
LEI BRASILEIRA DA INCLUSÃO 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

(Lei nº 13.146/2015) 



Quantas pessoas com 
deficiência existentes no 
Brasil ? 
  Segundo o Censo Demográfico 2010, do IBGE, 45,6 
milhões de  brasileiros ou 23.9% da população total, têm algum 
tipo de deficiência (visual, física, auditiva ou intelectual). 25,8 
milhões (26,5%) são mulheres, 19,8 milhões (21,1%) são 
homens. Do total, 38,4 milhões de pessoas vivem em áreas 
urbanas e 7,1 milhões em áreas rurais. 

  Destas pessoas, que corresponde a aproximadamente a ¼ 
da população total do país, 6,7% tem alguma deficiência severa e 
apresenta algum grau de dependência, dentro dos tipos de 
deficiência acima. 





 Origem: PLS nº 6/2003 (Senador Paulo Paim-PT). 

 Passou pela relatoria da deputada Mara Gabrili na Câmara e pelo senador 
Romário Faria no Senado Federal. 

 Publicação no DOU em 7 de julho de 2015. 

 Vigência: janeiro de 2016. 

  

 Trata-se, indiscutivelmente, de um sistema normativo inclusivo, que 
homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana em diversos níveis. 



 

 O Estatuto é um microssistema que projeta seus 
efeitos em diversos campos do direito: civil, 
processual civil, previdenciário, direito penal e 
eleitoral. 

  

 Objetivo da LBI: assegurar e promover, em condições 
de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoas com deficiência, visando 
sua inclusão social e cidadania. 

  

 A Lei tem como base a Convenção Sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência que já estava 
incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro.  

  



Nos termos do novo diploma 
legal, considera-se pessoa 
com deficiência: 

 

 Art. 2º-  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 

 (Conceito já previsto na Lei Complementar 142/2013- Aposentadoria da 
Pessoa com Deficiência).  





 Art. 4o  Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma 
espécie de discriminação. 

  

 § 1o  Considera-se discriminação em razão da deficiência toda 
forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, 
que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou 
anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a 
recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de 
tecnologias assistivas. 

  



  

 Art. 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive (3) para: 

 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 de ter 
acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar; 

 IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 
compulsória; 

 V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; 
e 

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

  

  





  

 Art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 
sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. 

  

 Os dispositivos são claros ao afirmar que as pessoas com deficiência são 
plenamente capazes. 

  



CÓDIGO CIVIL 
  

 Art. 3º- São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil:  

 I - os menores de dezesseis anos;  

 II - os que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tiverem o necessário discernimento 
para a prática desses atos; 

 III - os que, mesmo por causa transitória, não 
puderem exprimir sua vontade. 

 Art. 3º-  São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 
16 (dezesseis) anos.  



 Art. 4º-  São incapazes, relativamente a certos atos ou à 
maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, 
de 2015)   (Vigência) 

 I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

 II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;   

 III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo;   

 II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 



  

 III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade;  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)   
(Vigência) 

 IV - os pródigos. 

 Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação 
especial 

 Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 
especial. 



 Art. 85.  A curatela afetará tão somente os atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial. 

 § 1o  A definição da curatela não alcança o direito ao 
próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

 § 2o  A curatela constitui medida extraordinária, 
devendo constar da sentença as razões e motivações de 
sua definição, preservados os interesses do curatelado. 

 § 3o  No caso de pessoa em situação de 
institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar 
preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza 
familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. 

  



  

  

 NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

  

 Art. 758.  O curador deverá buscar tratamento e apoio 
apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. 



  

 Da Tomada de Decisão Apoiada 

 Art. 1.783-A.  A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa 
com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais 
mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na 
tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e 
informações necessários para que possa exercer sua capacidade. 



 Art. 7º-  É dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos 
direitos da pessoa com deficiência. 

  



Art. 9º- Estabelece situações de atendimento prioritário. 

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

 

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao 
público; 

 

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que 
garantam atendimento em igualdade de condições com as demais 
pessoas; 

 

  

  

  



IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis 
de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no 
embarque e no desembarque; 

 

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 
acessíveis; 

 

VI - recebimento de restituição de imposto de renda; 

 

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em 
que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências. 

 

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

  



 Art. 10.  Compete ao poder público garantir a 
dignidade da pessoa com deficiência ao longo de 
toda a vida.  

  



 Art. 12.  O consentimento prévio, livre e esclarecido da 
pessoa com deficiência é indispensável para a realização 
de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa 
científica. 

  

 § 1o  Em caso de pessoa com deficiência em situação de 
curatela, deve ser assegurada sua participação, no maior 
grau possível, para a obtenção de consentimento. 

  

 Art. 17.  Os serviços do SUS e do Suas deverão promover 
ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e 
sua família a aquisição de informações, orientações e 
formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a 
finalidade de propiciar sua plena participação social. 

  
 



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

 (...) 

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

 (...) 

 III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial 
e internação; 

 V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e 
atendentes pessoais. 

  



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



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

  

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

  



 Art. 26.  Os casos de suspeita ou de confirmação de violência 
praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos 
Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

  

 Parágrafo único.  Para os efeitos desta Lei, considera-se 
violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou 
omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause 
morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico. 

  

  



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

 (...) 

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

  

 ADI 5357/2015. (CONFENEN- Confederação Nacional 
dos Estabelecimentos de Ensino). 

  



 IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com 
deficiência; 

  

 V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com 
deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades 
acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; 

  

 VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de 
redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com 
deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; 

  

 VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. 

  



 Art. 30.  Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos 
oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e 
tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

  

 I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das 
Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 

  

 II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos 
específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de 
acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação; 

  

 III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às 
necessidades específicas do candidato com deficiência; 

  



 Art. 31.  A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no 
seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou 
companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida 
independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência 
inclusiva. 

  

 Art. 32.  Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável 
goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, 
observado o seguinte: 

  

 I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades 
habitacionais para pessoa com deficiência; 





 Art. 34.  A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de 
sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

  

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

  



  

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

  

 § 1o  A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do 
caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do 
âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, 
ofertados pelo Suas, para a garantia de seguranças fundamentais no 
enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco, por 
fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. 



  

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

  

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



  

 Art. 51.  As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por 
cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. 

  

 § 1o  É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores 
adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. 

  

 Art. 52.  As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) 
veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada 
conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota. 



 Art. 53.  A acessibilidade é direito que garante à 
pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida viver de forma independente e exercer 
seus direitos de cidadania e de participação 
social. 



  

 Art. 76.  O poder público deve garantir à pessoa com deficiência 
todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

  

 (...) 

 IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, 
sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa 
com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha 

  

 Obs.: CF: Artigo 14, artigo 60, par. 4º, inciso II, (voto direto, secreto, 
universal e periódico. 

  



  

 Art. 79.  O poder público deve assegurar o acesso da pessoa 
com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, 
adaptações e recursos de tecnologia assistiva. 

 (...) 

 § 3o  A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as 
medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta Lei. 



 Art. 88.  Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa 
em razão de sua deficiência: 

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

 

 Art. 91.  Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 
eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 
destinados ao recebimento de benefícios, proventos, 
pensões ou remuneração ou à realização de operações 
financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si 
ou para outrem: 

 Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

 Parágrafo único.  Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se 
o crime é cometido por tutor ou curador. 

  
 



 

“Mas o grande desafio é a mudança de mentalidade, na 
perspectiva de respeito à dimensão existencial do outro. 

Mais do que leis, precisamos mudar mentes e corações.” 

(Pablo Stolze) 

  


