urbano; 
 
IV - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação,saneamento básico, transportes urbanos e regras de acessibilidade aos 
locais de uso público; (NR)” 
..................................................................................................................... 
 
 

“Art.41............................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
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§ 3º Deverá ser elaborado plano de rotas estratégicas, compatível com o plano diretor 
ou nele inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou 
reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade às pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, em rotas e vias existentes que concentrem os 
focos geradores de maior circulação de pedestres, incluindo locais de prestação de 
serviços públicos e privados, tais como serviços de saúde, educação, esporte, cultura, 
correios e telégrafos, bancos e órgãos judiciários, dentre outros .” (NR) 
 
PROPOSTA: A REDAÇÃO DO § 3º, PARTE FINAL, DO ARTIGO 41 SUPRA, DEVERÁ TER 
SUA ATUAL REDAÇÃO ACRESCIDA DA MODALIDADE “SERVIÇOS DE LAZER”. 

 
 
Art. 129. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de dezesseis anos. (NR) 
 
“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 
exercerem: 
 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
 
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos; 
 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade; e 
 
IV - os pródigos. 
 
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação 
especial.” (NR) 
 
Art. 228. Não podem ser admitidos como testemunhas: 
 
I - os menores de dezesseis anos; 
 
II - o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes; 
 
III - os cônjuges, os ascendentes, os descentes e os colaterais, até o terceiro grau de 
alguma das partes, por consanguinidade, ou afinidade. 
 
§1º Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das 
pessoas a que se refere este artigo. 
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§2º A pessoa com deficiência poderá testemunhar, em igualdade de condições com os 
demais, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. (NR) 
 
“Art. 1.518. Até à celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a 
autorização. (NR) 
 
 “Art. 1.548. É nulo o casamento contraído: 
 
I - REVOGADO 
 
II - por infringência de impedimento. (NR) 
 
“Art. 1.550. É anulável o casamento: 
 
I - de quem não completou a idade mínima para casar; 
 
II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal; 
 
III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558; 
 
IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento; 
 
V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da 
revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges; 
 
VI - por incompetência da autoridade celebrante. 
 
§1º Equipara-se à revogação a invalidade do mandato judicialmente decretada. 
 
§2º As pessoas com deficiência mental e as pessoas com deficiência intelectual, em 
idade núbia, poderão contrair matrimônio, expressando sua vontade, diretamente ou 
por meio de seu responsável ou curador. (NR) 
 
Art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 
 
I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o 
seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado; 
 
II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne 
insuportável a vida conjugal; 
 
III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável, que não se 
caracterize deficiência física, de moléstia grave e transmissível, pelo contágio ou 
herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência;  
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IV - REVOGADO. (NR). 
 
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: 
 
I - aqueles que, por enfermidade, deficiência intelectual, deficiência mental ou 
qualquer outra causa transitória ou permanente, não possam exprimir sua vontade; 
 
II - REVOGADO 
 
III - os ébrios habituais ou viciados em tóxico; 
 
IV - REVOGADO 
 
V - os pródigos. (NR) 
 
“Art. 1.768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido: 
 
I - pela própria pessoa; 
 
II - pelos pais ou tutores; 
 
III - pelo cônjuge, ou por qualquer parente; e 
 
IV- pelo Ministério Público. (NR) 
 
“Art. 1.769. O Ministério Público só promoverá o processo que define os termos da 
curatela: 
 
I - nos casos de deficiência mental ou intelectual; 
 
II - se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas no 
artigo antecedente, incisos II e III; 
III - se, existindo, forem menores ou incapazes.” (NR) 
 
“Art. 1.771. Antes de pronunciar-se acerca dos termos da curatela, o juiz, que poderá 
ser assistido por equipe multiprofissional, entrevistará pessoalmente o interditando. 
(NR) 
 
“Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os 
limites da curatela, circunscritas às restrições constantes do art. 1.782, e a 
indicação do curador. 
 
Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as 
preferências do interditando, a isenção de conflito de interesses e de influência 
indevidas, e a proporcionalidade e adequação às circunstâncias da pessoa. (NR) 
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“Art. 1.776. REVOGADO”. (NR) 
 
“Art. 1.777. As pessoas referidas nos incisos I e II do art. 1.767 receberão todo o apoio 
necessário para terem preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo 
evitado o seu recolhimento em estabelecimentos que os afastem desse convívio” (NR). 
 
 
Art. 130. A LEI Nº 12.470, DE 31 DE AGOSTO DE 2011, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 
“Art.2º....................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 
“Art.16............................................................................................................ 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência 
intelectual ou mental; 
....................................................................................................................... 
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental; 
.............................................................................................................” (NR) 
 
“Art.72................................................................................................................................ 
§ 3º O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do 
microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, será pago diretamente pela Previdência Social.” (NR) 
 

“Art. 77........……..............…………............................................................ 
 
§ 2º. ……........................................................................................ 
........................................................................................................................ 
 
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 
emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou 
com deficiência intelectual ou mental; 
 
III - para o pensionista inválido pela cessação da invalidez e para o pensionista com 
deficiência intelectual ou mental, pelo levantamento da interdição. 
........................................................................................................................  
 
§ 4º A parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou 
mental, que exerça atividade remunerada, será reduzida em 30% (trinta por cento), 
devendo ser integralmente restabelecida em face da extinção da relação de trabalho 
ou da atividade empreendedora.” (NR) 
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PROPOSTA: AS REDAÇÕES DOS DISPOSITIVOS DE LEI MENCIONADOS NO ARTIGO 130, 
DO PRESENTE ESTATUTO DEVERÃO SER ATUALIZADAS, DE FORMA A CORRIGIR AS 
TERMINOLOGIAS UTILIZADAS, AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM DESUSO (“INVÁLIDO”; 
“DEFICIENTE MENTAL”).  

 
 

Art. 131. A avaliação médica e social da deficiência de que trata o artigo 4º, deverá 
entrar em vigor em até dois anos, contados da publicação desta Lei. 
 
Parágrafo único. Nos casos onde não estiver implementada a avaliação médica e social 
da deficiência de que trata o artigo 4º, da presente Lei, considera-se o disposto nos art. 
3º e 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 com a redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 
 
PROPOSTA: DEVERÁ SER ACRESCIDA, DE FORMA EXPRESSA, REDAÇÃO AO PRESENTE 
PARÁGRAFO ÚNICO, NO SENTIDO DE QUE O CONTIDO NOS DECRETOS REFERIDOS 
NÃO PODERÃO REDUZIR/LIMITAR O ALCANCE DA DEFINIÇÃO DE PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, CONTEMPLADA NA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

 
 
Art. 132. Para a efetivação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da ONU e seu Protocolo Facultativo, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano a contar da data da publicação dessa Lei, 
produzirão relatório circunstanciado sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos 
no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, encaminhando-o ao Ministério 
Público e às Agências Reguladoras, para em conjunto tomarem as providências 
cabíveis. 
 

Parágrafo único. Os prazos previstos no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 
e que ainda não se encerraram não serão reabertos via regulamento. 

 

Art. 133. O prazo para o cumprimento ao previsto no artigo 61 desta Lei é de 24 (vinte 
e quatro) meses. 
 
PROPOSTA: NECESSÁRIA SE FAZ A PREVISÃO, PARA O PRESENTE ARTIGO, DE 
DEFINIÇÃO DE SANÇÃO PELO NÃO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DO REFERIDO 
COMANDO LEGAL. 

 

 

Art. 134. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação. 


