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RESUMO 

Apesar de constituírem uma significativa parcela da população brasileira, as pessoas com 
deficiência, durante muito tempo, foram excluídas da sociedade, por conta do preconceito e 
da discriminação. Com o advento de importantes diplomas jurídicos como, por exemplo, a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), a Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD) e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), essas 
pessoas receberam um amparo especial no ordenamento jurídico pátrio, com o escopo de lhes 
oferecer igualdade de condições e oportunidades, para que possam desfrutar de uma vida 
digna e livre de qualquer preconceito e discriminação. É sabido que um dos mecanismos de 
inclusão social das pessoas com deficiência é o acesso à justiça, devendo o poder público 
assegurá-lo em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que 
requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Nesse contexto, busca a pesquisa 
investigar as políticas públicas necessárias para garantir à pessoa com deficiência o acesso à 
justiça adequado. Para tanto, com base em uma revisão bibliográfica e documental, a pesquisa 
analisa os conceitos de pessoa com deficiência e sua proteção pelo ordenamento jurídico 
brasileiro; o conceito e o novo enfoque dado ao acesso à justiça; a relação entre acesso à 
justiça e pessoas com deficiência, com destaque para os diplomas jurídicos pátrios que tratam 
sobre o assunto e a avaliação das medidas necessárias, decorrentes de políticas públicas e da 
sociedade, para concretizar o direito em questão. Por fim, verificou-se um grande avanço na 
legislação brasileira no que concerne à garantia do acesso à justiça para as pessoas com 
deficiência. No entanto, ainda há muito o que ser feito na prática. São necessárias ações e 
medidas que mudem efetivamente a realidade, com maior acessibilidade em relação aos 
espaços físicos, à estrutura e aos serviços oferecidos, e, precipuamente, com o tratamento 
digno e humano ao indivíduo com deficiência, por meio da conscientização sobre a 
necessidade de um olhar mais atento a essas pessoas. 

 
Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Acesso à justiça. Inclusão. Igualdade. Políticas 
públicas. 



 

 

ABSTRACT 

Despite being a significant part of the population, people with disabilities have been for a long 
time excluded from society because of prejudice and discrimination. With the advent of 
important legal instruments, such as the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 
1988, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Brazilian Inclusion 
Law, these individuals received special protection in the juridical order, with the scope of 
offering them equal conditions and opportunities, so that they can enjoy a worthy life, free of 
any prejudice and discrimination. It is well known that one of the mechanisms of social 
inclusion of people with disabilities is access to justice, and the public power must ensure it 
on an equal basis with other people, ensuring, whenever required, adaptations and assistive 
technology resources. In this context, the research seeks to investigate the public policies 
needed to ensure an adequate access to justice for person with disabilities. To do so, based on 
a bibliographical and documentary review, the research analyzes the concepts of persons with 
disabilities and their protection by the Brazilian legal system; the concept and new meaning of 
access to justice; the relationship between access to justice and persons with disabilities, 
especially the legal documents that deal with the subject and the evaluation of the necessary 
practices, from public policies and society, to materialize that right. In conclusion, there was a 
great advance in Brazilian legislation about the guarantee of access to justice for people with 
disabilities. However, there is still much to be done in practice. Actions and mechanisms that 
effectively change reality, with greater accessibility in the physical spaces, structure and 
services offered, and, primarily, the dignified and humane treatment of the individual with a 
disability are necessary, through awareness about the need to a closer look at these people. 
 
Keywords: Persons with Disabilities. Access to justice. Inclusion. Equality. Public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com dados do Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), há no Brasil cerca de 45,6 milhões de pessoas com algum tipo 

de deficiência.1 Essa significativa parcela da população recebe um amparo especial no 

ordenamento jurídico pátrio, principalmente, na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 e na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual aponta no 

sentido de lhes oferecer igualdade de condições e oportunidades, a fim de que possam 

desfrutar de uma vida digna e livre de qualquer preconceito e discriminação, bem como serem 

integradas em nossa sociedade. 

Um dos mecanismos de inclusão social dessas pessoas, muitas vezes, invisíveis em 

nossa sociedade, é o acesso à justiça, assegurado a partir do art. 79 da Lei 13.146/15 (Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência), o 

qual assevera que 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. 

O acesso à justiça era compreendido, inicialmente, como o acesso aos órgãos 

judiciais, ou seja, o significado dessa expressão era restringido ao simples acolhimento do 

processo ou à faculdade de ingressar em juízo. Atualmente, a concepção de acesso à justiça 

ou, como preferem alguns doutrinadores, acesso à ordem jurídica justa, é mais amplo, 

englobando o direito ao acesso a uma ordem de valores e direitos fundamentais para o ser 

humano. 

Assim, tendo em vista que nosso sistema de acesso à justiça para as pessoas com 

deficiência é por muitas vezes falho, seja na questão física de nossas instalações, ou até 

mesmo no que se refere a questões procedimentais e atitudinais, indaga-se de que forma 

aquele direito pode ser concretizado, sendo que o acesso meramente formal corresponde à 

igualdade também meramente formal. Estamos diante de uma situação na qual o direito é 

garantido por lei, no entanto, sua efetiva realização nem sempre é alcançada.  

Nesse contexto, busca a pesquisa investigar as políticas públicas necessárias para 

garantir à pessoa com deficiência o acesso à justiça adequado. 

                                                           
1 Informação disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/>. Último acesso em 08 de junho de 2017. 
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A fim de um desenvolvimento dos objetivos específicos desta pesquisa em um corpo 

consistente de análise e argumentação, adota-se como processo metodológico uma abordagem 

objetiva, descritiva e qualitativa, com base em uma revisão bibliográfica e documental que 

permita um maior aprofundamento sobre o tema.  

Para alcançar o seu objetivo central, este trabalho é organizado em cinco capítulos, 

sendo esta introdução o primeiro deles. No Capítulo 2, são apresentados os conceitos de 

pessoa com deficiência e sua proteção pelo ordenamento jurídico brasileiro. O conceito e o 

novo enfoque do acesso à justiça serão abordados no Capítulo 3. No Capítulo 4, aprofunda-se 

a análise do acesso das pessoas com deficiência à justiça, com destaque para as normas que 

tratam sobre o assunto e a avaliação das medidas necessárias, decorrentes de políticas 

públicas e da sociedade, para concretizar o direito em questão. Por último, no Capítulo 5, é 

apresentada a conclusão do trabalho. 
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2 DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

2.1 A QUESTÃO TERMINOLÓGICA E O CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A fim de garantir a base de informação que sustentará a discussão proposta neste 

trabalho, é necessário, em primeiro lugar, conceituar pessoa com deficiência, analisando a 

evolução que o termo em questão vem apresentando ao longo dos anos. Afinal, qual seria a 

maneira correta: “pessoa com deficiência”, “pessoa portadora de deficiência”, “pessoa 

portadora de necessidades especiais”, “pessoa com invalidez” ou outra dentre as inúmeras 

denominações que existem? 

A discussão sobre a expressão mais adequada para se referir a esse grupo justifica-se 

pelo fato de que certos termos e palavras carregam consigo a mácula do preconceito e da 

discriminação, além de terem caráter predominantemente pejorativo. Não se trata de mero 

“politicamente correto”. Nesse sentido, assinala Gugel (2016, p. 46) que: 

 
 

Em vista do forte preconceito sobre as potencialidades das pessoas com deficiência, 
há dúvidas quanto à forma de designá-las, sem causar constrangimentos mútuos. 
Sabe-se que o bom uso das palavras reflete os avanços de uma sociedade, a mudança 
de seus hábitos e a ruptura com os preconceitos. Lembre-se que o termo, a palavra, 
carregam significados variados e quando mal empregados acabam por confundir a 
mente e a pratica, levando a entendimentos distorcidos e práticas não desejadas. 

 
 
Essa posição também é defendida por Fonseca (2012, p. 20): 

 
 
Tenho observado, curiosamente, a adoção de alguns eufemismos para qualificar a 
pessoa com deficiência. [...] A febre do ‘politicamente correto’ justifica-se de 
alguma forma, pois os diversos grupos discriminados visam, por meio de expressões 
claramente delineadas, galgar posições políticas que os libertem dos estigmas 
históricos. 
 
 

Assim, a partir da década de 1990, os movimentos sociais, não somente no Brasil, 

mas em todo o mundo, chegaram ao consenso de que o termo mais adequado seria “pessoa 

com deficiência”. Pondera Sassaki (2003, p. 08) que os princípios básicos para os 

movimentos terem chegado a essa expressão foram: 
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Não esconder ou camuflar a deficiência; 
Não aceitar o consolo da falsa ideia de que todo mundo tem deficiência; 
Mostrar com dignidade a realidade da deficiência; 
Valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência; 
Combater eufemismos (que tentam diluir as diferenças), tais como “pessoas com 
capacidades especiais”, “pessoas com eficiências diferentes”, “pessoas com 
habilidades diferenciadas”, “pessoas deficientes”, “pessoas especiais”, “é 
desnecessário discutir a questão das deficiências porque todos nós somos 
imperfeitos”, “não se preocupem, agiremos como avestruzes com a cabeça dentro da 
areia” (i.e., “aceitaremos vocês sem olhar para as suas deficiências”); 
Defender a igualdade entre as pessoas com deficiência e as demais pessoas em 
termos de direitos e dignidade, o que exige a equiparação de oportunidades para 
pessoas com deficiência atendendo às diferenças individuais e necessidades 
especiais, que não devem ser ignoradas; 
Identificar nas diferenças todos os direitos que lhes são pertinentes e a partir daí 
encontrar medidas específicas para o Estado e a sociedade diminuírem ou 
eliminarem as “restrições de participação” (dificuldades ou incapacidades causadas 
pelos ambientes humano e físico contra as pessoas com deficiência) 
 
 

Por ter sido elaborada em época anterior a esses movimentos, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) adota outras expressões, como, por 

exemplo, “pessoa portadora de deficiência” (artigos 23, inciso II; 24, inciso XIV; 37, inciso 

VIII; 203, inciso IV); “portador de deficiência” (artigo 7º, inciso XXXI; 208, inciso III) ou 

“portador de deficiência física, sensorial ou mental” (artigo 227, inciso II) (GUGEL, 2016, p. 

46). 

Com o advento da Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) 

denominada Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), assinada e 

ratificada pelo Brasil, confirmou-se a preferência pelo termo supramencionado. O referido 

diploma normativo reconhece, em seu Preâmbulo e, que 

 
 
[..] a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação 
entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que 
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. 
 
  

Já o Artigo 1 propõe que pessoas com deficiência são 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 igualdades 

de condições com as demais pessoas. 

Esse conceito, na opinião de Farias, Cunha e Pinto (2017, p. 222), é reducionista e 

discriminatório. Segundo os autores 
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[...] uma leitura mais atenta do dispositivo nos revela que o legislador na sua ânsia 
de atribuir segurança jurídica ao conceito não albergou a hipótese de determinadas 
pessoas – que, por algum motivo, podem merecer enquadramento no conceito de 
pessoa com deficiência. Assim, os efeitos dessa tentativa (frustrada) de conceituação 
pela norma legal terminou por excluir, indevidamente, outras tantas e 
indeterminadas possibilidades (significados concretos relativos a inúmeras pessoas 
humanas que não estão alcançadas pelos contornos do texto normativo) (grifos 
originais). 
 
 

Por outro lado, de acordo com Bieler (2006, p. 98), segundo o paradigma social 

utilizado hoje, a deficiência  

 
 
[...] é o resultado da interação de deficiências físicas, sensoriais ou mentais com o 
ambiente físico e cultural e com as instituições sociais. Quando uma pessoa tem uma 
condição que limita alguns aspectos do seu funcionamento, esta se torna uma 
situação de ‘deficiência’ somente se ela tiver que enfrentar barreiras de acesso ao 
ambiente físico ou social que tem à sua volta. Em termos econômicos, a deficiência 
é uma variável endógena à organização social. Isso quer dizer que a definição de 
quem tem ou não uma deficiência não depende tanto das características pessoais dos 
indivíduos, mas também, e principalmente, do modo como a sociedade onde vivem, 
organiza seu entorno para atender à população em geral. 
 
 

O novo conceito de pessoa com deficiência, já assinalado pela Convenção da 

Guatemala, promulgada pelo Decreto nº 3.959, de 2001, mas confirmado pela CDPD, 

ultrapassa o aspecto meramente médico e assistencial pautado pela legislação antecedente. 

Assim afirma Fonseca (2012, p. 22): 

 
 
Interessante observar que o conceito de pessoa com deficiência está intimamente 
ligado ao propósito político do tratado em estudo [Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência]. A almejada emancipação da pessoa com deficiência não 
pode prescindir da superação do viés assistencial que, como já disse, por mais bem 
intencionado que seja, não pode esgotar-se em si mesmo, sob pena de retirar desses 
cidadãos sua civilidade e dignidade inerentes. As medidas de cunho assistencial 
devem ser associadas a políticas públicas que assegurem a franca superação dos 
assistidos, para que assumam a direção de suas vidas e o gozo pleno de seus direitos 
humanos básicos. 
 
 

Logo, a deficiência está relacionada à interação entre a pessoa e o ambiente em que 

ela vive, desde que este não propicie os meios adequados para a inclusão social. Essa é a 

análise realizada por Gugel (2016, p. 67), segundo a qual 

 
 
[...] a natureza da deficiência das pessoas (sua caracterização ou designação próprios 
do modelo médico anterior) deixa de ter primazia. Em seu lugar se coloca o 
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ambiente, com seus efeitos sociais, econômicos e culturais, que pode restringir ou 
impedir o pleno exercício e gozo de direitos. 
 
 

 Para fins de esclarecimento, o modelo médico tratava a pessoa com deficiência como 

aquela que tem algum tipo de limitação física ou mental e que, por isso, precisa de 

determinado tratamento. O Decreto nº 3.298/99, por exemplo, que implementou a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, definiu, no seu art. 3º, inciso 

I, que a deficiência é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função anatômica que gere 

incapacidade para desempenhar atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano. Na mesma esteira, temos a definição de Alves (1992, p. 44), para o qual pessoa com 

deficiência é aquela “incapaz de se desenvolver integralmente ou parcialmente, e de atender 

às exigências de uma vida normal, por si mesma, em virtude de diminuição, congênita ou não, 

de suas faculdades físicas ou mentais”. 

Existe também o modelo caritativo, de acordo com o qual a pessoa com deficiência é 

aquela que precisa de cuidados especiais, de caridade, de assistência. No entanto, o modelo 

atual se aproxima do modelo social (ou da visão), baseado na sociedade na qual o indivíduo 

com deficiência está inserido, ou seja, o novo paradigma considera a deficiência não apenas 

por critérios técnicos e funcionais, agregando ao conceito aspectos que levam em conta o 

meio onde está inserida a pessoa. 

De acordo com Lopes (2016, p. 43), o modelo social da deficiência com fundamento 

nos direitos humanos 

 
 

[...] propõe uma conceituação mais justa e adequada sobre as pessoas com 
deficiência, reconhecendo-as como titulares de direitos e dignidade humana 
inerentes, exigindo um papel ativo do Estado, da sociedade e das próprias pessoas 
com deficiência. 
 
 

 É importante destacar que a Lei nº 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, adotou em seu texto o novo paradigma em relação à deficiência trazido pela 

CDPD. O artigo 2º, parágrafo 1º, itens I-IV da referida Lei, reforça essa ideia: 

  
 

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.   
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§ 1o  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 
por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação. 
 

   
Sendo assim, a presente pesquisa seguirá o paradigma atual, o qual se mostra o mais 

adequado e condizente com a evolução da nossa sociedade, utilizando-se, preferencialmente, 

o termo “pessoa com deficiência” e considerando-a pessoa que enfrenta obstáculos físicos, 

sociais, culturais, dentre outros, por conta da falta de acessibilidade e estrutura do ambiente 

em que vive. 

2.2 A PROTEÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO  

Após essa exposição acerca da definição de pessoa com deficiência, é possível analisar 

com mais clareza as normas do ordenamento jurídico pátrio que visam a minimizar as 

desigualdades e a discriminação. São inúmeros os diplomas jurídicos que versam sobre o 

tema, dentre eles normas internacionais, como tratados e convenções, bem como leis 

ordinárias, portarias, decretos e instruções normativas. A seguir serão apresentados os 

principais. 

 Inicialmente, cabe destacar a proteção constitucional conferida às pessoas com 

deficiência. Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), a 

preocupação em dar amparo a essas pessoas é encontrada em vários dispositivos, sendo eles 

os seguintes (LENZA, 2016, p. 1489): 

 

a) art. 7º, inciso XXXI: proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

 
b) art. 23, inciso II: atribui como competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
 

c) art. 24, inciso XIV: atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal de legislar sobre proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; 
 

d) art. 37, inciso VIII: garante, nos termos definidos em lei, a reserva percentual 
dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência; 
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e) art. 40, §4º, inciso I: garante o direito à aposentadoria especial para os 

servidores portadores de deficiência, nos termos definidos em lei 
complementar; 

 
f) art. 201, §1º: garante o direito à aposentadoria especial para os beneficiários do 

regime geral de previdência social, nos termos definidos em lei complementar; 
 

g) art. 203, inciso IV: prevê a prestação de assistência social a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por 
objetivo, dentre outros, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
  

h) art. 203, inciso V: prevê a prestação de assistência social a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por 
objetivo, dentre outros, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei; 

 

i) art. 208, inciso III: garante o atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

 

j) art. 227, §1º, inciso II: assegura a criação de programas de prevenção e 
atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, 
sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem 
portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 
eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação; 

 

k) art. 227, §2º: prevê a edição de lei para dispor sobre normas de construção dos 
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de 
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência; 
 

l) art. 244: prevê a edição de lei para dispor sobre a adaptação dos logradouros, 
dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente 
existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no artigo supramencionado. 

 

Ademais, a inclusão social da pessoa com deficiência está estabelecida como garantia 

constitucional, tendo em vista que, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil, está a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de 

todos, não se admitindo a intolerância, o ódio e qualquer forma de discriminação, conforme 
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prevê o art. 3º, incisos I e IV, da Carta Magna. Incluir significa viabilizar a convivência entre 

todas as pessoas, respeitando suas diferenças e promovendo a realização de seus direitos, 

necessidades e potencialidades. 

Outra norma prevista em nossa Constituição que está intimamente relacionada à 

proteção das pessoas com deficiência é o princípio da igualdade (ou isonomia), que pode ser 

encontrado tanto no Preâmbulo quanto no art. 5º, caput, que inicia o rol dos direitos 

fundamentais. Importante salientar que a igualdade não deve ser interpretada em caráter 

meramente formal. É o sentido material da igualdade que confere legitimidade para o 

tratamento diferenciado de certas pessoas ou grupos de pessoas, as quais se encontram em 

situação de vulnerabilidade em nossa sociedade, como é o caso das pessoas com deficiência. 

Em outras palavras, tratamento idêntico para casos em que as dificuldades são 

diferentes não acarreta verdadeira igualdade em seu resultado, mas sim desigualdade. Por essa 

razão, o conceito de igualdade vigente no Brasil não é meramente formal, de igualdade 

perante a lei simplesmente. Essa concepção é complementada pela visão da igualdade 

material, a qual pressupõe a existência de diferenças entre as pessoas e nelas se fundam para 

criar maneiras razoáveis de equilibrar essa disparidade, de forma que todos tenham as mesmas 

oportunidades na prática. 

Acrescente-se que a proclamação da dignidade humana como um dos princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil, à luz do art. 1º, inciso III, da Lei Maior, 

trouxe consigo a afirmação de direitos e garantias específicos de cada pessoa. É indubitável, 

então, que a proteção da pessoa com deficiência é decorrência da dignidade humana, tarefa 

atribuída ao Estado.  

Sobre o assunto, defendem Farias, Cunha e Pinto (2017, p. 219) que 

 
 

[...] a discriminação positiva da pessoa com deficiência harmoniza-se com os 
objetivos fundamentais da Lex Fundamentallis, almejando a inclusão desses sujeitos 
nas políticas públicas e sociais e o acesso aos direitos e garantias do sistema jurídico 
brasileiro. Desdobra-se, portanto, da dignidade humana a garantia de inclusão 
social, jurídica e judicial da pessoa com deficiência (grifos originais). 

 
 
Como visto, desde 1988, com a promulgação da CRFB e a consolidação do Estado 

Democrático de Direito, reconheceu-se a necessidade de garantir a inclusão das pessoas com 

deficiência na sociedade. A partir de então, o Brasil avançou muito no que se refere à 

ampliação dos direitos dessa parcela da população.  



18 

 

 

Um dos avanços mais relevantes foi a ratificação, em 2008, com status de emenda 

constitucional, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), 

adotada pela Organização das Nações Unidas, e de seu Protocolo Facultativo, obedecendo, de 

maneira inédita, o rito previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Carta Magna. O referido 

dispositivo assim dispõe: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

Assim, a CDPD está inserida no bloco constitucional, o que significa que ela se 

sobrepõe a todas as normas infraconstitucionais existentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

De acordo com Gugel (2016, p. 22-23), por ter sido recepcionada nessa condição, a CDPD 

gera importantes efeitos, dentre eles o de revogar as normas infraconstitucionais, tais como as 

leis ordinárias e complementares, decretos, medidas provisórias, portarias e instruções 

normativas se com ela estiverem incompatíveis; reformar a própria Constituição da República 

se esta for incompatível, ressalvados os casos em que os direitos fundamentais previstos na 

Constituição sejam mais amplos e benéficos; e o de impossibilitar a denúncia (renúncia) dos 

direitos nela previstos. 

Conforme já descrito nesse trabalho, o preâmbulo da CDPD estabelece que a 

“deficiência” é um conceito em evolução e que resulta da interação entre pessoas com 

deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 

participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. De acordo com o art. 2º, para os propósitos da Convenção, discriminação por motivo 

de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 

com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o 

exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou 

qualquer outro. Abrange, assim, todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de 

adaptação razoável. 

Ainda sobre a Convenção, destacam-se os princípios gerais relacionados no art. 3º. 

São eles: o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de 

fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; a não discriminação; a plena e 

efetiva participação e inclusão na sociedade; o respeito pela diferença e pela aceitação das 

pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; a igualdade de 

oportunidades; a acessibilidade; a igualdade entre o homem e a mulher; e o respeito pelo 
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desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças 

com deficiência de preservar sua identidade. 

Com base na CDPD, o Brasil chegou a outro importante marco normativo: a Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI) - ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Após quinze anos de 

tramitação no Congresso Nacional, tornou-se lei em 6 de julho de 2015 e entrou em vigor em 

janeiro do ano seguinte. 

A LBI trouxe vários avanços para a luta pela concretização dos direitos das pessoas 

com deficiência. Dentre as principais inovações, é possível destacar: a criação do Cadastro-

Inclusão (art. 92); a mudança na avaliação de pessoas com deficiência que reivindicam 

benefícios e direitos sociais (art. 2º, §1º); a proibição de práticas discriminatórias (arts. 4º; 5º; 

23; 27, parágrafo único; 34, §3º; 76, §2º; 88; e 107); a punição agravada em caso de 

apropriação de benefícios (art. 89); a punição por abandono (art. 90); o encarecimento da 

multa para quem estaciona indevidamente em vaga reservada para pessoa com deficiência 

(art. 47, §3º - com redação alterada pela Lei n° 13.281/2016); a previsão do auxílio-inclusão, 

que ainda precisa ser regulamentado (art. 94); a garantia de acessibilidade nos processos 

seletivos para acesso ao ensino superior e para aquisição de carteira de habilitação (art. 30 e 

60, §2º); e a obrigatoriedade de atendimento aos preceitos de acessibilidade e garantia de 

percentual mínimo de unidades internamente acessíveis em projetos e construções de 

edificação de uso privado multifamiliar (art. 32, III). 

Vale ressaltar, conforme já discutido na seção anterior, outra contribuição importante 

da LBI: reforçar a mudança assentada na CDPD a respeito do conceito de deficiência, que não 

é mais assimilada como um atributo inerente à pessoa, mas sim como o resultado da interação 

das barreiras impostas pelo meio com as limitações de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial do indivíduo. 

Como visto, muito além das medidas instituídas pela CDPD, tais como o acesso à 

saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer e à informação, o texto do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência fundou-se na ausência de serviços públicos no Brasil e nas demandas 

da própria população. Cabe, então, à sociedade como um todo e, precipuamente, ao Estado, 

assumir, concretamente, o compromisso de adotar políticas e comportamentos que concedam 

autonomia, independência, igualdade de oportunidades, inclusão e acessibilidade a essa 

parcela da população. 
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Nos capítulos seguintes, será estudado o acesso à justiça, um dos direitos previstos na 

LBI, que reservou o Título I da Parte Especial para tratar do assunto. Porém, antes de tratar 

especificamente da questão do acesso das pessoas com deficiência à justiça, é imprescindível 

abordar o verdadeiro significado desse “acesso” e dessa “justiça”. 
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3 DO ACESSO À JUSTIÇA 

3.1 O CONCEITO DE ACESSO À JUSTIÇA E AS ONDAS DE REFORMA 

Primeiramente, deve ser ressaltado que o termo acesso à justiça é bastante amplo e, 

por essa razão, pode abrir espaço a diversos significados. Basicamente, de acordo com 

Rodrigues (1994, p. 28), são dois os sentidos existentes: 

 
 

o primeiro, atribuindo ao significante justiça o mesmo sentido e conteúdo que o de 
Poder Judiciário, torna sinônimas as expressões acesso à Justiça e acesso ao Poder 
Judiciário; o segundo, partindo de uma visão axiológica da expressão justiça, 
compreende o acesso a ela como o acesso a uma determinada ordem de valores e 
direitos fundamentais para o ser humano, esse último, por ser mais amplo, engloba 
no seu significado o primeiro. 
 

 
 Na mesma linha, Mendonça (2016, p. 02) ressalta a perspectiva arcaica que 

encampava o acesso à justiça como mera garantia formal de admissão ao aparato institucional 

de tutela dos direitos. O autor destaca que  

 
 
[...] o direito de acesso à justiça, na origem, e ao longo da sua evolução, confundiu-
se com o direito de recorrer a um tribunal habilitado para solver questões de 
natureza privada, mediante a aplicação das normas. Na Europa foi modelado a partir 
da institucionalização de mecanismos racionais de composição de conflitos, da 
estabilização da jurisprudência como produto da atividade desenvolvida por um 
corpo técnico especializado em estudar normas jurídicas, e da consolidação de um 
padrão racional de administração da justiça. 

 
 
Em uma das obras que tratam sobre o acesso à justiça mais conhecidas, produzida 

para o “Projeto de Florença”2, os juristas Cappelletti e Garth (1988, p. 08) reconhecem a 

dificuldade em se conceituar o termo: 

 
 

A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 
para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico — o sistema pelo qual 
as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os 
auspícios do Estado que, primeiro deve ser realmente acessível a todos; segundo, ele 
deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. 
 

                                                           
2 Foi um grande projeto de investigação sobre o acesso à justiça coordenado por Cappelletti e Garth, no final dos 

anos 70, em Florença, Itália. 
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O enfoque dos autores volta-se, primordialmente, para o primeiro aspecto, sem 

perder de vista o segundo, seguindo a premissa básica de que a justiça social, tal como 

desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo (CAPPELLETTI; 

GARTH; 1988, p. 08). 

Ainda sobre a questão conceitual, Watanabe (1988, p. 128) demonstra sua 

preferência pela expressão “ordem jurídica justa”: 

 
 

A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do 
acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso 
à Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica 
justa. 

 
 
Na mesma linha, Cesar (2002, p. 49) afirma que 

 
 

dentro de uma concepção axiológica de justiça, o acesso à lei não fica reduzido ao 
sinônimo de acesso ao Judiciário e suas instituições, mas sim a uma ordem de 
valores e direitos fundamentais para o ser humano, não restritos ao ordenamento 
jurídico processual. 
 
 

 Como visto, a compreensão inicial era no sentido de restringir o significado de acesso 

à justiça somente ao acesso aos órgãos judiciais. Atualmente, a posição unânime é de que o 

acesso à justiça não se limita ao simples acolhimento do processo, tampouco à faculdade de 

ingressar em juízo. 

Nesse diapasão, Cappelletti e Garth (1988, passim) identificaram três grandes ondas 

renovatórias no processo evolutivo de acesso à justiça. Essas ondas seriam a sucessão dos 

movimentos realizados com a finalidade de tornar a justiça mais acessível.  

Segundo os autores, a primeira onda teve início em 1965, concentrando-se na 

assistência judiciária. O objetivo era superar os problemas ligados à pobreza, assumindo o 

Estado uma posição ativa na assistência judicial aos pobres.  

Já a segunda se referia às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica 

para os interesses difusos, especialmente nas áreas ambiental e consumerista. A finalidade era 

adaptar o processo a esta nova necessidade, haja vista que os direitos difusos não tinham 

espaço na processualística existente. 

Por fim, o terceiro movimento foi pelos autores denominado “enfoque de acesso à 

justiça”, ampliando as experiências anteriores, por meio da adoção de procedimentos mais 

especializados, econômicos e eficientes; e da promoção de uma justiça mais acessível, 
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baseada em critérios de equidade distributiva e social, tendo como determinantes a 

conciliação e a mediação. Além disso, reconhece a repercussão social do litígio, ou seja, 

reconhece que sua solução não fica atrelada somente aos litigantes. 

Em suma, o acesso à justiça, em um Estado Democrático de Direito, deve orientar a 

atividade estatal, no sentido de promover uma ordem jurídica justa, e o ordenamento jurídico 

como um todo. Revela-se, portanto, como um valor e direito fundamental, que não se 

restringe ao direito formal de propor ou contestar uma ação. 

3.2 O ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO NATURAL, HUMANO E FUNDAMENTAL 

Cabe, inicialmente, fazer a distinção entre as expressões “direitos da natureza”, 

“direitos humanos” e “direitos fundamentais”.  

Direitos da natureza ou direitos naturais são aqueles que não são positivados ou que 

ainda não o foram. São prévios à formação do Estado, inerentes à condição humana e, por 

isso, comumente são confundidos com os direitos humanos.  

Historicamente, o direito natural é concebido como base fundamental de todo direito 

positivo ou como princípio geral, norteador de todo o ordenamento jurídico positivado. 

Resulta de princípios supremos, universais e necessários, inerentes à natureza do homem. 

Cumpre salientar que a existência dos direitos da natureza não é consenso entre os 

estudiosos. Alguns afirmam, de maneira incisiva, a sua existência e, ainda, os consideram 

como sendo a base de todo o direito. Outros a negam categoricamente.  

Já os direitos humanos se referem aos direitos inatos ao homem reconhecidos 

internacionalmente. Por serem inatos, são atribuídos ao homem apenas por sua condição 

humana, sendo uma emanação direta deste estado. 

No que concerne aos direitos fundamentais, podemos considera-los como aqueles que 

são positivados em ordenamentos nacionais. Nascem e se desenvolvem com as Constituições 

nas quais foram reconhecidos e assegurados. São, portanto, institucionalmente garantidos e 

limitados no tempo e no espaço. 

O acesso à justiça é por alguns doutrinadores considerado como direito natural. É o 

caso de Bezerra (2005, p. 792), para o qual acesso à justiça 

 
 

É um direito charneira, do qual depende a realização de todos os outros, inclusive a 
efetivação do direito natural e fundamental, que todo homem tem, de que se lhes 
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reconheçam direitos. Nesse diapasão, é um direito natural e fundamental. Um direito 
natural de garantia desse acesso, legitimamente fundado em sua natureza e na 
Constituição e demais dispositivos infraconstitucionais; um direito, pois, 
fundamental que deve ser assegurado como todos os demais direitos fundamentais, e 
mais, como viabilizador dos demais direitos fundamentais (grifo original). 
 
 

Outros juristas o consideram também como direito humano, visto que sua importância 

é reconhecida a nível internacional. Neste sentido: 

 
 

De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como 
sendo de importância capital ente os novos direitos individuais e sociais, uma vez 
que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos 
para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como 
o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema 
jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar o 
direito de todos (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 11-12). 
 
 

 Segundo Bezerra (2005, p. 775), o acesso ao direito e à justiça  

 
 

é um direito humano consagrado nas principais Cartas Internacionais relativas aos 
direitos humanos, e fundamental, que  aparece como medida prioritária, 
estabelecendo-se, dentre outras coisas, um padrão mínimo de apoio judiciário, para 
que os cidadãos tenham direito a um julgamento justo, passando o debate sobre o 
acesso à justiça a constar de importantes pautas internacionais. 
 
 

Na mesma linha, assevera Mendonça (2016, p.105): 

 
 

Entronizado como direito humano, o direito de acesso à justiça é desvendado como 
categoria normativa dotada de múltiplos aspectos, que se materializa como 
prerrogativa de todos os indivíduos, ou de determinadas categorias de pessoas, cuja 
tutela pode ser demandada em qualquer tempo ou lugar. 
 
 

No que se refere à concepção de acesso à justiça como direito fundamental, temos a 

garantia prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Trata-se, portanto, de garantia constitucional que tem por objetivo assegurar a efetiva 

prestação da função jurisdicional do Estado. Por essa razão, o princípio instituído por esse 

dispositivo ficou conhecido como “princípio da inafastabilidade da jurisdição”, como 

“princípio do livre acesso ao Judiciário”, como “princípio da ubiquidade da Justiça”, ou, 

ainda, como “acesso ao Judiciário”, “acesso à justiça” e “acesso à ordem jurídica justa”3. 

                                                           
3 A questão terminológica já foi tratada na seção anterior. 
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O acesso à justiça é compreendido, assim, como um direito fundamental 

constitucionalmente garantido. Isso significa que, do ponto de vista subjetivo se revela como 

limite ao exercício do poder estatal, e sob o aspecto objetivo, se torna visível como parâmetro 

para o regular desempenho das funções institucionais impondo aos órgãos oficiais a obrigação 

negativa de não o transgredir e o dever de conferir-lhe efetividade por intermédio de ações 

positivas (MENDONÇA, 2013, p. 114). 

A Carta Magna tutelou direitos e garantias individuais e sociais com o claro escopo de 

conferir ao cidadão condições mínimas para uma vida digna. Na hipótese de violação ou 

ameaça de violação a direitos reconhecidos, o constituinte assegurou o direito de acesso 

amplo à ordem jurídica, expressando, dessa forma, o direito à tutela jurisdicional justa, eficaz 

e adequada.  

De acordo com Bezerra (2012, p. 788), para que os direitos das pessoas se concretizem 

 
 
faz-se necessário um acesso a esses mesmos direitos e à essa mesma Justiça, com 
referência aos indivíduos, coletividades e povos, da forma mais ampla possível, ou 
num nível que reforce a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a identidade 
cultural e social, e tantos outros valores eleitos pelos povos como fundamentais. 

 
 

Assim, não basta declarar a titularidade de direitos sem que se atribua mecanismos para 

sua efetiva reivindicação. 

3.3 IGUALDADE MATERIAL E ACESSO À JUSTIÇA 

 
Consoante o exposto, a concepção de um legítimo Estado de Direito, nos dias de hoje, 

pressupõe a garantia de um efetivo acesso à justiça. Isto significa que o acesso à justiça é 

elemento essencial das sociedades democráticas.  

Nesse contexto, a maior preocupação diz respeito ao acesso à justiça de pessoas em 

situação de vulnerabilidade, as quais, por conta dessa circunstância, enfrentam barreiras 

adicionais para a efetivação de seus direitos. 

Conforme já explicitado na seção 2.2, a dimensão formal da igualdade reconhece que 

a lei tem que ser idêntica para todas as pessoas. É o sentido literal do caput do art. 5º da 

CRFB/88. A igualdade material, por outro lado, pressupõe a existência de diferenças entre as 

pessoas e nelas se fundam para criar maneiras razoáveis de equilibrar essa disparidade, de 

forma que todos tenham as mesmas oportunidades na prática. 
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Nas palavras de Barbosa (1997, p. 26), 

 
 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, 
na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 
desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são 
desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou 
a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. 
 
 

Por esse motivo, o sistema judicial deve se configurar como um instrumento para a 

defesa efetiva dos direitos das pessoas em condição de vulnerabilidade. Nada adianta que o 

Estado reconheça formalmente um direito se o seu titular não puder acessar de forma efetiva 

ao sistema de justiça para obter sua tutela. 

Diante dessa situação, foram aprovadas pela XIV Conferência Judicial Ibero-

americana, que teve lugar em Brasília durante os dias 4 a 6 de março de 2008, as Regras de 

Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em condição de Vulnerabilidade4, com o objetivo 

de estabelecer bases de reflexão sobre os problemas do acesso à justiça das pessoas em 

condição de vulnerabilidade, bem como recolher recomendações para os órgãos públicos e 

para aqueles que prestam os seus serviços no sistema judicial.  

Na Exposição de Motivos argumenta-se que 

 

[...] a dificuldade de garantir a eficácia dos direitos afecta com carácter geral todos 
os âmbitos da política pública é ainda maior quando se trata de pessoas em condição 
de vulnerabilidade dado que estas encontram obstáculos maiores para o seu 
exercício. Por isso, dever-se-á levar a cabo uma actuação mais intensa para vencer, 
eliminar ou mitigar as ditas limitações. Desta forma, o próprio sistema de justiça 
pode contribuir de forma importante para a redução das desigualdades sociais, 
favorecendo a coesão social. 
 
 

Um exemplo de sujeitos em situação de vulnerabilidade são as pessoas com 

deficiência. Nesse sentido, Cunha (2016, p. 232) lembra que 

 
 

as Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em condição de 
Vulnerabilidade incluem as pessoas com deficiência como um destes grupos a 
merecer maior atenção no tocante ao acesso à justiça, reclamando a existência de 
acessibilidade, bem como “medidas conducentes a utilizar todos os serviços 
judiciais exigidos e dispor de todos os recursos que garantam a sua segurança, 
mobilidade, comodidade, compreensão, privacidade e comunicação” (parágrafo 8). 
 
 

                                                           
4 Disponível em <https://www.anadep.org.br/wtksite/100-Regras-de-Brasilia-versao-reduzida.pdf>. Último 

acesso em 08 de junho de 2017. 
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O capítulo subsequente trata da questão do acesso das pessoas com deficiência à 

justiça de forma mais detalhada, para, ao final, analisar o problema objeto do presente 

trabalho. 
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4 DO ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA À JUSTIÇA 

4.1 PRINCIPAIS NORMAS ACERCA DO ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA À 

JUSTIÇA 

 

Com base no apresentado nos capítulos anteriores, o acesso à justiça garantido às 

pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais deve compreender não 

apenas o acesso ao sistema de justiça, mas também a toda gama de facetas que compreendem 

a concepção mais atual e abrangente do conceito. 

Conforme visto alhures, o texto da Lei nº 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de 

Inclusão (LBI), se fundamenta na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 

(CDPD), ratificada em 2008 pelo Congresso Nacional, conforme o §3ª do art. 5º da 

Constituição da República. Também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

essa norma tem o propósito de assegurar e promover o exercício de direitos e liberdades 

fundamentais, com vistas à inclusão social da pessoa com deficiência em condições de 

igualdade com os demais. 

A LBI reservou o Título I da Parte Especial, que se constitui dos artigos 79 ao 87, para 

estabelecer garantias de caráter formal e material que viabilizem o acesso da pessoa com 

deficiência à justiça. Para tanto, incumbiu ao poder público a obrigação de prover as 

adaptações e recursos de tecnologia assistiva5 necessários para a participação da pessoa com 

deficiência no processo, bem como a instrumentalização dos órgãos de Estado que atuam na 

prestação jurisdicional com os recursos e capacitações necessárias (art. 79, caput). Assim, o 

objetivo central é promover um conjunto de medidas que cuidem, formal e materialmente, de 

viabilizar a participação efetiva de pessoas com deficiência no sistema judicial. 

Com o fim de dar efetividade ao preceito igualitário constitucionalmente previsto e de 

garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, dispõe o §1º do art. 

79 que o Poder Público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder 

Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e 

                                                           
5 De acordo com o art. 3º, inciso III, da LBI, considera-se tecnologia assistiva ou ajuda técnica: “produtos, 

equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social”.  
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no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Da mesma forma, 

conforme dispõe o §2º do mesmo artigo, para a pessoa com deficiência, quando submetida à 

medida restritiva de liberdade, são assegurados todos os direitos e garantias a que fazem jus 

os demais apenados, garantida a acessibilidade. Já o §3º ressalta o papel da Defensoria 

Pública e do Ministério Público na garantia dos direitos previstos na LBI, por meio da adoção 

das medidas necessárias para tanto. 

 De acordo com o caput do art. 80, devem ser oferecidos todos os recursos de 

tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à 

justiça, sempre que figure em um dos polos da ação (ou seja, como autor ou réu) ou atue 

como testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado 

ou membro do Ministério Público. O parágrafo único acrescenta que é garantido à pessoa com 

deficiência o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no 

exercício da advocacia. 

 O art. 81, por sua vez, trata das pessoas com deficiência processadas criminalmente. 

Sobre esse assunto, Coltro (2016, p. 337) salienta que 

  
 
O julgador, com relação às penas a serem impostas a quem seja deficiente, ao aplicar 
o Código Penal e a legislação penal especial, não poderá deixar de respeitar o 
cenário inscrito no Estatuto da Pessoa com Deficiência, não só em respeito à 
cláusula fundamental da igualdade (cuja apreciação deve ocorrer sem desconsiderar 
o elemento humano a fundamentar o relevo que possui), como também a da 
dignidade da pessoa humana, no espectro amplo e abrangente que caracteriza e 
orienta o uso de ambos, em apropriada coerência com o art. 5º da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (“Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”). 
 
 

 O caput do art. 83 determina que os serviços notariais e de registro não podem negar 

ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de 

deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a 

acessibilidade. Em outras palavras, assim como deve ter amplo acesso ao processo, a pessoa 

com deficiência deve ter acesso livre aos cartórios e serventias, para fins de lavratura de 

registros civis, imobiliários, de protestos ou de notas. O descumprimento dessa norma 

constitui discriminação em razão de deficiência, segundo o parágrafo único do artigo 

mencionado. 

 Inaugurando o capítulo II, intitulado “Do Reconhecimento Igual Perante a Lei”, o art. 

84 consagra que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 
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capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, e somente terá 

restringido esse exercício de seus direitos por si próprio em situações excepcionais, por meio 

da curatela ou do instituto novo da tomada de decisão apoiada (§§1º a 4º). Ressalte-se que 

nesses dois institutos a intenção será sempre a de proteger a pessoa com deficiência quando 

extraordinariamente estiver em dificuldade de realizar algum direito. Os artigos seguintes, que 

tratam da curatela, reforçam essa ideia. 

Além disso, é importante salientar que os arts. 3º e 53 do Estatuto em comento tratam 

da acessibilidade, a qual é considerada instrumento de realização dos demais direitos da 

pessoa com deficiência. Dessa maneira, sem acessibilidade não há acesso à justiça.  

O inciso I do referido art. 3º dispõe que acessibilidade é a 

 
 

[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação 
e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços 
e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
 

O art. 53, por sua vez, assim define: “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”. 

Outro dispositivo da LBI que é reflexo da viabilização do acesso das pessoas com 

deficiência à justiça é o art. 9º, inciso VII, que trata da prioridade de atendimento no tocante à 

tramitação judicial e a procedimentos judiciais e administrativos em que aquelas pessoas 

estiverem na condição de partes ou de interessadas, o que engloba todos os atos e diligências. 

O atendimento prioritário se justifica pelas singularidades que esses sujeitos apresentam em 

relação aos demais. 

A questão do acesso à justiça das pessoas com deficiência, no entanto, antes do 

advento da LBI, já era tratada em outros diplomas normativos integrados ao ordenamento 

jurídico brasileiro. É o caso, por exemplo, da Lei n° 7.853/89, que disciplinou sobre o apoio 

às pessoas com deficiência e sua integração social, dispondo, inclusive, sobre as medidas 

judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e 

individuais indisponíveis dessas pessoas. O caput do art. 3º desta lei, que teve sua redação 

alterada pela Lei nº 13.146/15, atribui legitimidade para a propositura dessas medidas ao 

Ministério Público, à Defensoria Pública, à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito 

Federal, à associação constituída há mais de um ano, nos termos da lei civil, à autarquia, à 
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empresa pública e à fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com 

deficiência. 

O Brasil também é signatário da Convenção Interamericana para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Esse acordo 

internacional foi integrado ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto n° 3.956, de 2001. Em 

seu artigo III, item 1, alínea a, dispõe o referido tratado internacional que: 

 
 

Para alcançar os objetivos desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a:  
1. Tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de 
qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra 
as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena integração à 
sociedade, entre as quais as medidas abaixo enumeradas, que não devem ser 
consideradas exclusivas:  
a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para eliminar 
progressivamente a discriminação e promover a integração na prestação ou 
fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e atividades, tais como o 
emprego, o transporte, as comunicações, a habitação, o lazer, a educação, o esporte, 
o acesso à justiça e aos serviços policiais e as atividades políticas e de 
administração [...] (sem grifo no original) 

 
 
Também promulgada em 2001, a Lei n° 10.226 incluiu o §6º-A ao art. 135 do Código 

Eleitoral (Lei n° 4.737/1965), determinando que, a cada eleição, os Tribunais Regionais 

Eleitorais (TREs) deverão expedir instruções aos Juízes Eleitorais para orientá-los sobre a 

escolha de locais de votação de mais fácil acesso para o eleitor com deficiência física. A LBI, 

no entanto, alterou a redação do dispositivo mencionado, ampliando a previsão anterior para 

garantir acessibilidade para o eleitor com qualquer tipo de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, nos locais de votação, em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão 

acesso. 

Nesse contexto, em junho de 2012, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a 

Resolução n° 23.381, que institui o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral. De 

acordo com a Resolução, compete ao TSE a criação de comissão para acompanhar as ações 

dos TREs e propor outras ações necessárias à plena acessibilidade. Diante disso, foi publicada 

a Portaria TSE n° 65/2015, instituindo a Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade. Dentre 

as medidas estabelecidas no programa estão: a eliminação de obstáculos dentro das seções 

eleitorais que impeçam ou dificultem que eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida 

vote; a liberação do acesso desses eleitores aos estacionamentos nos locais de votação, sendo 
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que as vagas próximas ao prédio em que ocorrer a votação deverão ser reservadas a eles; a 

habilitação das urnas eletrônicas, que já contam com teclas em braile, com um sistema de 

áudio; o fornecimento de fones de ouvido nas seções eleitorais especiais e naquelas em que 

houver solicitação específica do eleitor com deficiência visual; e a orientação pelo TSE e 

pelos TREs dos mesários no sentido de auxiliar e facilitar o voto dos eleitores com deficiência 

ou mobilidade reduzida. 

Ademais, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entronizada no Brasil 

pelo Decreto n° 6.949/09, reforçou a necessidade de aperfeiçoar a justiça para um acesso mais 

digno de toda pessoa com deficiência. O artigo 13 prevê que 

 
 

1. Os Estados Partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas com deficiência à 
justiça, em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a 
provisão de adaptações processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo 
papel das pessoas com deficiência como participantes diretos ou indiretos, inclusive 
como testemunhas, em todos os procedimentos jurídicos, tais como investigações e 
outras etapas preliminares. 
2. A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os 
Estados Partes promoverão a capacitação apropriada daqueles que trabalham na área 
de administração da justiça, inclusive a polícia e os funcionários do sistema 
penitenciário. 

 
 
Dessa maneira, a CDPD mais uma vez ressalta a igualdade de condições de pessoas 

com deficiência com as demais pessoas de maneira a alcançar o efetivo acesso à justiça e os 

serviços dela decorrentes. Impõem-se, nesse aspecto, as necessárias adaptações processuais 

sempre que em processos judiciais as pessoas com deficiência participem direta ou 

indiretamente, ou ainda como testemunhas, situação em que lhes serão assegurados todos os 

recursos de tecnologia assistiva, conforme o art. 228, §2º, do Código Civil de 2002, alterado 

pela LBI. 

Nessa linha, o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, 

guardião último da CDPD, editou o Comentário-Geral nº 2 sobre o tema da deficiência, 

explicitando que: 

 
 

No puede haber un acceso efectivo a la justicia si los edificios en que están ubicados 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de administrar la justicia no son 
físicamente accesibles para las personas con discapacidad, o si no son accesibles los 
servicios, la información y la comunicación que proporcionan (art. 13) […] 
(CRPD/C/GC/2 para. 37). 6 

                                                           
6 Em tradução livre: “Não pode haver acesso efetivo à justiça se os edifícios em que estão localizados os órgãos 

responsáveis pela aplicação da lei e administração da justiça não são fisicamente acessíveis a pessoas com 
deficiência, ou não são acessíveis os serviços, as informações e a comunicação que fornecem”. 
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Ainda no ano de 2009, em 16 de dezembro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)7 

aprovou a Recomendação nº 27, 8 estabelecendo que Tribunais relacionados nos incisos II a 

VII do art. 92 da CRFB/88 adotem medidas para a remoção de barreiras físicas, 

arquitetônicas, de comunicação e atitudinais de modo a promover o amplo e irrestrito acesso 

de pessoas com deficiência às suas dependências, aos serviços que prestam e às respectivas 

carreiras, para a conscientização de servidores e jurisdicionados sobre a importância da 

acessibilidade enquanto garantia ao pleno exercício de direitos, bem como para que instituam 

comissões de acessibilidade visando ao planejamento, elaboração e acompanhamento de 

projetos e metas direcionados à promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência. Além 

de obras para a instalação de rampas de acesso ou banheiros adaptados, a orientação sugere 

ainda a habilitação de servidores em cursos oficiais de linguagem de sinais, assim como a 

aquisição de máquinas para a impressão dos documentos judiciais em braile.  

Outro documento importante foi a Resolução nº 81, de 31 de janeiro de 2012, editada 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a qual dispõe sobre a adequação das 

edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às normas de 

acessibilidade. Em 2013, por meio da Resolução nº 99, o CNMP criou, no âmbito da 

Comissão de Acompanhamento da Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos 

Fundamentais, o Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade. 

Vale mencionar também as principais propostas aprovadas na III Conferência 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência9 no eixo sobre Acesso à Justiça: 

 

a) estabelecer uma equipe de servidores públicos como ponto focal do atendimento 
especializado à pessoa com deficiência e tecnologia assistiva em todos os órgãos 
da administração pública direta e indireta no âmbito de todas as esferas municipal, 
estadual, distrital e federal; 
 

b) garantir a realização de concurso público no Poder Judiciário, no Ministério 
Público, na Defensoria Pública, na Segurança Pública e no Sistema Prisional para 

                                                           
7 Órgão que controla a sua atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 103-B 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
8 A Recomendação nº 27 foi convolada em resolução, pela Resolução nº 230/2016 do CNJ. 
9A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República propôs a realização das Conferências Nacionais 

para discutir temáticas sobre os direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa, das Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais e da Pessoa com Deficiência. A III Conferência Nacional em referência 
aconteceu entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2012, com o tema “Um olhar através da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU: Novas perspectivas e desafios”. Esta foi a primeira Conferência 
pós-ratificação da Convenção da ONU no país, colocando-a como eixo central de todo o processo de debates. 



34 

 

 

intérprete da LIBRAS, conforme o Decreto nº. 5.626/2005, braillista, guia-
intérprete com efetiva participação em todos os atos que envolvam a pessoa surda, 
cega, com baixa visão e surdocega, garantindo-lhes o intérprete da LIBRAS, do 
material em formato acessível respectivo e do guia intérprete;  

 

c) garantir a capacitação continuada de cursos de LIBRAS, Braille, guia-intérprete 
para todos os membros e servidores do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública, nas três esferas, e órgãos auxiliares da 
justiça, a OAB, os órgãos de Segurança Pública e sistema prisional, a seguridade 
social, a assistência social e a defesa do consumidor;  

 

d) instituir um código ou sigla no processo administrativo e judicial eletrônicos 
visando identificar as pessoas com deficiência que figurem como partes ou como 
advogados, com a finalidade de cumprir o disposto no art. 1.211-A do Código de 
Processo Civil (equivalente ao art. 1.048 do novo código) e do inciso II do Art. 69-
A da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 que estabelecem prioridade de 
tramitação processual e administrativa em todos os órgãos e instâncias;  

 

e) dispor de uma equipe técnica multidisciplinar (assistente social, psicólogo, 
intérprete de LIBRAS, transcritor de Braille, entre outros), em todas as unidades 
do Ministério Público, do Poder Judiciário e Segurança Pública, dos órgãos de 
defesa do consumidor e demais órgãos públicos, qualificada para viabilizar e 
garantir o atendimento especializado e o acesso aos direitos das pessoas com 
deficiência, respeitando as especificidades de mulheres, crianças e idosos, 
cumprindo-se a acessibilidade programática, fazendo cumprir a lei no que tange à 
obrigatoriedade de todas as instituições disporem de profissionais qualificados;  

 

f) criar e/ou aperfeiçoar o projeto de justiça itinerante para o atendimento das pessoas 
com deficiência nos locais mais vulneráveis;  

 

g) assegurar que as citações, intimações, notificações e informações oriundas do 
Poder Judiciário dirigidas às pessoas cegas, com baixa visão, surdas, surdocegas 
sejam-lhes enviadas em braille, em tipos ampliados ou em meio digital, após 
certificação, do oficial de justiça, da respectiva deficiência;  

 

h) elaborar cartilha acessível com a Convenção da ONU, legislação correlata, 
orientação relativa aos direitos das pessoas com deficiência contendo indicação 
dos locais para reclamações e denúncias de violações, amplamente divulgada em 
nível municipal, com todos os recursos de acessibilidade, inclusive audiodescrição;  

 

i) garantir o atendimento adequado às Pessoas com Deficiência, com respeito à sua 
dignidade inerente por meio da qualificação nos serviços prestados, nas delegacias, 
fomentando a criação de ouvidorias e de núcleos de atendimento da defensoria 
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pública em todos os municípios, garantindo junto ao Poder Judiciário que os casos 
de violação de direitos às pessoas com deficiência, principalmente os de privação 
de liberdade, sejam devidamente acompanhados e encaminhados à rede 
socioassistencial. 

 

Por fim, em 22 de junho de 2016, foi editada pelo CNJ a Resolução nº 230, que trouxe 

políticas públicas de acesso à justiça para as pessoas com deficiência. O art. 3º da Resolução 

reproduz os comandos da CDPD e da LBI, in verbis: 

 
 

A fim de promover a igualdade, adotar-se-ão, com urgência, medidas apropriadas 
para eliminar e prevenir quaisquer barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos 
transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais ou tecnológicas, 
devendo-se garantir às pessoas com deficiência – servidores, serventuários 
extrajudiciais, terceirizados ou não – quantas adaptações razoáveis ou mesmo 
tecnologias assistivas sejam necessárias para assegurar acessibilidade plena, 
coibindo qualquer forma de discriminação por motivo de deficiência. 
 
 

As medidas previstas pela Resolução englobam, entre outras, o atendimento ao 

público e aceitação em trâmites oficiais do uso de linguagem de sinais, braile, comunicação 

aumentativa e alternativa (artigo 4º, I); adaptações arquitetônicas (artigo 4º, II); disposição, 

em cada órgão do Poder Judiciário, de pelo menos 5% dos servidores, funcionários e 

terceirizados capacitados para uso e interpretação da Libras (artigo 4º, §2º); adequação e 

acessibilidade do processo eletrônico (artigo 7º); a permissão de entrada e permanência de 

cães-guias em todas as dependências dos edifícios e sua extensão (artigo 10, III); a 

capacitação de servidores em cursos de Libras e a nomeação de tradutor e intérprete sempre 

que figurar no processo pessoa com deficiência auditiva custeado pela administração dos 

órgãos do Judiciário (artigo 10, IV e V); e disponibilização de equipamentos de 

autoatendimento para consulta processual acessíveis (artigo 10, XIV). 

4.2 O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA À JUSTIÇA 

Como visto na seção anterior, foram elaborados vários documentos a respeito do acesso 

à justiça das pessoas com deficiência no Brasil, tendo em vista os inúmeros obstáculos que 

esse segmento da população enfrenta para ter concretizado os seus direitos. Para transpor 

esses obstáculos são necessárias diversas adaptações. 
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O principal responsável para transpor essas barreiras, imprimindo velocidade e tornando 

realidade o que está positivado nos instrumentos, é o poder público, por meio das políticas 

públicas. Estas, de acordo com Appio (2008, p. 36), “podem ser conceituadas como 

instrumentos de execução de programas políticos baseados na intervenção estatal na 

sociedade com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidades aos cidadãos [...]”.  

Dessa forma, políticas públicas são os meios para se concretizar os direitos e garantias 

fundamentais subscritos na Constituição da República, a partir da criação de programas de 

ação estatal. 

Sobre o assunto, Gonçalves e Martin (2013, p. 43) prestam importante colaboração. 

Consoante o entendimento das autoras, todos os Poderes de Estado, inclusive o Judiciário, 

têm o dever de conceber a plena concretização dos direitos, objetivos e premissas 

constitucionais: 

 
 

O compromisso constitucional estabelecido em 1988 previu, determinantemente, a 
possibilidade dos Poderes de Estado implementarem políticas públicas com o 
desígnio de tornam efetivos os direitos fundamentais constantes da Constituição 
Federal, bem como o de efetivarem os objetivos fundamentais da República, 
especialmente da erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades sociais, no 
afã de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e embasada em pressupostos 
que conformam a equalização de oportunidade para se alcançar a justiça social. 
Dessa forma, dada a maneira como se estabeleceu o citado compromisso, sob da 
Carta de Outubro, tem-se que todos os Poderes de Estado se comprometeram a 
realizar o registrado em seu corpo, ou seja, compete a todo e qualquer Poder sob o 
fundamento constitucional engendrar a plena concretização dos direitos, objetivos e 
premissas constantes de seu conteúdo. Assim, considerando que tais determinações 
constitucionais podem e devem se efetivar via políticas públicas, estas também 
poderão decorrer do Poder Judiciário, com o objetivo principal de satisfazer a 
garantia de acesso à justiça, como aporte indeclinável da inclusão social dos 
membros marginalizados da sociedade, por meio do alcance da ordem jurídica justa. 
 
 

Segundo as autoras, as políticas públicas têm o condão de fomentar a concretização dos 

direitos fundamentais prestacionais que, por sua vez, são instrumentos que possibilitarão a 

inclusão social de grupos excluídos, tendo em vista que aquelas políticas, ao serem instituídas, 

têm o intuito de igualizar situações de desigualdades, proporcionando as mesmas 

oportunidades (GONÇALVES; MARTIN, 2013, p. 48). 

Logo, por ser o acesso à justiça um dos direitos fundamentais insculpidos na 

Constituição da República e por serem as pessoas com deficiência um grupo marginalizado 

em nossa sociedade, é responsabilidade do poder público implementar os programas 

necessários ao efetivo acesso da pessoa com deficiência à justiça. 
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Sobre o papel do poder público na promoção do acesso à justiça, Ribeiro (2016, p. 

339) acredita que 

 
Cabe ao Poder Público adotar não somente uma postura de não impedir o acesso aos 
meios formais de solução de conflitos, mas também uma atuação positiva, no 
sentido de se tornar concreta e efetiva a participação, de forma isonômica, das 
pessoas na busca por meios lícitos de solução de conflitos e pela realização dos 
direitos fundamentais. 

 

Na mesma linha, tratando sobre o acesso das pessoas com deficiência à justiça, 

assevera Melo (2012, p. 294): 

 
 

Por suposto que a interpretação dada ao texto normativo não pode levar em 
consideração apenas o aspecto formal no sentido de se possibilitar o acesso das 
pessoas com deficiência apenas ao sistema judiciário, assim considerado o Poder 
Judiciário e as instituições indispensáveis à administração da justiça como o 
Ministério Público e a Defensoria Pública. Entendemos como imprescindível o 
alargamento do conceito de acesso à justiça, pensando-o, inicialmente em seu 
aspecto material de acesso direto aos direitos.  

  
 
 De acordo com o autor o temo “acesso” deve ser considerado inicialmente de forma 

literal, ou seja, como o ato de ingressar, possibilidade de chegar, de entrar. Assim, “deverá ser 

assegurado o direito da pessoa com deficiência de ingressar nas dependências dos prédios 

onde funcionem os serviços do sistema de justiça, como fóruns, defensorias, promotorias e 

delegacias, adequando-se as edificações para tal mister” (MELO, 2012, p. 294). 

 Acrescenta Martin (2016, p. 689) que 

 
 

O acesso à justiça será pleno às pessoas com deficiência quando além de rampas, 
corrimões, piso e letreiros táteis, elevadores e demais meios para o acesso físico de 
todos, com ou sem deficiência, também sejam capacitados todos aqueles que se 
envolvem na prestação jurisdicional, não apenas com a língua dos sinais, para os 
surdos, mas também com atitudes de respeito, solidariedade, tolerância e paciência. 
 
 

 Assim, os órgãos de justiça (tribunais e juízes) e as instituições essenciais à justiça 

(ministério público, defensoria pública e advocacia) precisam estar solidamente organizados e 

preparados para assegurar o acesso de pessoas com deficiência à justiça. Nesse ponto, 

Resende (2008, p. 60) defende que deve ser garantida: 

 
 

[...] a presença de um intérprete para outras línguas, como LIBRAS – Linguagem 
Brasileira de Sinais - e/ou intérpretes que repitam o que foi dito para que as pessoas 
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surdas oralizadas façam a leitura labial ou para atender ao público com 
surdocegueira. Afinal, a comunicação é fundamental para que o acesso à justiça seja 
efetivo. 
 
 

 Reforçando essa ideia, Melo (2012, p. 295) afirma que: 

 
 

[...] não há como deixar de reconhecer a disparidade existente entre as partes 
quando, por exemplo, uma delas tem deficiência auditiva e participa de uma 
audiência onde inexiste um intérprete ou ajuda técnica necessária à compensação da 
deficiência física. Fere-se o princípio do devido processo legal, na medida em que, 
de forma involuntária, não há plena participação em todas as etapas do processo. 
 
 

 Corroborando este entendimento, Martin (2016, p. 689) afirma que  
 
 

É necessário que o Poder Judiciário, bem como os órgãos ligados a ele na prestação 
jurisdicional, capacite adequadamente seu pessoal, para atuar com a diversidade 
humana, aceitando suas falhas, seu desconhecimento, suas lesões incapacitantes 
como algo inerente a todo ser humano, circunstâncias estas que em nada afastam sua 
dignidade ínsita.   

 
 
 Ainda sobre a capacitação técnica dos membros e servidores públicos das diferentes 

instituições envolvidas na proteção das pessoas com deficiência, como o Ministério Público e 

a Defensoria Pública, para a tutela jurídica adequada desses sujeitos, Farias, Cunha e Pinto 

(2017, p. 231) defendem que 

  
 

É natural que a proteção da pessoa com deficiência exija um nível diferenciado de 
conhecimento que pode, muitas vezes, escapar ao jurista – cuja formação intelectual 
é específica. Considerado o induvidoso caráter diferenciado da proteção da pessoa 
com deficiência, a sua efetivação reclama a compreensão de questões variadas, de 
diferentes índoles, exigindo um diálogo frutífero com outros ramos do 
conhecimento. É a interdisciplinaridade que impõe uma aproximação entre as 
diferentes áreas do saber humano – não apenas entre as diferentes searas da ciência 
jurídica. Com isso, a ciência jurídica se avizinha de outros ramos, como a 
Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, a Medicina, dentre outros, com o 
desiderato de obter conhecimento para a adequada solução dos conflitos que afligem 
pessoas com deficiência (grifos originais). 
 
 

Dessa forma, é necessária a plena capacitação e formação das pessoas que trabalham 

nos procedimentos da Justiça. Além disso, são imprescindíveis adaptações processuais para se 

facilitar a participação das pessoas com deficiência nos procedimentos judiciais e 

extrajudiciais. Neste sentido, Gurgel (2016, p. 41) defende que 

 
 

A concepção de acesso à justiça abrange também os procedimentos de investigação 
de atribuição do Ministério Público e da Polícia. Igualmente os processos 
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administrativos no âmbito da Administração Pública. As adaptações devem atender 
de forma adequada cada deficiência, idade, gênero ou condição. O pessoal de 
atendimento (servidores) dos órgãos e instituições deve passar por capacitação 
apropriada para assegurar e apoiar o acesso à justiça. 
 
 

Como visto, a justiça não se realiza somente nos tribunais, mas também com o apoio 

de inúmeras instituições essenciais à Justiça e de iniciativas extrajudiciais, como os núcleos 

de Justiça Comunitária, as delegacias de polícia, os Programas de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Procons) e os cartórios, por exemplo. Sendo assim, a concepção dada ao acesso 

à justiça deve ser bastante ampla. 

No ponto, outra grande preocupação do poder público deve ser a capacitação dos 

agentes no sistema penitenciário quanto aos direitos das pessoas com deficiência, bem como a 

acessibilidade dessas pessoas quando submetidas a medidas restritivas de liberdade. Além 

disso, supõe-se que as violências sofridas pelas pessoas com deficiência sejam menos 

notificadas que o devido ou esperado. Segundo Feminella e Lopes (2016, p. 25): 

 
 

Alguns fatores que podem ocasionar a ausência de registro de denúncias são a falta 
de acesso à informação sobre direitos ou de acessibilidade para a pessoa com 
deficiência fazer a reclamação nas delegacias. Se uma pessoa com surdez e que só se 
comunica em Libras não encontra intérpretes nas delegacias, por exemplo, esta 
perde o canal de comunicação com o agente público. As pessoas cegas também 
encontram dificuldade para garantir que seu depoimento tenha sido registrado em 
conformidade com o informado de forma autônoma, pois as delegacias, em geral, 
não dispõem de tecnologias assistivas. Tampouco os boletins de ocorrência têm 
campo próprio para informar se a vítima tem deficiência. E o maior agravante é que, 
muitas vezes, a pessoa com deficiência discriminada depende dos cuidados da 
pessoa que pratica a violência no interior dos lares, fato que dificulta seu processo 
de denúncia. 
 
 

Mais uma questão fundamental é a preocupação com os servidores da justiça, como os 

magistrados, advogados, defensores ou procuradores, que têm algum tipo de deficiência e que 

encontram dificuldades para exercer sua função por conta da falta de efetiva acessibilidade.  

 Para exemplificar como o sistema de justiça precisa de mudanças, podemos citar um 

caso emblemático ocorrido em 2014. Trata-se do mandado de segurança (MS 32.751-DF), 

com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada cega Deborah Maria Prates Barbosa 

em seu próprio favor, perante o Supremo Tribunal Federal, contra ato praticado pelo CNJ que, 

apesar de o Processo Judicial Eletrônico (PJe) ainda se encontrar fora das normas 

internacionais de acessibilidade na web, a impediu de peticionar em papel perante o 

Judiciário. Além disso, o MS tinha o objetivo de dar cumprimento à Recomendação n° 
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27/2009 do próprio CNJ, referida alhures, na seção anterior. Por fim, o STF restaurou o 

direito de a advogada peticionar fisicamente até que o PJe estivesse totalmente acessível, 

destacando o Ministro Ricardo Lewandowsky, quando de sua liminar, que “continuar a exigir 

das pessoas portadoras de necessidades especiais que busquem auxílio de terceiros para 

continuar a exercer a profissão de advogado afronta, à primeira vista, um dos principais 

fundamentos da Constituição de 1988, qual seja, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 

CF)”.10 

Mais recentemente, o caso do advogado Dilto Marques Junior, ocorrido em março de 

2015, também teve grande repercussão na imprensa nacional. Segundo notícia publicada em 

20 de maio de 2016, no sítio eletrônico11 da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande 

do Sul (OAB/RS), Dilto, que é cadeirante e atua no Estado, vinha enfrentando dificuldades de 

acessibilidade e passando por situações de preconceito no Fórum de São Francisco de Paula, 

na Serra. O procurador perdera duas audiências porque o prédio não tem elevador tampouco 

estrutura necessária para deslocamento interno. Após medidas da OAB/RS, o Tribunal de 

Justiça do Estado decidiu impor punição ao juiz Carlos Eduardo Lima Pinto, que se recusou a 

realizar a audiência no térreo e ainda sugeriu ao cliente de Nunes que trocasse de profissional. 

Esse caso ilustra a necessidade de medidas efetivas para o acesso à justiça, que não se 

resumem em eliminar as barreiras do meio físico, pois são necessárias também mudanças de 

atitude e conscientização no sentido de serem combatidos a discriminação e o preconceito. 

Assim, em paralelo à atuação dos gestores públicos, é imprescindível a participação da 

sociedade civil, das próprias pessoas com deficiência e suas famílias. Nesse ponto, 

 
 

O Estado é responsável pela regulação necessária, pela provisão de recursos e 
serviços, pela promoção, defesa e conscientização dos direitos das pessoas com 
deficiência positivados, e, em conjunto com a sociedade, deve atuar na mudança 
cultural para inclusão plena, acolhendo a todos, independentemente de sua limitação 
funcional (LOPES, 2016, p. 61). 
 
 

O poder público também tem a responsabilidade de informar à sociedade sobre os 

direitos das pessoas com deficiência e sobre o dever de todas as pessoas de comunicarem as 

violações a estes (na forma do art. 7º da LBI). Esse é o entendimento de Feminella e Lopes 

(2016, p. 26), para as quais “além de informar em formatos acessíveis, é importante que [o 
                                                           
10Notícia publicada em 31 de janeiro de 2014, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal: < 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=259216>. Último acesso em 08 de junho 
de 2017. 

11Acesso disponível em <http://www.jornaldaordem.com.br/noticia-ler/oabrs-e-atendida-tjrs-pune-juiz-apos-
negar-audiencias-para-advogado-cadeirante/40130>. Último acesso em 08 de junho de 2017. 
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poder público] promova campanhas educativas a toda a população e capacite os agentes 

públicos para receber e encaminhar denúncias de forma adequada”. 

Resumidamente, percebe-se um grande avanço na legislação brasileira no que 

concerne à garantia do acesso à justiça para as pessoas com deficiência, principalmente com o 

advento da LBI, que veio para reforçar os ditames da CDPD. No entanto, ainda há muito o 

que ser feito na prática. De acordo com Cunha (2016, p. 239): 

 
 

Estamos diante do desafio de garantir a efetivação plena dos direitos das pessoas 
com deficiência, os quais, com reforço normativo trazido pela Lei Brasileira de 
Inclusão, seguem clamando por sua implementação no mundo dos fatos. 
[...] 
Por isso mesmo, devem tais direitos ser objeto de constante mobilização para sua 
efetiva garantia, sendo que o direito de acesso à justiça abre frentes importantes na 
busca por sua realização, trazendo aportes jurídicos e institucionais que podem 
auxiliar na construção de condições para uma vida com dignidade dessas pessoas. 
 
 

Assim, são necessárias ações e medidas que mudem efetivamente a realidade, com 

maior acessibilidade em relação aos espaços físicos, à estrutura e aos serviços oferecidos, e, 

precipuamente, com o tratamento respeitoso, digno e humano ao indivíduo com deficiência. 
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5 CONCLUSÃO 

Com o advento de importantes diplomas jurídicos como, por exemplo, a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), a Convenção sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência (CDPD) e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), as pessoas com 

deficiência receberam um amparo especial no ordenamento jurídico pátrio, com o escopo de 

lhes oferecer igualdade de condições e oportunidades, para que possam desfrutar de uma vida 

digna e livre de qualquer preconceito e discriminação. 

A proteção da pessoa com deficiência tem fulcro na proclamação da dignidade da 

pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme aduz o art. 

1º, inciso III, da CRFB/88. Desse modo, o amparo a esses sujeitos é dever positivo e negativo 

atribuído ao Estado. 

Um dos principais objetivos dessa proteção é a inclusão. Esta deve ser considerada de 

forma ampla, ou seja, não pode apenas ser considerada sob a perspectiva do repúdio à 

discriminação. A inclusão deve se dar em todos os âmbitos, dentre eles o social e o jurídico, 

garantindo-se políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, bem como o seu acesso, 

sem entraves, aos direitos e garantias do Judiciário. 

Assim, um dos mecanismos de inclusão social das pessoas com deficiência é o acesso 

à justiça, devendo o poder público assegurá-lo em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva, 

conforme o art.79, caput, da LBI. 

Nesse contexto, a pesquisa investigou as políticas públicas necessárias para garantir à 

pessoa com deficiência o acesso à justiça adequado. 

Primeiramente, percebeu-se que o conceito de pessoa com deficiência mudou nas 

últimas décadas. A nova perspectiva, baseada nos direitos humanos, considera a deficiência 

como algo externo à pessoa. Em outras palavras, agregaram-se ao conceito aspectos que 

levam em conta o meio onde está inserida a pessoa, ou seja, as diversas barreiras enfrentadas 

por ela no ambiente em que se encontra. 

Além disso, é notório que vários direitos foram instituídos, em diversos instrumentos 

normativos, tais como o acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer e à 

informação, em prol das pessoas com deficiência. Cabe, então, à sociedade como um todo e, 

precipuamente, ao Estado, assumir, concretamente, o compromisso de adotar políticas e 
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comportamentos que concedam autonomia, independência, igualdade de oportunidades, 

inclusão e acessibilidade a essa parcela da população. 

Uma dessas garantias, o acesso à justiça, elemento essencial das sociedades 

democráticas, deve orientar a atividade estatal, no sentido de promover uma ordem jurídica 

justa, e o ordenamento jurídico como um todo. Revela-se, portanto, como um valor e direito 

fundamental, que não se restringe ao direito formal de propor ou contestar uma ação. 

No que tange às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, como é o 

caso das pessoas com deficiência, verificou-se que o acesso à justiça efetivo pressupõe uma 

série de medidas e recursos com o fim de garantir a acessibilidade, a comunicação, a 

comodidade, a compreensão, a mobilidade e a segurança adequadas. 

Por fim, verificou-se um grande avanço na legislação brasileira no que concerne à 

garantia do acesso à justiça para as pessoas com deficiência, principalmente com o advento da 

LBI, que veio para reforçar os ditames da CDPD. No entanto, ainda há muito o que ser feito 

na prática.  

Por essa razão, são necessárias políticas públicas que mudem efetivamente a realidade, 

com maior acessibilidade em relação aos espaços físicos, à estrutura e aos serviços oferecidos. 

Diante de todo o exposto neste trabalho, é possível destacar as seguintes medidas: a 

adequação do acesso físico às edificações onde funcionem os serviços do sistema de justiça, 

tais como tribunais, promotorias, defensorias e delegacias; a capacitação daqueles que se 

envolvem na prestação jurisdicional, a fim de uma melhor comunicação entre os servidores e 

a pessoa com deficiência; o incremento das adaptações processuais para se facilitar a 

participação das pessoas com deficiência nos procedimentos judiciais e extrajudiciais; e a 

promoção de campanhas com o objetivo de informar toda a população a respeito dos direitos 

das pessoas com deficiência e do dever de todos de comunicar as violações a estes direitos. 

Essas medidas, tais como aquelas dispostas na Resolução nº 230/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, por exemplo, serão inócuas caso não implementadas, 

imprescindivelmente, em conjunto com uma mudança no comportamento da sociedade, 

precipuamente, com o tratamento respeitoso, digno, humano ao indivíduo com deficiência, 

por meio da conscientização sobre a necessidade de um olhar mais atento a essas pessoas, 

muitas vezes invisíveis e excluídas na sociedade. Além disso, cabe salientar que as políticas 

não podem ser elaboradas sem que antes seja oportunizada a devida participação do grupo a 
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que se destinam, sob pena de não atenderem às principais necessidades destas pessoas e, 

consequentemente, não terem a concretude esperada. 
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