


ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

(Lei nº 13.146/2015) 



ORIGEM

• Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência – ONU (2008)

• Recebimento pelo art. 5º, § 3º da CF –
emenda à Constituição



ORGANIZAÇÃO

1. Disposições preliminares

2. Direitos fundamentais

3. Acessibilidade

4. Ciência e tecnologia

5. Acesso à justiça

6. Crimes e infrações administrativas

7. Disposições finais e transitórias



1. CONCEITOS

A) Pessoa com deficiência 

PCD = 
Limitações de 
longo prazo

+
Contato com 
barreiras

• Física
• Mental
• Intelectual
• Sensorial N

at
u

re
za

• Multidisciplinar
• Biopsicossocial 
• Poder ExecutivoA

va
lia

çã
o

• Urbanísticas
• Arquitetônicas
• Transporte
• Comunicação/ 

Informação
• Atitudinais
• Tecnológicas 



1. CONCEITOS

B) Pessoa com mobilidade reduzida

• Dificuldade de movimentação

• Rol legal:
 Idoso

 Gestante

 Lactante

 Pessoa com criança de colo

 Obeso 



1. CONCEITOS

C) Acessibilidade

Acessibilidade = eliminação de barreiras

• Desenho universal = todos

• Adaptações razoáveis = PCD (subsidiário)

• Tecnologias assistivas (ajuda técnica) = produtos, 
serviços, métodos 

• Comunicação = braille, libras



1. CONCEITOS

D) Atendente pessoal & Acompanhante

Atendente pessoal Acompanhante

Assiste e auxilia a PCD Acompanha a PCD

Remunerada ou não Atendente pessoal ou não 

Não identificado com 
profissão regulamentada



2. RESERVAS

Reserva %

Programa habitacional 3%

Unidades acessíveis em hotéis 
(construídos antes do EPCD)

10%

Vagas de estacionamento 2%

Taxi acessível 10%

Locadora de carro 1/20

Telecentro/ Lanhouse 10%

Motorista de taxi PCD 10%



3. IGUALDADE & NÃO-DISCRIMINAÇÃO

A) Igualdade

• Igualdade = material = ação afirmativa

• Facultatividade da ação afirmativa



3. IGUALDADE & NÃO-DISCRIMINAÇÃO

B) Não-discriminação

• Ação/omissão

• Prejudique direito/liberdade

• Recusa de adaptação razoável/tecnologia assistiva

• $ ≠ a) plano de saúde 

b) mensalidade de escola

c) ingressos



3. IGUALDADE & NÃO-DISCRIMINAÇÃO

C) Capacidade plena

I - casar-se e constituir união estável
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e 
planejamento familiar
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 
compulsória
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e 
comunitária
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção



4. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

1. Socorro (protocolo médico)

2. Atendimento ao público

3. Recursos (humanos e técnicos)

4. Pontos de transporte público

5. Informações

6. RESTITUIÇÃO de IR

7. Tramitação processual

Extensivos ao: 
Atendente pessoal
Acompanhantes 

Não extensivos ao: 
Atendente pessoal
Acompanhantes 



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

1. Direito à vida 6. Direito ao trabalho

2. Direito à habilitação e reabilitação 7. Direito à assistência social

3. Direito à saúde 8. Direito à previdência social

4. Direito à educação 9. Direito à cultura, esporte, turismo e lazer

5. Direito à moradia 10. Direito ao transporte e mobilidade



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

A) Direito à vida

SEM curatela COM curatela

Tratamento médico:
• Consentimento prévio, livre e 

esclarecido 
• Exceção: risco de morte e 

emergência de saúde 

Tratamento médico:
• Consentimento da PCD + 

participação do curador

Pesquisa científica:
• Consentimento prévio, livre e 

esclarecido

Pesquisa científica:
• Consentimento da PCD
• Requisitos legais:

a) Benefícios diretos
b) Inexistência de outra opção 



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

B) Direito à saúde 

• Atendimento da PCD

 Preferencialmente em casa

 Quando não for possível o Estado deve garantir: 

a) Acomodação

b) Transporte



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

B) Direito à saúde

• Acompanhante

 A PCD tem direito ao acompanhante na internação 

 Quando não for possível:

a) Justificativa por escrito

b) Adotar meios para suprir a falta



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

C) Assistência social

• Benefício de Prestação Continuada – BPC

 Um salário mínimo

 Requisitos:

a) Ser pessoa com deficiência 

b) Não ter condições de sustento



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

D) Direito à previdência social

• Admite-se critérios diferenciados para 
aposentadoria da PCD

• Lei Complementar nº 142/2013



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

E) Direito ao trabalho

• Auxílio-inclusão

 Objetivo: manter a PCD na atividade laborativa

 Requisitos:

a) Estar empregado

b) Ser hipossuficiente (ser ou ter sido pelos últimos 5 
anos beneficiário do BPC)



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

F) Direito à cultura, esporte, turismo e lazer

• Livros

 Obrigatória a oferta de livros acessíveis 

 Não se admite recusa sob justificativa de defesa de 
propriedade intelectual

 Poder público deve licitar apenas com editoras que 
disponibilizem livros acessíveis 



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

F) Direito à cultura, esporte, turismo e lazer

• Assentos e espaços reservados para PCD

 Características:
a) Distribuição em vários lugares

b) Boa visibilidade

c) Em todos os setores

d) Próximo dos corredores

 Assegurado espaço para um acompanhante

 Espaços não usados podem ser redistribuídos 



5. DIREITOS FUNDAMENTAIS

G) Direito ao transporte

• Inclui todos os transportes (aviário, terrestre, etc)

• Prioridade no embarque e desembarque

• Incentivo fiscal para compra de veículo por PCD



6. ACESSIBILIDADE

A) Correspondência

• Mediante solicitação

• Cartas, boletos, impostos, recibos, extratos, etc.

B) Sites, radiodifusão, TV e eventos

• Obrigatoriamente acessíveis 

• Subtitulação, intérprete, audiodescrição, etc.



7. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

• Assegurado direito de votar e ser votado

• Acessibilidade nas instalações e urnas

• Incentivo ao exercício de funções públicas

• Pronunciamentos e propagandas devem ser 
acessíveis

• Assegurado auxílio de pessoa de confiança no 
momento do voto

• Proibidas seções ou urnas exclusivas para PCD



8. ACESSO À JUSTIÇA

A) Cumprimento de pena

• PCD em cumprimento de pena tem direito à 
acessibilidade



8. ACESSO À JUSTIÇA

B) Instrumentos protetivos

 CURATELA

• Capacidade relativa

• Características:
a) Protetiva

b) Extraordinária

c) Proporcional à necessidade

d) temporária

• Abrange apenas os atos patrimoniais e negociais



8. ACESSO À JUSTIÇA

B) Instrumentos protetivos

 TOMADA DE DECISÃO APOIADA

• Capacidade plena

• Dois ou mais apoiadores que auxiliam a PCD

• Termo junto ao Poder Judiciário:
a) Limites do apoio

b) Compromisso dos apoiadores

c) Prazo de vigência (temporário)

d) Direitos e interesses a serem apoiados


