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ROCHA, Maria Luiza de Souza. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E OS 
DIREITOS DA PERSONALIDADE. 138 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídicas) - UNICESUMAR. Orientador: Prof.º Drº. Dirceu Pereira Siqueira. Maringá, 
2018. 
 

RESUMO 

 

Trabalho assentado sobre princípios e valores circundantes da ordem interna e 
internacional, sobretudo no que tocam a personalidade e dignidade humana, em 
conferência ao propósito da busca por maior conscientização acerca de uma 
necessária e constante proteção jurisdicional e atuação social com a diretriz de uma 
sociedade mais solidária, legítima e humana. Tem como foco e escopo a busca por 
melhorias na qualidade de vida da pessoa com deficiência visual para sua completa 
inserção na sociedade e efetiva fruição de seus direitos. Neste ponto demonstra-se, 
com maior ênfase, a conexão deste com a área de concentração do Mestrado em 
Ciências Jurídicas da Unicesumar-Maringá concernente aos direitos da 
personalidade, mais especificamente à linha que estuda os instrumentos 
jurisdicionais, estatais e sociais no âmbito da efetivação dos direitos da personalidade. 
Seguindo tal deslinde, sopesa-se os princípios, diretrizes e normativas que gravitam 
acerca do tema, na proposta de esquadrinhar algumas definições basilares, como as 
atinentes a proteção dos direitos da personalidade da pessoa com deficiência. Para o 
desenvolvimento dissertativo foi eleito o método de abordagem dedutivo, e executado 
um roteiro monográfico para concepção de explanações e bases oportunas à 
temática. Nesta linha, através do procedimento de interpretação sistemática, analisa-
se doutrinas, normativas, e vereditos cunhados por órgãos de referência, atinentes ao 
campo do Direito interno e internacional, extraídos a partir de selecionados textos e 
documentos buscados em livros, dissertações, teses, artigos, sites e periódicos. 
Finda-se o presente na asserção das práticas dos mecanismos jurisdicionais coletivos 
concernentes à concretização como institutos legitimadores das relações sociais, 
fomentadores da inclusão e participação social em derruimento das circunstâncias 
potencialmente violadoras da dignidade, bem como realizadores dos direitos e 
garantias fundamentais. 
 
Palavras-Chave: Direitos da Personalidade; Mecanismos de Efetivação dos Direitos; 
Pessoa com Deficiência Visual.  
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ROCHA, Maria Luiza de Souza. PERSON WITH VISUAL DEFICIENCY AND THE 
RIGHTS OF PERSONALITY. 138  f. Dissertation (Master's Degree in Legal Sciences) 
- UNICESUMAR. Advisor: Prof.º Drº. Dirceu Pereira Siqueira. Maringá, 2018. 
 

 

ABSTRACT 

 

This work is based on principles and values surrounding the internal and international 
order, especially in relation to personality and human dignity, in conference to the 
purpose of the search for greater awareness about a necessary and constant judicial 
protection and social action with the guideline of a society more solidary, legitimate 
and humane. It has as its focus and scope the search for improvements in the quality 
of life of the visually impaired person for their complete insertion in society and effective 
enjoyment of their rights. In this point, it is demonstrated, with greater emphasis, the 
connection of this one with the area of concentration of the Master in Legal Sciences 
of Unicesumar-Maringá concerning the rights of the personality, more specifically the 
line that studies the jurisdictional, state and social instruments in the scope of the 
accomplishment of personality rights. Following this, the principles, guidelines and 
norms that gravitate on the theme are examined, in the proposal to explore some basic 
definitions, such as those related to the protection of the rights of the personality of the 
person with a disability. For the dissertation development, the method of deductive 
approach was chosen, and a monographic script was developed for the conception of 
explanations and timely basis for the theme. Furthermore, through the systematic 
interpretation procedure, we analyze doctrines, norms, and verdicts coined by 
reference agencies, related to the field of domestic and international law, extracted 
from selected texts and documents searched in books, dissertations, thesis, articles, 
websites and periodicals. The present assertion is based on the assertion of practices 
of collective jurisdictional mechanisms concerning the implementation as institutes that 
legitimize social relations, fomenting inclusion and social participation in overcoming 
the potentially violating circumstances of dignity, as well as the realization of 
fundamental rights and guarantees. 
 

Keywords: Personality Rights; Mechanisms for Effective Rights; Person with Visual 
Impairment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como escopo demonstrar a importância dos direitos da 

pessoa com deficiência no cenário atual e os meios para sua concreta efetivação, uma 

vez que se trata do maior grupo vulnerável do mundo, segundo a ONU.  

De acordo com o último Censo, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), só no Brasil, há mais de 6,5 milhões de pessoas com 

deficiência visual, sendo 582 mil cegas e seis milhões com baixa visão. As pessoas 

com deficiência visual são consideradas a maior minoria no mundo e cerca de 80% 

vivem em países em desenvolvimento como o Brasil.  

Além disso, no Brasil cerca de 23,9% da população total tem algum tipo de 

deficiência, o que representa cerca de 45 milhões. A deficiência visual foi a que 

apresentou os maiores índices, sendo 18,6% do total, seguida pela motora com 7%, 

auditiva com 5,1%, e por fim mental ou intelectual com 1,4%.  

O objetivo foi escolher uma classe de pessoas em situação de vulnerabilidade 

e que originalmente já sofrem uma discriminação na sociedade devido a sua condição 

e aprofundarmos a pesquisa sobre quais normativas o Brasil adotou referente a 

proteção mundial da pessoa com deficiência. Além disso, verificar como essas normas 

são tratadas a nível nacional e qual a sua efetividade na proteção concreta deste 

grupo vulnerável que sofre com a perda total da visão ou pouquíssima capacidade de 

enxergar, o que leva a dificuldade de locomoção, acesso à informação, seja através 

de livros ou internet, etc., além de outros tipos de deficiência que também serão 

abordados.  

Frisar-se-á que o núcleo central do problema desse grupo vulnerável não 

reside na falta de leis protetivas, que por sinal, são inúmeras, mas sim na falta de 

efetividade e aplicabilidade das mesmas. 

No decorrer dos anos, e após a Convenção Internacional de Direitos da 

Pessoa com Deficiência, muito tem se falado sobre a nomenclatura e as definições 

dadas a este grupo, no cenário normativo e social. Com a transição do termo “pessoa 

portadora de deficiência” para “pessoa com deficiência” observa-se que a “pessoa” foi 

colocada a frente de sua “deficiência”, como uma forma de enaltecer suas 

características e direitos da personalidade. 

Neste diapasão, as atividades legislativas implicam na elaboração de leis 

dirigidas apenas a este grupo específico, podendo beneficiá-lo ou mesmo onerá-los. 
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Nestes casos, pode ocorrer discriminação, mas não necessariamente lesão ou 

desrespeito ao princípio da igualdade, devendo os fundamentos de tais dispositivos 

ser generalizáveis de modo que não favoreça ou prejudique uma pessoa ou um grupo 

diretamente. 

Ocorre, que o reconhecimento das diferenças entre as pessoas supõe o 

tratamento desigual aos que assim carecem, trazendo equilíbrio à relação em 

sociedade por possibilitar que todos tenham as mesmas oportunidades de 

desenvolver-se. Para tanto, o princípio da igualdade traduz a proibição de 

discriminação, que se impõe não apenas nas relações entre Estado e cidadão, mas 

ainda nas relações interprivadas. 

Pelos limites temáticos e dimensionais do presente trabalho, bem como a 

amplitude do assunto, evidentemente não há pretensão de esgotar o tema, mas sim 

de incrementar os estudos e esforços direcionados aos pontos delineados à análise, 

mais especificamente quanto à importância do exercício de direitos essenciais à 

formação da própria personalidade. 

Apesar de algumas breves menções a linhas de historicidade, bem como a 

citação de certas obras ou autores, o texto não se pauta por aprofundamentos sobre 

todo o caminho histórico, dotado de incontáveis avanços e retrocessos, percorrido até 

a configuração atual das instituições tratadas, bem como não abrange a vasta 

produção de todos os autores referidos. Outrossim, com a indispensável referência a 

imperativas normas, não se volta à análise ou comentário de diplomas legais.  

Quanto aos aspectos metodológicos traçados para o desenvolvimento do 

estudo, buscou-se utilizar, na diretriz das ciências jurídicas e sociais, o método de 

abordagem dedutiva, através da interpretação sistemática de textos doutrinários, 

decisões e normativas pertinentes, em perquirição dos objetivos propostos, ao fim de 

elencar-se as conseguintes conclusões gerais e específicas alcançadas com o 

presente esforço.  

Em conforme ao enfoque do tipo de pesquisa documental, o levantamento de 

fontes e a análise dos dados e informações coletados gravita principalmente em torno 

das produções bibliográficas, nos textos e documentos inerentes ao tema, que 

buscadas em livros, dissertações, teses, artigos, sites e periódicos, compõem o eixo 

central desta construção.  

Utiliza-se, também, instruções monográficas quanto à concepção de 

explanações e bases oportunas ao deslinde da matéria, bem como o pensamento 
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reflexivo quanto ao questionamento da matéria, pretendendo-se conceber 

explanações, perspectivas e considerações sobre a legislação. 

Faz-se relevante constar também as valorosas lições acadêmicas 

amealhadas no transcorrer do período presencialmente cursado no Mestrado da 

Unicesumar, as quais extraídas principalmente dos disponibilizados materiais escritos 

e das aulas ministradas pelos ilustres Professores Doutores os quais, além de 

propiciar ao autor uma rica abordagem sobre conteúdos atinentes aos direitos da 

personalidade, instigaram a pesquisa e o estudo do tema. Também há de constar o 

uso de material angariado no excelente acervo bibliográfico pertencente à biblioteca 

do referido Centro Universitário, bem como de outras instituições. 

No intuito de assegurar a credibilidade dos dados eletrônicos compilados em 

pesquisa virtual, cujos acessos foram renovados no início do ano de 2018, utilizou-se, 

quase exclusivamente, páginas da web referentes a órgãos e instituições públicos, e 

de organismos legitimamente consagrados, bem como em conceituadas revistas e 

jornais eletrônicos, dando-se preferência aos arquivos configurados como Portable 

Document Format (PDF) e editados pelo programa Adobe Acrobat Reader, conforme 

um padrão internacionalmente aceito.  

No âmbito da uniformização e autenticidade, foram observadas as regras 

estabelecidas nas normas brasileiras de documentação conforme a produção da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual figura como o foro 

metodológico mais aceito e indicado no que tange à adequação de referências e 

normalização de obras. Mais especificamente, seguiu-se a instrução NBR 6023. 

O alcance dos objetivos postos, para construção das respostas devidas, 

exigiu a divisão do trabalho em três partes, ao fim de adequadamente abarcar seus 

pressupostos gerais e específicos. Assim, a forma estrutural do trabalho apresenta no 

primeiro ponto uma definição sobre os grupos vulneráveis e as minorias, buscando 

compreendê-los e identificar seus elementos diferenciadores e uniformizadores. 

Neste ponto é abordado o princípio da igualdade e a dignidade da pessoa humana, 

estabelecendo um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram ao 

seu sujeito de direito a proteção contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, garantindo-lhe condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de lhe propiciar liberdade para definir os destinos de sua própria existência, 

respeitando-se os demais seres humanos da sociedade que integra. 
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Neste capítulo também é abordado o tema da pessoa com deficiência visual, 

apresentando as definições em que se enquadram e o quadro normativo vigente 

atualmente em âmbito internacional e nacional a respeito de sua proteção.  

No tópico seguinte trataremos sobre os tratados internacionais em face do 

ordenamento brasileiro, como é realizada a sua incorporação e quais fases deve 

passar para se tornar vigente. Trataremos inclusive sob o tema dos tratados 

internacionais de direitos humanos e sua incorporação, quando cumprido os 

requisitos, como equivalentes às emendas constitucionais. Assim, será explanado 

sobre a aplicabilidade imediata das normas dos tratados internacionais, no âmbito 

internacional e no âmbito interno e qual é o entendimento atual dos Tribunais a 

respeito da hierarquia dos tratados internacionais incorporados no nosso 

ordenamento jurídico. 

Incluímos, também, neste tópico o Tratado de Marraqueche, ratificado pelo 

Brasil nos termos do §3º do art. 5º da Constituição Federal, passando a ser o terceiro 

tratado com nível hierárquico formalmente constitucional no Brasil, sendo os demais: 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pelo seu 

protocolo facultativo, ambos aprovados por maioria congressual qualificada em 2009, 

e promulgados pelo Decreto 6.949/2009. Neste momento explanaremos seu 

preâmbulo e os vinte e um artigos que o compõe.  

O último ponto desta pesquisa aborda os mecanismos de efetivação dos 

direitos e garantias fundamentais da pessoa com deficiência. Nesse momento, serão 

abordadas as ações afirmativas, as políticas públicas e as vias processuais, como 

forma de efetivação concreta dos direitos da pessoa com deficiência. 

Na fundação de toda esta estrutura figura um esteio axiológico de 

consideração à pessoa, em que se destaca a luta pelo reconhecimento, autonomia e 

dignificação dos excluídos, por atuações mais solidárias e igualitárias e, 

principalmente, sobre a efetivação de direitos vitais à pessoa, com destaque aos 

atinentes à própria personalidade e dignidade humana. 
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2 MINORIAS, GRUPOS VULNERÁVEIS E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

A celeuma acerca da possível e talvez necessária distinção entre minorias e 

grupos vulneráveis vem ganhando espaço em nossa sociedade, especialmente no 

que tange aspectos jurídicos atinentes aos termos.  

Fixar conceitos nos dá a possibilidade de constatar a existência ou não de 

diferenciações, e da possibilidade de estipulação de traços distintivos específicos 

entre elas1. 

Inicialmente, pensamos em grupos vulneráveis como um grupo “relativamente 

menor” na sociedade que os grupos majoritários, tendo em mente, que se fossem um 

grupo “numericamente” maior poderiam certamente voltar-se contra tais abusos.  

Ocorre, que diferentemente do senso comum, temos que as pessoas 

pertencentes a estes grupos estão ligadas por circunstâncias fáticas, que lhes impõe 

esta característica, não havendo elo algum entre elas. Dirceu Siqueira destaca que 

“não há para com o grupo, identidade, e por assim ser, mostram-se invisíveis aos 

olhos da sociedade, aos olhos do poder público, tudo por conta da dificuldade de sua 

identificação”2. 

A conceituação deste grupo apresenta-se com um alargamento maior do que 

o de minorias, que será visto na sequência, porém possuem traços muito comuns, 

mas de difícil constatação, podendo ser aferidos após algumas reflexões3.  

Doutrinariamente, há dificuldades para a elaboração de um conceito universal 

de minorias, como explica Gabi Wucher: 

 

Os problemas de definição devem ser vistos na considerável 
diversidade de “minorias” e seus respectivos contextos, no mundo 
inteiro: como não existem dois contextos idênticos, envolvendo 
minorias em diferentes Estados, cada minoria, assim como a situação 
em que se encontra, têm suas próprias características, diferenciando-
se em maior ou menor grau, de contextos minoritários de outros 
Estados4.  

                                                           
1 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui: 
Boreal, 2013, p. 188. 
2 Ibid.  
3 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In: 
ROCHA, João Carlos de Carvalho; HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras; CAZETTA, 
Ubiratan (Coords.). Direitos humanos: desafios humanitários contemporâneos. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2008, p. 357. 
4 BRANDI, Ana Carolina Dias; CAMARGO, Nilton Marcelo de. Minorias e grupos vulneráveis, 
multiculturalismo e justiça social: compromissos da constituição federal de 1988. In: SIQUEIRA, Dirceu 
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Otero e Minhoto dizem que “o termo minoria é [...] claramente polissêmico e 

de apreensão conceitual tormentosa, fruto, especialmente, de sua aplicação e mesmo 

natureza extremamente variada em face dos diversos grupos classificados como 

minoritários5”. 

Há quem se posiciona no sentido de que a definição de minoria se concretiza 

pela sua cultura, pelo conjunto de costumes ou das leis adotadas pelas pessoas do 

grupo que desenvolvem laços entre si, pouco importando o número de pessoas, sendo 

um elemento qualitativo e não quantitativo6.  

Frisa-se a existência de muitas minorias, que as vezes não representa 

necessariamente a correspondência a uma exata minoria, mas a uma maioria: uma 

maioria de pessoas, se analisarmos o contingente numérico7. 

Para efeitos deste trabalho, optamos pela definição de Anjos Filho, segundo 

a qual grupo vulnerável em “sentido amplo”, é gênero do qual são espécies: grupo 

vulnerável em “sentido estrito” e minorias. Infere-se que a diferença entre as espécies 

consiste em três elementos básicos: numérico, diferenciador e de solidariedade8. 

Neste sentido, segundo Dirceu Pereira Siqueira9, Grupos Vulneráveis seriam 

um todo e que englobariam “grupo vulnerável em sentido estrito” e “minorias”, tendo 

como base os parâmetros a seguir: a) Numérico: quantidade de pessoas; b) 

Diferenciador: traços étnicos, religiosos, linguísticos, hábitos alimentares, que compõe 

a identidade do grupo e necessita ser protegido para a preservação da dignidade 

daquelas pessoas; c) Solidariedade: desejo de manutenção de seus traços 

diferenciadores.  

 

 

 

                                                           
Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Orgs.) Minorias e grupos vulneráveis: reflexões para 
uma tutela inclusiva. Birigui-SP: Boreal, 2013, p. 49.  
5 OTERO, Cleber Sanfelici; MINHOTO, Antonio. Portador de deficiência, federação e inclusão social. 
In: MINHOTO, Antonio. Constituição, minorias e inclusão social. São Paulo: Rideel, 2009, p. 21.  
6 QUEIROZ, Cristina. Direito constitucional: as instituições do estado democrático e constitucional. 
São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Editora Coimbra, 2009, p. 380-381.   
7 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Teoria geral do direito à alimentação: cultura, cidadania e legitimação. 
Birigui: Boreal, 2015, p.  101.  
8 Id. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui: Boreal, 2013, p. 188. 
9 Ibid., p. 190. 
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Tabela 1 - Diferenças entre grupo vulnerável em sentido estrito e minorias. 

GRUPOS 
VULNERÁVEIS 

Numérico Diferenciador Solidariedade 

Grupo vulnerável 
em sentido 

estrito 

Numericamente 
majoritários  

Pode ser 
permanente ou 

temporário  

Não demonstram 
interesse na 

manutenção deste 
elemento  

Minorias 

Numericamente 
inferiores ao 
restante da 
população 

Somente pode ser 
permanente  

Demonstram 
interesse na 

manutenção desse 
elemento  

Fonte: Autor, 2018.  

 

Antonio Celso Baeta Minhoto traz à tona outros elementos de classificação, 

que citamos apenas a título de curiosidade, são eles: a) incapacidade de 

autoproteção; b) demandantes de especial proteção estatal; c) vulnerabilidade social; 

d) distanciamento do padrão hegemônico e e) opressão social10.  

Ou seja, utilizando apenas os parâmetros primeiramente relacionados, 

começaremos a diferenciar grupo vulnerável em sentido estrito e minorias pelo 

elemento “numérico”, sendo o primeiro numericamente majoritário. Exemplo que bem 

demonstra a questão é o regime do apartheid, onde quem necessitava de proteção 

especial eram os negros (grupo vulnerável em sentido estrito) que representavam 

maioria em termos numéricos11.  

No que tange o elemento “diferenciador”, que como apontado anteriormente 

refere-se a traços: étnicos, religiosos, linguísticos e hábitos alimentares, nota-se que 

a diferença não consiste em questão física: de gênero, de cor, de idade, mas em 

traços culturais que acompanham a pessoa ou grupo, devendo ser preservada12. 

Para o grupo vulnerável em sentido estrito este elemento pode ser 

permanente ou temporário, sendo que podemos citar como exemplo de permanência 

os negros e as mulheres e como exemplo de temporário os presidiários e refugiados. 

Ao classificar as minorias, não há flexibilização para este elemento, de modo que 

apenas pode ser estável, como são os grupos religiosos e étnicos13.  

                                                           
10 MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Constituição e inclusão social: a inclusão social e a questão da 
conceituação do termo “portador de deficiência”. Bauru: Edite, 2007, p. 11.  
11 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui: 
Boreal, 2013, p. 190. 
12 Ibid.  
13  SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui: 
Boreal, 2013, p. 190. 
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Por fim, quanto ao elemento “solidariedade”, observa-se se há ou não desejo 

na manutenção de seus traços diferenciadores, daí que as minorias demonstram 

interesse enquanto os grupos vulneráveis em sentido estrito não.  

Observando a lógica de Anjos Filho, percebemos que o mesmo enquadra a 

pessoa com deficiência no conjunto grupos vulneráveis em sentido estrito que 

consequentemente está incluso junto as minorias no grupo vulnerável em sentido 

amplo. Isto pois, a pessoa com deficiência é numericamente inferior ao total da 

população, seu estado é de permanência (não pode ser mudada a situação em que 

se encontra) e que não tem o desejo de permanecer com os seus traços 

diferenciadores14.  

Neste diapasão, as minorias e grupos vulneráveis, quaisquer que sejam, 

necessitam de um tratamento diferenciado para que possam ser incluídas no seio da 

sociedade. O tratamento diferenciado, que se sedimenta na observância no princípio 

constitucional da isonomia, reveste-se de seu significado reverso, qual seja, a 

discriminação positiva, enfim, o princípio da igualdade, visto sob o enfoque de seu 

mais profundo significado15. 

O princípio da igualdade é o mais invocado entre todos no texto constitucional 

e, como aponta Maria Berenice Dias, com ele: “[...] é outorgada específica proteção a 

todos, vedando discriminação e preconceitos por motivo de origem, raça, sexo ou 

idade16”. 

Encontra-se no caput do art. 5º da Constituição Federal: 

 

Art.5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 

 

Diferentemente de como era tratada na Constituição anterior, deixou de ser 

fixada apenas como um dispositivo e passou a constar como regra matriz. 

É o que asseveram Celso Ribeiro Bastos e Ives Martins: 

                                                           
14 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de distinção. In: 
ROCHA, João Carlos de Carvalho; HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras; CAZETTA, 
Ubiratan (Coords.). Direitos humanos: desafios humanitários contemporâneos. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2008, p. 357.  
15 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ALVES, Fernanda de Brito. O substancialismo e direitos da pessoa com 
deficiência: a função social do processo. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, v. 12, n. 1, 2012.  
16 DIAS, Maria Berenice. A igualdade desigual. Revista Brasileira de Direito Constitucional, São 
Paulo, n. 2, 2003, p. 52. 
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O atual artigo isonômico teve trasladada a sua topografia. Deixou de 
ser um direito individual tratado tecnicamente como os demais. 
Passou a encabeçar a lista destes direitos que foram transformados 
em parágrafos do artigo igualizador. Essa transformação é prenhe de 
significação. Com efeito, reconheceu-se à igualdade o papel que ela 
cumpre na ordem jurídica. Na verdade, a sua função é de um 
verdadeiro princípio a informar e a condicionar todo o restante do 
direito. E como se estivesse dito: assegura-se o direito de liberdade de 
expressão do pensamento, respeitada a igualdade de lodos perante 
este direito. Portanto, igualdade não assegura nenhuma situação 
jurídica especifica, mas na verdade garante o indivíduo contra toda má 
utilização que possa ser feita da ordem jurídica17. 

 

No entendimento de Jorge Bacelar Gouveia, o ponto essencial do princípio da 

igualdade está em reconhecer a diferença ou a identidade sob o prisma da ordem 

jurídica, tudo por uma apreciação muito mais valorativa do que naturalística18. 

Por esta razão, representa “um dos princípios estruturantes do sistema 

constitucional global, conjugando dialeticamente as dimensões liberais, democráticas 

e sociais inerentes ao conceito de Estado de direito democrático e social19”. 

Sobre a igualdade faz-se necessária uma análise crítica e aprofundada da 

questão. Nesse sentido é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, que em sua 

obra sobre o tema questiona: Quem são os iguais? Quem são os desiguais? Qual a 

medida da desigualdade? Quais desigualdades podem ser toleradas como fator de 

igualação? A resposta dada pelo autor é a seguinte20:  

 

[...] qualquer elemento residente nas coisas, pessoas ou situações, 
pode ser escolhido pela lei como fator discriminatório, donde se segue 
que, de regra, não é no traço de diferenciação escolhido que se deve 
buscar algum desacato ao princípio isonômico. [...] as discriminações 
são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e 
tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a 
peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto, e a 
desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal 

                                                           
17 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, lves Gandra. Comentários à constituição do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988, art. 5º a 17. São Paulo: Saraiva, v. 2., 1989, p. 13.  
18 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 
2009, v. 2, p. 837.    
19 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da república portuguesa 
anotada. São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Editora Coimbra, 2007, v. 1, p. 336-337.   
20 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ALVES, Fernanda de Brito. O substancialismo e direitos da pessoa com 
deficiência: a função social do processo. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, v. 12, n. 1, 2012, p. 
6. 
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correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na 
Constituição21. 

 

Frequentemente, as atividades legislativas implicam a elaboração de leis que 

serão dirigidas apenas a um grupo, podendo beneficiá-lo ou mesmo onerá-los. Nestes 

casos, pode ocorrer discriminação, mas não necessariamente lesão ou desrespeito 

ao princípio da igualdade, devendo os fundamentos de tais dispositivos ser 

generalizáveis de modo que não favoreça ou prejudique uma pessoa ou um grupo 

diretamente22. 

Sendo assim, qualquer elemento que resida nas pessoas, coisas ou situações 

poderá ser considerado pelo legislador como fator de discriminação, não repousando 

no traço de diferenciação escolhido, em regra, desacato o princípio isonômico. O que 

não se admite é a ocorrência dessas desequiparações de forma fortuita ou 

injustificada23. 

É o que aduz Araújo: 

 

Na realidade, o patrimônio jurídico das pessoas com deficiência se 
resume no cumprimento do direito à igualdade, quer apenas cuidando 
de resguardar a obediência à isonomia de todos diante do texto legal, 
evitando discriminações, quer colocando as pessoas com deficiência 
em situação privilegiada em relação aos demais cidadãos, benefícios 
perfeitamente justificados e explicados pela própria dificuldade de 
inclusão natural desse grupo de pessoas. 

 

Neste sentido, a distribuição desigual de bens, traz consigo vantagens 

exageradas para uns e desvantagens injustificadas para outros, e isso pode ocorrer 

muitas vezes sem culpa daqueles que são beneficiados, fato este que leva à 

exploração, opressão, exclusão de outros24. 

A vulnerabilidade e exclusão social de determinados grupos requereram a 

dispensa de tratamento diferenciado pelo legislador, com o fim de aplicar a igualdade 

                                                           
21 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. atual. 
São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2003 p. 17.  
22 NETO, Cláudio Pereira de Souza. Teoria constitucional e democrática deliberativa: um estudo 
sobre o papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2006, p. 35-36. 
23 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ALVES, Fernanda de Brito. O substancialismo e direitos da pessoa com 
deficiência: a função social do processo. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, v. 12, n. 1, 2012, p. 
7. 
24 ROTHENBURG. Walter Claudius. Igualdade material e discriminação positiva: o princípio da 
isonomia. Novos estudos jurídicos. n. 6, ano 4, 2007, p. 29-52.   
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de fato, invertendo o próprio conceito de discriminação (negativa), importando 

beneficiar uma minoria25. 

Dirceu Pereira Siqueira reforça sobre a importância deste princípio para a 

efetividade dos direitos humanos: 

 

A igualdade apresenta-se como essencial para uma sensível 
compreensão dos direitos humanos, principalmente na interpretação 
dos direitos das minorias, pois o cerne da compreensão encontra-se 
pautado no reconhecimento das diferenças, propiciando a todos igual 
participação na sociedade (atividades estatais e nos meios sociais)26.  

 

O reconhecimento das diferenças supõe o tratamento desigual aos que assim 

carecem traz equilíbrio à relação em sociedade por possibilitar que todos tenham as 

mesmas oportunidades de desenvolver-se, promovendo-se o direito à diferença. Para 

tanto, o princípio da igualdade traduz a proibição de discriminação, que se impõe não 

apenas nas relações entre Estado e cidadão, mas ainda nas relações interprivadas27. 

É o que este capítulo pretende buscar, o significado da máxima aristotélica, 

que preconiza: a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente 

os desiguais, pois não é suficiente tratar de modo igual os iguais e desigualmente os 

desiguais e sim dar oportunidades às pessoas com deficiência lograrem o m mesmo 

êxito que uma pessoa com 100% de suas capacidades; mais que isso, é necessário 

estabelecer quem são desiguais e qual a extensão desta desigualdade28. 

O princípio da isonomia, portanto, deve ser aplicado de forma a vedar a 

discriminação de pessoas que mereçam o mesmo tratamento, impedindo inclusive a 

concretização de enunciados jurídicos que tratem com desigualdade os indivíduos que 

a lei encara como iguais29. 

Luiz Alberto David Araújo apregoa que: 

 

                                                           
25 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ALVES, Fernanda de Brito. O substancialismo e direitos da pessoa com 
deficiência: a função social do processo. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, v. 12, n. 1, 2012, p. 
11. 
26 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Igualdade e legitimidade: a atuação do poder judiciário na conformação 
de valores sociais –a concretização do direito à alimentação. Argumenta – UENP, Jacarézinho, n. 20, 
p. 5, 2014.  
27 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; BRAZZALE, Flávia Balduíno. O direito à diferença e à pessoa com 
deficiência: uma ruptura no regime das incapacidades. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado., v. 17, 
n. 2, 2017. 
28 SIQUEIRA; ALVES, op. cit., p. 10. 
29 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional. São Paulo, SP: Saraiva, 2008, p. 157 
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o princípio da igualdade incidirá, permitindo a quebra da isonomia e 
protegendo a pessoa com deficiência, desde que a situação 
logicamente o autorize. Seria, portanto, lógico afirmar que a pessoa 
com deficiência tem direito a um tratamento especial dos serviços de 
saúde ou direito à acessibilidade. Todas as situações quebram a 
igualdade (inicialmente entendida), mas apresentam autorização 
lógica para tanto30. 

 

Nos dizeres de Fachin, “a igualdade não corresponde à ausência de 

diferenciação”31. A motivação desta definição é o que vem justificar a atuação do 

Estado, na diminuição de obstaculizações no convívio social, destes considerados 

desiguais, através de políticas públicas, intervenção estatal, ações afirmativas e 

outras técnicas que tenham como objetivo o rechaçamento à discriminação e 

marginalização social32.  

Conforme estabelece Rui Barbosa, “a regra da igualdade não consiste senão 

em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam [...] 

Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade 

flagrante, e não igualdade real”33. 

Nas palavras de Dworkin, a igualdade é tratada como o direito de ser tratado 

como igual (um direito a igual tratamento, uma igual distribuição de oportunidades), o 

que deriva em um direito de igual tratamento (igualdade de consideração e respeito)34. 

Ou seja, a sociedade demanda do Estado, e mesmo da iniciativa privada, o 

compromisso do resgate das minorias e dos grupos vulneráveis, composto por 

aqueles que sofreram e sofrem discriminações e dificuldades que os afastam do 

acesso a direitos, que lhe são declarados35. E a essas pessoas deve-se garantir que 

tenham uma vida tão igual quanto possível às das demais pessoas consideradas 

incluídas.  

Nas palavras de Celso Ribeiro Bastos: 

 

                                                           
30 ARAÚJO, Luis Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 
Brasília: CORDE, 2011, p. 50.  
31 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo código civil brasileiro. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2012, p. 323.    
32 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado democrático de direito a partir 
e além de Luhmann e Habermas. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 174.  
33BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Disponível em: 
<https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=38508>. Acesso em: 13 jul. 
2018. 
34 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1999, p. 358-360.   
35 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Teoria geral do direito à alimentação: cultura, cidadania e legitimação. 
Birigui: Boreal, 2015, p. 107.  
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É o princípio da igualdade um dos mais difíceis tratamentos jurídicos. 
Isto em razão do entrelaçamento existente no seu bojo de ingredientes 
de direito e elementos metajurídicos. A igualdade substancial postula 
o tratamento uniforme de todos os homens. Não se trata, como se vê, 
de um tratamento igual perante o direito, mas de uma igualdade real e 
efetiva perante os bens da vida36. 

 

Assim, para se conseguir a igualdade para pessoas com deficiência, o direito 

de não serem discriminadas deve ser complementado pelo direito de se beneficiarem 

das medidas projetadas para garantir sua autonomia, inserção e participação na vida 

da comunidade. Deve ser conferida uma resposta às necessidades específicas com 

a consagração do direito à diferença, porquanto a igualdade em sentido generalizante 

não permite o tratamento das diferenças37. 

Luiz Alberto David Araújo ainda trata sobre o duplo enfoque do princípio da 

isonomia, no qual de um lado está a preocupação do constituinte de tratar as pessoas 

igualmente, sem qualquer distinção, não admitindo qualquer privilégio, tratando 

igualmente as pessoas. Isto é o que se denomina igualdade formal ou igualdade 

perante a lei. Ao mesmo tempo, cuida de realçar certos valores, direitos de pessoas 

ou grupos, que necessitam de proteção especial, especificando ou distinguindo tais 

situações38. 

Desse modo, observa-se que o “sentido primário do princípio é negativo: 

consiste na vedação de privilégios e de discriminações [...] privilégios são situações 

de vantagem não fundadas e discriminações situações de desvantagem”39. Noutro 

sentido, merece destaque a discriminação na vertente positiva, pois a “igualdade tanto 

é não-discriminação, como discriminar em busca de uma maior igualização 

(discriminar positivamente)”. 

Porém, parece-nos que da análise acima, em face do estudo ora tratado, o 

que buscamos é a igualdade de oportunidades, de modo que possamos “ter uma 

desigualdade para se atingir uma igualdade, posto que esta desigualdade visa corrigir 

                                                           
36 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, lves Gandra. Comentários à constituição do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988, art. 5º a 17. São Paulo: Saraiva, v. 2., 1989, p. 15.   
37 RUIZ, Ivan Aparecido; PINTO, Tatiana Coutinho Pitta. Dormindo com o inimigo: da violência psíquica 
contra a mulher e a proteção insuficiente da ordem jurídica brasileira. Revista Jurídica Cesumar – 
Mestrado. v. 12, n. 1, p. 113-146, jan./jul. 2012. 
38 ARAÚJO, Luis Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 
Brasília: CORDE, 2011, p. 80-81.  
39  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais. 3. ed. rev. e atual. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2000, tomo IV, p. 238.  
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uma desigualdade pretérita. A nova igualdade passa a ser o ´resultado da 

equiparação´ ente duas desigualdades”40. 

Ressalta-se que a igualdade formal não indica uma aplicação efetiva do 

princípio da igualdade, sendo que para tal concretização será necessária uma 

atividade jurídica que contemple uma verdadeira interpretação dos dispositivos legais, 

de modo a atender às minorias, muitas vezes não beneficiadas pelas atividades 

legiferante41. Ela “cuida, apenas e tão-somente, da aplicação do direito, que é feita 

pelo julgador e pelo intérprete, seja ele o administrador público ou qualquer particular. 

Deve ele aplicar de forma igual o direito, sem distinção”42. 

Por fim, diversas são as categorias de pessoas que vivem em condições de 

marginalização social que devem ser protegidas pelo Estado e pelos particulares; 

entretanto, com o objetivo de melhor elucidação do tema, propusemo-nos a comentar 

a categoria das pessoas com deficiência, tratando de forma especial as pessoas com 

deficiência visual. 

 

2.1 PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

A existência de corpos com diferenças marcantes sempre despertou a 

curiosidade, o espanto ou a indiferença das pessoas em diferentes sociedades43. 

Quando uma pessoa com características diferentes daquelas que se esperava 

encontrar em determinado ambiente é apresentada ou é vista fazendo parte dele, essa 

pessoa é considerada estranha.  

As pessoas com marcas corporais específicas ou com lesões experimentam 

a noção da identidade estranha por serem consideradas como não-pertencentes a 

determinados ambientes sociais e às expectativas de relações sociais produzidas 

pelos processos de sociabilização44. 

Durante um longo período do pensamento ocidental, o corpo com diferenças 

e marcas foi compreendido como a evidência mística - fosse pela ira ou pelo milagre 

                                                           
40 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 32.  
41 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Igualdade, minorias e legitimidade. In: 
SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias. Estudos contemporâneos de 
hermenêutica constitucional. Birigui: Boreal, 2012, p. 14-15.  
42 ARAÚJO, Luis Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 
Brasília: CORDE, 2011, p. 84.  
43 FOUCALT, Michel. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  
44 SANTOS, Wederson Rufino dos. Pessoas com deficiência: nossa maior minoria. Physis. Rio de 
Janeiro, v. 18, n. 3, set. 2008, p. 4.     
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divino. Mas, com a entrada da narrativa biomédica sobre o corpo, o discurso sobre o 

mistério religioso perdeu força e passou a ser uma narrativa cultural autorizada pela 

modernidade45. Nesse contexto, o anormal seria uma espécie de monstro cotidiano, 

ou um corpo com diferenças banalizado pelo controle que a biomedicina exerce sobre 

ele46. 

O percurso moderno da deficiência saindo da esfera mística para a patológica 

permitiu que o corpo com restrição de habilidades fosse docilizado, por meio de 

intervenção cirúrgica ou reabilitação, assim a pessoa com deficiência passou a ser 

tratada pelo “modelo médico”47, compreendida como uma opressão provocada pela 

lesão corporal e pelas restrições de capacidades resultantes dela48. 

Verifica-se que por muito tempo, o cuidado em relação a “incapacidade” do 

deficiente visava a sua “cura”, a adaptação do indivíduo ou mesmo sua alteração de 

comportamento em relação a sociedade. Os cuidados médicos eram entendidos como 

sendo a questão principal e, em nível político, a principal resposta consistia em 

modificar ou reformar a política de saúde. 

Aqueles que são diferentes fisicamente ou se comportam de maneira distinta 

são obrigados a submeterem-se a tratamentos para se adaptarem as expectativas 

sociais. Sacrifica-se a individualidade biológica e/ou psíquica em nome de uma 

suposta “normalidade”49. 

O entendimento nessa época era de que as pessoas com deficiência 

deveriam adaptar-se à sociedade se desejassem fazer parte desta e não de que a 

sociedade deveria realizar modificações ou adaptações em razão destas pessoas, eis 

que não contribuíam ao desenvolvimento da sociedade de forma alguma, afinal eram 

vistos como incapazes, diferentes, anormais50. 

Após algumas décadas, na segunda metade do século XX, uma das primeiras 

tentativas de afastar a deficiência do campo biomédico aproximando-a das ciências 

                                                           
45 FOUCALT, Michel. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 69.  
46 SANTOS, Wederson Rufino dos. Pessoas com deficiência: nossa maior minoria. Physis. Rio de 
Janeiro, v. 18, n. 3, set. 2008, p. 4.    
47 FOUCALT, op. cit. 
48 SANTOS, op. cit., p. 5. 
49 NEVES, Mariana Moreira; PIOVESAN, Fávia. Os direitos fundamentais e o direito homoafetivo: a 
Invalidade dos questionamentos preconceituosos. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. v. 14, n. 1, 
p. 93-117, jan./jun, 2014. 
50 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações 
afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 60.    
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sociais foi realizada por Talcott Parsons em 1951, através dos aumentos das 

pesquisas e o interesse pela área51. 

O pioneirismo britânico nos estudos sobre deficiência consolidou-se com a 

formação do “modelo social da deficiência”, movimento teórico e político de crítica ao 

modelo biomédico52. A tese do modelo social era de que a desigualdade pela 

deficiência não estava apenas nas lesões corporais, mas constituída nas várias 

barreiras físicas, econômicas, políticas e sociais da vida em sociedade para os 

deficientes53. Transcendendo o aspecto clínico e assistencialista anteriormente 

adotado, vigorou o “modelo social” no qual deve-se efetivamente buscar o 

afastamento de barreiras sociais, políticas, tecnológicas e culturais, ao mesmo tempo 

em que se pauta na valorização, inclusão e dignificação das pessoas com deficiência.  

Além disso, a garantia da participação destas no processo composicional do 

poder auxilia na adequação das previsões normativas e políticas estatais à realidade 

destes, em prol da realização de melhorias ao fim do fomento e efetivação de seus 

direitos.  

Entre o modelo social e o modelo médico há uma mudança na lógica da 

causalidade da deficiência: para o modelo social, a causa da deficiência está na 

estrutura social pouco sensível à diversidade corporal; já para o modelo médico, no 

indivíduo e sua lesão54. 

Neste sentido,  

 

“problema” não é do surdo, que não entende o que está sendo dito na 
TV, e, sim, da emissora que não colocou a legenda (sistema closed-
caption); o “problema” não é do cego que não consegue estudar e, 
sim, dos estabelecimentos de ensino que não publicam e nem 
adquirem computadores em braile e que também não habilitam seus 
professores na língua de libras; o “problema” não é do deficiente físico 
que não pode subir escada ou entrar num ônibus e, sim, do Estado 
que aprovou construções e veículos sem rampas ou elevadores de 
acesso55. 

 

                                                           
51 SANTOS, Wederson Rufino dos. Pessoas com deficiência: nossa maior minoria. Physis. Rio de 
Janeiro, v. 18, n. 3, set. 2008, p. 7.  
52 DINIZ, Debora. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
53 BARNES, Colin; BARTON, Len; OLIVER, Mike. Disability studies today. Cambridge: Polity Press, 
2002.  
54 BARTON, Len; OLIVER, Mike. The birth of disability studies. Leeds: The Disability Press, 1997.  
55 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O direito à diferença: as ações afirmativas como mecanismo de 
inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e portadores de deficiência. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003. p. 132-133. 
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Em um contexto de promoção de liberdade e igualdade, o modelo social da 

deficiência devolve para a sociedade a responsabilidade por enfrentar a deficiência 

como uma questão social na esfera do público, promovendo a garantia dos direitos de 

quem a experimenta56.  

Nos próximos tópicos serão abordados entre os vários dispositivos 

Constitucionais que vedam a discriminação as pessoas com deficiência, bem como o 

avanço desta proteção em território nacional desde a promulgação da Constituição 

Federal de 198857.  

 

2.1.1 Terminologia, Classificação e Conceitos 

 

Até a década de 1980, a sociedade utilizava-se de termos como "aleijado", 

defeituoso", "incapacitado", "inválido" para se referirem as pessoas que tinham 

alguma dificuldade, seja motora, sensorial, mental ou intelectual. Tal vocabulário era 

interligado aos aspectos médicos, como consequência do modelo que imperava em 

relação à deficiência, dotados de preconceito e usados de forma pejorativa.  

A obra significativa sobre a tutela das pessoas com deficiência, de Luiz Alberto 

David Araújo, adotou três termos aceitos à época de sua publicação: excepcional, 

deficiente e pessoa portadora de deficiência58. 

Corroborando com a nova nomenclatura, “pessoas portadoras de deficiência” 

foi inserido na letra da lei da Constituição Federal de 1988. Há, todavia, nas palavras 

de Cibelle Linero Goldfarb, uma falha na expressão “portador de deficiência”, na 

medida em que o termo “portador”, ao mesmo tempo que enfatiza inicialmente a 

pessoa humana, sublinha como característica que tal porta (carrega, possui) uma 

deficiência, ou seja, poder-se-ia aqui exemplificar que a pessoa, caso fosse de seu 

interesse, optaria por sair de casa e deixar lá a deficiência, seja visual, física, 

intelectual, ou outra, como se objeto fosse, razão pela qual, a expressão “pessoas 

                                                           
56 SANTOS, Wederson Rufino dos. Pessoas com deficiência: nossa maior minoria. Physis. Rio de 
Janeiro, v. 18, n. 3, set. 2008, p. 7. 
57 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018. 
58 ARAÚJO, Luis Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 
Brasília: CORDE, 2011, p. 15.  
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portadoras de deficiência” é bastante criticada pelo fato de que as deficiências não 

são “portadas” ou “carregadas” como um objeto59.  

Além disso, quando se rotula alguém como "portador de deficiência", nota-se 

que a deficiência passa a ser "a marca" principal da pessoa, em detrimento de sua 

condição humana60. Estabelecer que uma pessoa possui uma deficiência é realizar 

uma comparação com as demais pessoas, ditas “normais”, “em uma visão simplista, 

poderíamos dizer que se o homem fosse concebido com três braços, aqueles que 

possuíssem apenas dois seriam considerados portadores de deficiência”61. 

A aprovação, em 2006, da Convenção Internacional de Direitos da Pessoa 

com Deficiência, pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 

adotou a expressão pessoa com deficiência no âmbito internacional e a manteve até 

os dias atuais. 

Enquanto isso, no plano doméstico, a lei que definiu as diretrizes e bases da 

educação nacional62, apresentou reformulação para substituir o termo “portadores de 

deficiência” por “pessoas com necessidades educacionais especiais”. Já a Portaria nº 

2.344/1063, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República definiu, 

em seu art. 2º, que, ao invés de “pessoas portadoras de deficiência” deve-se adotar o 

termo “pessoas com deficiência”, com o intuito de destacar a pessoa em primeiro lugar 

e não sua condição. 

Na busca de zelar pelos Direitos Humanos, o Senado Federal se posicionou 

e apresentou sete justificativas que levaram os grupos de inclusão social a terem 

chegado à expressão “pessoa com deficiência”, entre eles:  a) não esconder ou 

                                                           
59 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2009. p. 30. 
60 ANDRADE, Fábio Siebeneichler de; BUBLITZ, Michelle Dias. Notas sobre o estatuto da pessoa com 
deficiência (lei 13.146/2015) e a alteração da curatela e do regime de capacidade. Revista Jurídica 
Cesumar. v. 16, n. 3, p. 707-727, set./dez. 2016.  
61 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ANSELMO, José Roberto. A pessoa com deficiência no cenário jurídico 
contemporâneo: uma análise no viés da competência em matéria de acessibilidade. In: SIQUEIRA, 
Dirceu Pereira; LEÃO JÚNIOR, Teófilo Marcelo de Arêa (Org.) Direitos sociais: uma abordagem 
quanto à (in)efetividade desses direitos – a Constituição de 1998 e suas previsões sociais. Birigui – SP: 
Boreal, 2011, p. 89.  
62 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 12 ago. 2018.  
63 BRASIL. Portaria nº 2.344, de 3 de novembro de 10. Publicar a Resolução nº 01, de 15 de outubro 
de 2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE, que altera 
dispositivos da Resolução nº 35, de 06 de julho de 2005. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Disponível em: 
<http://www.udop.com.br/download/legislacao/trabalhista/pcd/port_2344_pcd.pdf>.  Acesso em: 20 jul. 
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camuflar a deficiência; b) mostrar com dignidade a realidade e valorizar as diferenças 

e necessidades decorrentes da deficiência; c) defender a igualdade entre as pessoas 

com deficiência e as demais em termos de direitos e dignidade64.  

Observa-se que houve um grande avanço em relação a nomenclatura e uma 

busca por se utilizar um termo que os definisse de forma digna, uma vez que a 

construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo cuidado com 

a linguagem, pois através dela se expressa de forma voluntário ou não, o respeito ou 

a discriminação em relação a este grupo vulnerável.  

Dizer que as palavras são apenas palavras e não servem para modificar a 

realidade é uma inverdade, ainda mais quando de fácil assimilação passam para o 

jargão e o gosto popular, podendo gerar mais preconceitos e tornarem-se até 

ofensivas65.  

A nova terminologia adotada, deixa claro que a deficiência é externa à pessoa, 

e, de outro lado, fortalece a ideia de que a promoção dos direitos da personalidade 

das pessoas com deficiência passa pela desobstrução de sua participação plena e 

efetiva na sociedade66. “Por isso, vamos sempre nos lembrar que a pessoa com 

deficiência antes de ter deficiência é, acima de tudo e simplesmente: pessoa”67. 

Por fim, muito embora ainda conste no texto constitucional termo 

“ultrapassado”, usaremos o termo que se mostra mais compatível com os valores e 

princípios vigentes na sociedade atual quanto ao trato relacional das pessoas com 

deficiência. 

É o que diz Romeu Sassaki68: 

 

[...] jamais houve ou haverá um único termo correto, válido 
definitivamente em todos os tempos e espaços, ou seja, latitudinal e 
longitudinalmente. A razão disto reside no fato de que a cada época 
são utilizados termos cujo significado seja compatível com os valores 
vigentes em cada sociedade enquanto esta evolui em seu 
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relacionamento com as pessoas que possuem este ou aquele tipo de 
deficiência. 

 

Sabido também, que a adequada proteção da pessoa com deficiência deve 

levar em conta aspectos distintivos como o tipo de deficiência e seu grau, o contexto 

social em que se insere o indivíduo, dentre outros essencialmente influenciadores à 

definição do trato devido. Quando se fala em pessoa com deficiência, o senso comum 

nos induz a pensar em cadeira de rodas ou muletas, porém o tema é muito mais 

amplo.  

O antigo e revogado Decreto nº 914/93 trazia em seu artigo 3º a conceituação 

a respeito de quem deveria ser considerado pessoa com deficiência: 

 

Art. 3º Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que 
apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua 
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano69. 

 

No ano de 1999, o Decreto 3298 especificou em quatro categorias as pessoas 

com deficiência: física, auditiva, mental e múltipla70.  

Nos dias atuais, seguimos o conceito definido pela ONU (através da 

Resolução 3477), e constante no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência71, 

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. 

Sábias as considerações de Luiz Alberto David Araújo, no sentido que “não 

basta que haja o impedimento, mas que haja impedimento com dificuldade (ou 
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barreira, como afirma o instrumento internacional internalizado)”72. Tal verificação 

somente pode ser feita diante de um caso concreto. E adiciona, “que o que define a 

pessoa com deficiência não é a falta de um membro nem a visão ou audição 

reduzidas. O que caracteriza a pessoa com deficiência é a dificuldade de se relacionar, 

de se integrar na sociedade”73. 

Para inserção na Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, estipulada no Decreto 3.298/9974, considera-se deficiente o cidadão 

incluído em uma ou mais das seguintes características:  

a) Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano.  

b) Deficiência permanente é aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que 

se altere, apesar de novos tratamentos.  

c) Incapacidade é a redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 

social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser 

exercida.  

Ademais, o conceito de deficiência abrange um conjunto amplo de 

características, podendo ser sensoriais ou intelectuais, de nascença ou ter surgido 

com o tempo em função de doença ou acidente. Podem ser leves ou severas, sendo 

as primeiras aquelas que tenham impacto brando na capacidade de trabalho e 

interação com o meio físico e social e as severas as que requerem maior apoio e 

assistência.  

Não se adentrando em todas as especificidades constantes do campo 

doutrinário ou legislativo, pode-se afirmar, de forma sintetizada, que tais definições 

convergem para considerar a deficiência como perda permanente de funcionalidades. 
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Neste ponto, adota-se a perspectiva de que pessoa com deficiência é o ser humano 

acometido por características que, diminuindo sua capacidade de desenvolvimento e 

atuação em determinado segmento, dificultam sua integração social para uma 

vivência regular em acordo aos parâmetros adotados pela sociedade na qual se insere 

em determinado período. 

Portanto, caso a deficiência seja mínima e não comprometa a integração da 

pessoa no meio social, não estaremos diante de uma pessoa com deficiência que 

dependa da proteção do direito75. Nos dizeres de Siqueira e Anselmo, a conceituação 

de que qualquer anormalidade conduz a condição de “pessoa com deficiência” pode 

dar ensejo ao aparecimento de um oportunismo social, ou seja, pessoas que se 

aproveitam de pequenas deficiências para se beneficiarem de um tratamento 

diferenciado, assim, o grau de deficiência é fator fundamental para a verificação da 

proteção e deve ser aferido em cada caso76.  

O artigo 4º do Decreto 3.298/1577, com a alteração dada pelo Decreto 

5.296/0478, conceitua as diversas formas de deficiência, contudo, para Luiz Alberto 

David Araújo, há que se ter em vista, o meio social, o grau de dificuldade de 

determinado indivíduo, não se podendo falar em uma relação fechada e imutável entre 

deficiência e incapacidade. 

É o que sugere no trecho abaixo: 

 

na verdade, o rol do Decreto Regulamentar n. 5296/04 passou a ser 
exemplificativo e não taxativo. Se houver coincidência na 
caracterização, o Decreto se aplica. Isso não significa que não 
havendo, a pessoa não deva ser considerada pessoa com deficiência. 
Ou seja, o Decreto se presta a incluir, não a excluir. 
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De maneira didática e exemplificativa, salientaremos neste capítulo os 

principais tipos de deficiência, que são: física, mental, visual, auditiva. 

A mais conhecida das deficiências é a física, que é a alteração completa ou 

parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 

da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho de funções.  

A deficiência auditiva é considerada a perda parcial ou total das possibilidades 

auditivas sonoras, variando do grau e níveis de surdez leve a anacusia79.  

Outra forma de deficiência é a mental, classificada como funcionamento 

intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito 

anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 

como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; 

e h) trabalho;  

Ademais, têm-se a deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é 

igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, 

que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 

anteriores80.  

Nos dizeres de Paiva Gonçalves podemos verificar de que forma é feita a 

apuração da acuidade visual: 

 

Tal medida se obtém submetendo ao discrime do olho observado 
imagens impressas de grandezas crescentes, desde as que se 
apresentam sob ângulo de um minuto até as de valores angulares 

                                                           
79 perda total ou parcial da audição. 
80 BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm>.  
Acesso em: 23 out. 2016.  
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decuplicados. Tais símbolos, figuras ou letras, denominam-se 
optotipos, tanto menores quanto mais agudos os ângulos e, portanto, 
maior a agudeza visual, o que nos permite que a acuidade visual 
cresça em razão inversa do ângulo que a mede81. 

 

Diz-se que uma pessoa tem acuidade visual de 20/200 se ela precisa ficar a 

uma distância de 20 pés para ler o tipo-padrão que uma pessoa de visão normal pode 

ler a uma distância de 200 pés. A acuidade visual também pode ser influenciada por 

brilho, cor e contraste82. 

Entretanto, apesar do padrão de “acuidade visual” definido em lei, alguns 

especialistas em oftalmologia propuseram medidas quantitativas mais complexas da 

“eficiência visual”, nas quais a acuidade visual desempenha apenas um dos papéis. 

Nos ensinamentos de Baker83: 

 

À primeira vista, a definição de cegueira parece muito simples e 
rigorosa. No entanto, este não é o caso, uma vez que existem muitos 
tipos e graus de cegueira. Algumas pessoas cegas sofrem de cegueira 
total; outras têm um certo grau de visão, mas tão confusas e 
impossíveis de serem corrigidas favoravelmente, que não importa 
quanta visão elas tenham, ela não tem valor prático. A cegueira 
também inclui uma quantidade mínima de visão que distingue grandes 
formas, tais como edifícios ou árvores, percebidas em uma imagem 
embaçada e infecciosa (Tradução livre)84. 

 

Telford e Sawrey defendiam que as definições funcionais variam de acordo 

com as finalidades que pretendem servir. Assim, temos a “visão proximal” e a “visão 

distal”, assim como a “cegueira educacional” e a “cegueira ocupacional”85. 

As pessoas educacionalmente cegas são aquelas cuja visão é tão deficiente 

que não podem ser educadas através dela. Sua educação deve ser realizada, 

primordialmente, através dos sentidos auditivos, tátil e cinestésico. Os 

educacionalmente cegos têm que ler e escrever em Braille.  

                                                           
81 GONÇALVES, Paiva. Oftamologia. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu, 1979, p.31. 
82 TELFORD, Charles W; SAWREY, James M. O indivíduo excepcional. Tradução de Vera Ribeiro. 
5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988, p. 469.  
83 BAKER, Harry J. Introdución al studio de los niños sub y superdotados. Tradução de Alfredo 
M/Ghioldi. Buenos Aires: Kapeluz, 1950, v. 1, p.29. 
84 “A primera vista, la definición de la ceguera parece algo muy simple y terminante. Sin embargo, no 
es así, pues existen muchas clases y grados de ceguera. Algunos ciegos padecen de ceguera total; 
otros poseen grado de visión, pero tan confusa e imposible de ser favorablemente corregida, que sea 
cual fuere la cantidad de visión que posean, carece de valor práctico. La ceguera incluye también una 
cantidad mínima de visión que permite distinguir formas grandes tales como edificios o árboles, 
percibidas en forma borrosa e infectiva”. 
85 TELFORD; SAWREY, op. cit., p. 470.  
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Já as pessoas de visão parcial são capazes de usar a visão como seu canal 

principal de aprendizagem e não precisam do Braille. Contudo só podem ler o material 

impresso em tipos ampliados, ou precisam de dispositivos de ampliação, ou, ainda, 

só conseguem ler quantidades limitadas de material de impresso normal em 

condições especiais86.  

Frisa-se, que nem todo deficiente visual ou pessoa com baixa visão foi 

alfabetizado no sistema de linguagem Braille, motivo pelo qual para sua efetiva 

autonomia, necessita de instrumentos diferenciados para ter um acesso efetivo, por 

exemplo, a obras publicadas em livros, cartilhas, revistas, etc.  

No que diz respeito a deficiência visual, as desvantagens consistem nos 

efeitos cumulativos da própria incapacidade e se suas limitações intrínsecas, do 

estigma social e do autoconceito do indivíduo cego87. De acordo com Luiz Alberto 

David Araújo, “a falta de visão, assim, constitui-se um bloqueio, num primeiro 

momento, para a recepção das outras impressões”88. Ou seja, a pessoa que se torna 

ou nasce deficiente visual necessita de habilidades antes desconhecidas para se 

adaptar à nova realidade. 

Diante de tantas definições, fica claro que as deficiências são limitadoras de 

determinados aspectos, mas apenas tornam-se assoladoras quando prejudicam, ou 

até inviabilizam, a realização dos anseios e reinvindicações da pessoa, bem como o 

exercício de direitos, concernente aos cenários garantidores de uma vivência digna. 

Fixados os elementos da terminologia, classificação e conceitos das 

deficiências, passamos a uma breve análise das normas em âmbito internacional e 

nacional que promoveram os direitos da pessoa com deficiência até os dias atuais.  

 

2.1.2 A tutela jurisdicional coletiva dos direitos da personalidade das pessoas com 

deficiência 

 

Uma grande preocupação do direito nos últimos anos tem sido zelar pelos 

direitos das pessoas com deficiência, as quais constantemente têm sofrido todo tipo 

de cerceamento de direitos humanos, como violação à liberdade de ir e vir 

                                                           
86 TELFORD, Charles W; SAWREY, James M. O indivíduo excepcional. Tradução de Vera Ribeiro. 
5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988, p. 470 
87  Ibid., p. 477.  
88 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas com deficiência. 4. Ed. rev. 
ampl. atual. Brasília: 2011, p. 35  
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(prejudicada pela falta de acessibilidade a locais públicos e privados) e carência de 

plenas condições de emprego, entre outros.  

Diante de tal preocupação, diversas normas foram criadas afim de satisfazer 

tais necessidades. Primeiramente, devemos fixar os critérios que nos levaram a 

realizar a pesquisa deste tópico. Consideramos como relevante, trazer ao leitor uma 

abordagem das leis, normas, portarias etc. que estabeleceram proteção aos direitos 

das pessoas com deficiência no campo internacional e nacional, desde a Constituição 

Federal de 1888 até os dias atuais, seguindo o critério de apenas citar o que nos 

mostrou relevante em ordem cronológica e não necessariamente abordar todas as 

normas regulamentadas.  

Feitas as considerações e levando-se em conta cada vez mais evidenciadas 

as questões referentes às pessoas com deficiência, ante a complexidade da sua 

inserção na vivência social, determinadas garantias e direitos essenciais tomaram 

forma positivando-se em instrumentos normativos de grande relevância. Ora, 

enquanto fenômeno social notório, a condição da pessoa com deficiência deve ser 

dotada de adequada figuração no mundo jurídico. Diante desta demanda foram 

editadas diversas normas com o objetivo de tutelar e regular tal conjuntura, inserindo-

os definitivamente no marco legal através da Constituição Federal89.  

A Carta Magna inovou, ao colocar o princípio da dignidade da pessoa humana 

em posição de destaque e centralidade, como valor essencial, vez que o mesmo atrai 

o conteúdo de todos os direitos fundamentais90. 

Outrossim, trouxe em seu corpo diversos valores e princípios através dos 

quais se instaurou uma nova ordem jurídica que impôs um repensar de todo o sistema, 

na medida em que o ser humano, diante da eleição da dignidade da pessoa humana 

como fundamento do próprio Estado Democrático de Direito, passou a ocupar o centro 

referencial do ordenamento.  

A dignidade da pessoa humana, é compreendida como qualidade inerente da 

própria condição humana e deve ser reconhecida, promovida, respeitada e protegida 

de violações. Ela representa o valor absoluto de cada ser humano, sendo irrenunciável 

                                                           
89 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018. 
90 NEVES, Mariana Moreira; PIOVESAN, Fávia. Os direitos fundamentais e o direito homoafetivo: a 
Invalidade dos questionamentos preconceituosos. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. v. 14, n. 1, 
2014. 
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e inalienável. Inclusive, como decorrência dessa conjugação vamos encontrar no ser 

humano a capacidade de reconhecer no outro um semelhante, um igual, um pouco de 

si mesmo e de se relacionar com esse semelhante e notas distintivas que também 

devem ser consideradas91. 

Luís Roberto Barroso justifica a importância de a dignidade da pessoa 

humana ser tratada como um princípio: 

 

A identificação da dignidade humana como um princípio jurídico 
produz consequências relevantes no que diz respeito à determinação 
de seu conteúdo e estrutura normativa, seu modo de aplicação e seu 
papel no sistema constitucional. Princípios são normas jurídicas com 
certa carga axiológica, que consagram valores ou indicam fins a serem 
realizados, sem explicitar comportamentos específicos. Sua aplicação 
poderá se dar por subsunção, mediante ponderação, em caso de 
colisão com outras normas de igual hierarquia. Além disso, seu papel 
no sistema jurídico difere do das regras, na medida em que eles se 
irradiam por outras normas, condicionando seu sentido e alcance92. 

 

Assim, a dignidade da pessoa humana passou a ocupar lugar de destaque no 

ordenamento jurídico, o que levou muitos operadores do direito a considerá-la como 

ponto de partida do sistema jurídico, seu valor fonte93. 

Isto se deu, na construção de ordenamentos jurídicos suficientemente 

dotados de princípios com elevada carga axiológica, os quais permitiriam a entrada 

de valores no campo do direito, enterrando as teses que defendiam o direito puro, cuja 

teoria geral não se ocupada dos valores94. 

A Constituição Federal trouxe à tona a “personificação do direito civil”, o qual 

não seria mais guiado pelos valores burgueses da propriedade e da autonomia 

privada, mas sim voltado para a tutela da pessoa, considerada em toda a sua 

diversidade e complexidade95. 

Aduz Ingo Sarlet: 

                                                           
91 GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2007, p. 128-129.  
92 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão provisória para 
debate público. Mimeografado, 2010, p. 12. 
93 ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2000, v. 1, p. 72. 
94 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o princípio da dignidade humana. In: DE PAULA, Alexandre 
Sturion. Ensaios constitucionais de direitos fundamentais. Campinas: Servanda, 2006, p. 224  
95 MELLO, Cláudio Ari. Contribuição para uma teoria híbrida dos direitos de personalidade. In: SARLET, 
Ingo Wolfgang (org.). O novo código civil e a constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, 
p. 67-68.   
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Constituinte de 1988, além de ter tomado uma decisão fundamental a 
respeito do sentido, da finalidade e da justificação do exercício do 
poder estatal e do próprio Estado, reconheceu categoricamente que é 
o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, 
já que o ser humano constitui a finalidade precípua e não meio da 
atividade estatal96. 

 

Consequentemente, uma lei, mesmo cumprindo os ditames constitucionais 

específicos para certas matérias, poderá ser reputada inconstitucional se o legislador 

não estiver atento à preocupação constitucional relativa à dignidade da pessoa 

humana97. 

Este princípio reclama “condições mínimas de existência, existência digna 

conforme os ditames da justiça social”98, assim com um verdadeiro dever fundamental 

de tratamento igualitário, de maneira que o indivíduo, além de ter sua dignidade 

respeitada, deve igualmente respeitar a dignidade de seu semelhante99. 

Em suma, ela reúne a afirmação da integridade física e moral do homem, 

“garantida pelo livre desenvolvimento da personalidade, pela defesa da autonomia 

individual, pela igualdade de tratamento e pelo fornecimento de condições mínimas 

de existência”100, porém igualmente traz grandes desafios no plano legislativo, uma 

vez que o legislador deve-se esforçar não somente para refletir a realidade, mas 

também, conscientemente, buscar a sua transformação101.  

Motivo pelo qual, essa luta incessante pela efetivação do respeito à dignidade 

da pessoa humana tem produzido alterações no texto constitucional, como exemplo 

menciona-se os §§ 3º e 4º do art. 5º, com o objetivo de aperfeiçoar nossos 

instrumentos de proteção aos direitos humanos e que será tratado em ênfase no 

próximo capítulo.  

É o que aduz Flávia Piovesan: 

 

                                                           
96  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 103. 
97 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 54.   
98 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista 
de Direito Administrativo, v. 212, p. 93.   
99 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 60-61.    
100 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Direito ao sossego. In: LOTUFO, Renan (Org.) Cadernos de 
direito civil constitucional. Curitiba: Juruá, 2001, p. 113.  
101 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade humana. In:  MORAES, Maria Celina 
Bodin de. (Coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 5.  
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Ao analisarmos a carta de direitos fundamentais expostas pela 
constituição, percebemos uma sintonia com a Declaração Universal 
de 1948, bem como com os principais pactos sobre Direitos Humanos, 
dos quais o Brasil é signatário. Intensifica-se a interação e conjugação 
do Direito internacional e do Direito interno, que fortalecem a 
sistemática de proteção dos direitos fundamentais, com uma 
principiológia e lógica, fundada na primazia dos Direitos Humanos102. 

 

Hodiernamente, a tutela da pessoa desfruta de primazia em nossa ordem 

constitucional, como princípio fundamental previsto no art. 1º, III da Constituição 

Federal, in verbis: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
 III - a dignidade da pessoa humana103; 

 

E por estar no topo, esse princípio fundamental, que é inerente ao indivíduo, 

ainda que não tenha nascido, como é o caso do nascituro, vincula todas as esferas 

jurídicas, protegendo o ser humano seja em relação ao próprio Estado, seja em 

relação aos demais indivíduos. Por isso ele é a “chave de leitura e da interpretação 

dos demais princípios fundamentais e de todos os direitos e garantias fundamentais 

expressos na Constituição. 

É o que se reflete ao dispor sobre os Direitos Sociais da pessoa com 

deficiência. A título exemplificativo, tem-se no inciso XXXI do artigo 7º104 a vedação 

de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

com deficiência.  

Luiz Alberto David Araújo ainda ressalta que: 

 

A regra constitucional afirma que não pode haver qualquer 
discriminação, desde que não haja correlação lógica entre a situação 
discriminada e o bem protegido. A pessoa com deficiência visual, no 
entanto, pode concorrer, de igual para igual, a uma vaga de 

                                                           
102 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito internacional. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 
2000, p. 46.  
103 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018.  
104 Ibid. 
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classificador de certos produtos (que depende do tato) ou mesmo, na 
área jurídica, onde poderá desenvolver uma série de atividades105. 

 

Não se trata, tampouco, de regra vinculada, apenas e tão-somente, da 

Administração Civil, mas também das Forças Armadas. A reserva constante do inciso 

VIII, do artigo 7º contempla, além dos cargos e empregos da Administração Civil, a 

Militar. Evidente que não se pretende quebrar a regra da habilitação, necessária para 

o desempenho do cargo ou da função. E nem se diga que o Poder Judiciário estaria 

excluído do dever de oferecer vagas reservadas, inclusive, para os cargos de 

juízes106. 

Já no inciso II do artigo 23, a CF prevê que é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios tratarem de saúde e assistência 

pública. No inciso XIX, artigo 24 define que é competência da União, Estados e Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas 

com deficiência.  

Em seu artigo 37, inciso VIII, prevê o direito à reserva de cotas em empregos 

públicos para pessoas com deficiência. Verifica-se, logo de início, que o constituinte 

quis vincular todos os níveis da administração pública, fixando regra a ser obedecida 

pela União Federal, pelos Estados, pelos Municípios e pelo Distrito Federal. 

No que tange a assistência social, no artigo 203, será assegurado às pessoas 

com deficiência, independente de contribuição, habilitação e reabilitação e a 

promoção de sua integração à vida comunitária, bem como a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

A habilitação deve ser ministrada àquelas pessoas com deficiência, que 

necessitam de treinamento para ingressar na vida social ou, mesmo, que do mesmo 

necessitem para diminuir sua dificuldade de inclusão. A educação, com um eventual 

suporte específico para superar certas dificuldades, mas sempre em escola regular, 

as oficinas de trabalho e o tratamento fisioterápico representam exemplos de 

habilitação. A reabilitação tem a finalidade de cuidar dos que, alguma vez, tiveram 

habilitação e a perderam por qualquer motivo107. 

                                                           
105 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas com deficiência. 4. Ed. 
rev. ampl. atual. Brasília: 2011, p. 86.  
106 Ibid., p. 92.  
107 Ibid., p. 100.  
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Outro benefício, além da habilitação e reabilitação se refere ao direito a uma 

prestação mensal, por parte da previdência social, na base de um salário mínimo, para 

a pessoa com deficiência, que comprovar não ter condições de manter a sua própria 

subsistência nem de ser mantido por seus familiares108. 

Na área da educação, o artigo 208 diz que é dever do Estado garantir o 

atendimento educacional especializado às preferencialmente na rede regular de 

ensino, haja vista que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, são direitos públicos 

subjetivos.  

Ressalta Luiz Alberto David Araújo: 

 

Hoje a ideia predominante é a ideia da inclusão, onde a criança é 
colocada na rede regular. O professor terá que ter habilidades próprias 
para receber o novo aluno e acompanha-lo. Seus colegas de classe 
vão conviver com as suas dificuldades, desenvolvendo espírito de 
solidariedade e tolerância. E a criança estará incluída nos desafios 
regulares da rede109. 

 

Este artigo destaca a necessidade de desenvolver a inclusão, como forma de 

participação social e democrática. O aluno ingressa na rede regular, trabalha com 

colegas sem deficiência e se desenvolve a partir de critérios próprios, escolhidos pela 

professora que saberá (deverá saber) avaliar o aluno dentro de sua realidade. 

Relativamente, na seção da família, da criança, do adolescente e do idoso, o 

artigo 227 prevê a criação de programas de prevenção e atendimento especializado 

bem como de integração social do adolescente com deficiência, mediante o 

treinamento para o trabalho e a convivência, contando com a facilitação do acesso 

aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 

arquitetônicos. Ainda neste artigo, a lei remete à regulamentação posterior a 

elaboração de 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 com deficiência.  

No que tange a inclusão social citada neste artigo, “concretizar-se-á, de 

acordo com o comando constitucional, por meio do treinamento para o trabalho, da 

                                                           
108 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas com deficiência. 4. Ed. 
rev. ampl. atual. Brasília: 2011, p. 100. 
109 Ibid., p. 105. 
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facilitação de bens e serviços coletivos e, por fim, pela eliminação de preconceitos e 

de obstáculos arquitetônicos”110. 

Após este marco, no ano seguinte, em 24 de outubro foi editada a Lei nº 

7853111, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, 

sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

– CORDE112. Através dela, pela primeira vez o segmento das pessoas com deficiência 

ganhou visibilidade na estrutura do governo federal.  

No ano de 1990, criou-se a garantia de reserva de até 20% das vagas dos 

concursos públicos para pessoas com deficiência113, muito embora o que se observa 

nos editais é que as vagas que são reservadas as pessoas com deficiência não 

ultrapassam os 5%. 

Seguindo a linha de reserva de vagas para as pessoas com deficiência, a Lei 

8.213114, dispôs sobre a proporcionalidade/obrigatoriedade para a contratação de 

pessoas com deficiência em empregos privados. Prevê também, que a dispensa do 

trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado somente poderá ocorrer após a 

contratação de substituto de condição semelhante, sendo de responsabilidade do 

Ministério do Trabalho e Emprego criar um banco de dados sobre os postos de 

trabalho.  Portanto, a empresa com 100 ou mais empregados tem a obrigação quanto 

ao preenchimento de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 

pessoas com deficiência, habilitadas.  

Simultaneamente, o Decreto nº 129115 promulgou Convenção nº 159, da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Reabilitação Profissional e 

                                                           
110 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas com deficiência. 4. Ed. 
rev. ampl. atual. Brasília: 2011, p. 108.  
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deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm>.  Acesso em 24 out. 2016. 
112 Que somente foi instituído no ano de 1993. 
113 Art. 5º, §2º. BRASIL. Lei 8.112 de 8 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm>.  Acesso em: 23 out. 2016. 
114 BRASIL. Lei 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm>.  Acesso em: 23 out. 2016. 
115 BRASIL. Decreto nº 129, de 22 de maio de 1991. Promulga a Convenção nº 159, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, sobre Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
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Emprego de Pessoas Deficientes, com efeitos de todo o País Membro considerar que 

a finalidade da reabilitação profissional é a de permitir que a pessoa com deficiência 

obtenha e conserve um emprego e progrida no mesmo, e que se promova, assim a 

integração ou e reintegração dessa pessoa na sociedade. 

Já no ano de 1994, a Lei nº 8.899116 instituiu o passe livre às pessoas com 

deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo 

interestadual. No ano posterior, a Lei nº 8.989117 estabeleceu a isenção do Imposto 

sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de automóvel para utilização no 

transporte autônimo de passageiros ou por pessoas com deficiência física.  

O Decreto nº 3.298118 estabeleceu o Conselho Nacional dos Direitos da 

Pessoa Portadora de Deficiência, o CONADE, como órgão superior de deliberação 

coletiva com a atribuição principal de garantir a implementação da Política nacional 

de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, com a finalidade de zelar pela 

efetivação do sistema descentralizado e participação de defesa dos direitos da pessoa 

com deficiência, de propor a elaboração de estudos e pesquisas; de propor e 

incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e à 

promoção dos direitos da pessoa com deficiência; de aproar o plano de ação anual da 

CORDE.  

No ano de 2000, concomitantemente, foram promulgadas as Leis nº 10.048119 

e 10.098120. A primeira abordou o atendimento prioritário e a acessibilidade nos meios 

                                                           
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1991/decreto-129-22-maio-1991-342968-
publicacaooriginal-1-pe.html>.  Acesso em: 10 set. 2018.  
116 BRASIL. Lei nº 8.899 de 29 de junho de 1994. Concede passe livre às pessoas portadoras de 
deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8899.htm>.  Acesso em: 23 out. 
2016. 
117  BRASIL. Lei nº 8.989 de 24 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de 
passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras providências.   Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8989.htm>.  Acesso em: 23 out. 2016. 
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1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida 
as normas de proteção, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm>.  Acesso em: 23 out. 2016.   
119 Art. 1º. BRASIL. Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm>. Acesso em: 13 ago. 2018.  
120 Art. 1º. BRASIL. Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível 
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de transportes, estabelecendo penalidade em caso de descumprimento. A segunda 

subdividiu o assunto em acessibilidade ao meio físico, aos meios de transporte, na 

comunicação e informação e em ajudas técnicas.  

Posteriormente, em 2001, na 54ª Assembleia Mundial de Saúde, a OMS 

aprovou a Classificação Internacional do Funcionamento, da Deficiência e da Saúde 

(CIF),  que propõe a integração do modelo médico e do modelo social de deficiência, 

tentando realizar uma síntese que ofereça uma imagem coerente das diferentes 

perspectivas sobre a saúde, sejam elas: biológicas, individuais ou sociais, permitindo 

a visualização da interação entre a pessoa e o meio ambiente, seja ele físico ou social. 

O objetivo da OMS era de criar uma linguagem comum e de um quadro que 

uniformizasse conceitos, metodologias e critérios, coerentes e consentâneos com os 

progressos científicos, tecnológicos e sociais mais relevantes neste domínio121. 

Neste mesmo ano, o Brasil promulgou a Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência, conhecida por Convenção da Guatemala, ratificada pelo Decreto nº 

3.956122. Esta convenção definiu discriminação como toda diferenciação, exclusão ou 

restrição baseada em deficiência, ou em seus antecedentes, consequências ou 

percepções, que impeçam ou anulem o reconhecimento ou exercício, por parte das 

pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e suas liberdades 

fundamentais123. 

Isto é, para se conseguir a igualdade para pessoas com deficiência, o direito 

de não serem discriminadas deve ser complementado pelo direito de se beneficiarem 

das medidas projetadas para garantir sua autonomia, inserção e participação na vida 

da comunidade. Este foi o princípio norteador da Declaração de Madrid124, que reuniu 

mais de 600 participantes no Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência, em 23 

de março de 2002.    

                                                           
121 ANDRADE, Fábio Siebeneichler de; BUBLITZ, Michelle Dias. notas sobre o estatuto da pessoa com 
deficiência (lei 13.146/2015) e a alteração da curatela e do regime de capacidade. Revista Jurídica 
Cesumar. v. 16, n. 3, p. 707-727, set./dez. 2016. 
122 BRASIL. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001.  Promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras 
de Deficiência. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm>.  Acesso em: 25 ago. 2018.  
123 Ibid.   
124 ONU. Declaração de Madrid, de 23 de março de 2002. Disponível em: 
<http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/6/33>.  Acesso em: 15 ago. 2018.  
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Em 2004, através do Decreto nº 5.296125, o tema da acessibilidade foi 

ampliado a espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, serviços de 

transporte e dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, tornando 

obrigatória a acessibilidade na Internet. 

É o que diz Araújo e Prado: 

 

O tema da acessibilidade, é claro, não se resume à rampa na entrada 
ou banheiro adaptado, conforme a norma de acessibilidade. Isso seria 
uma análise muito simplista. Acessibilidade compreenderia um 
conjunto de informações, ajustes arquitetônicos, todos com base no 
desenho universal (um desenho que considera as necessidades de 
todas as pessoas). Apenas para mencionar, a empresa necessita 
garantir às pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldade de 
ambular a circulação por todos os andares; colocar piso tátil de alerta 
nas escadas e rampas, no mínimo, para orientar a pessoa com baixa 
visão e cega; dotar os espaços de comunicação (libras) e sinalização 
de orientação para os surdos e para as pessoas com deficiência 
intelectual, além de ajustes nos equipamentos. Tudo isso se aplica às 
lojas, aos escritórios, às fábricas, aos supermercados. Estamos 
falando de meio ambiente do trabalho. E meio ambiente do trabalho 
legal, qual seja, o acessível126. 

 

O governo brasileiro, através do que denominou Governo Eletrônico, estipulou 

diretrizes para que seus sites fossem acessíveis. Não faltaram iniciativas oficiais para 

que se realizasse acessibilidade nos sites públicos. No entanto, tais iniciativas não 

foram suficientes ou essas metas não foram devidamente fiscalizadas. 

 

O direito ao trabalho não se concretiza sem a concretização 
concomitante do direito à acessibilidade. É inviável oferecer trabalho, 
em um ambiente não acessível, para uma pessoa com deficiência. O 
mesmo raciocínio vale, também, para outros direitos: o direito à 
acessibilidade é considerado um direito de fundamental importância, 

                                                           
125 BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de 
novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 10 ago. 
2018.   
126 ARAÚJO, Luiz Alberto David; PRADO, Adriana Romeiro de Almeida. Acessibilidade como condição: 
vagas reservadas e a decisão do TST. Revista Consultor Jurídico, 2016. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2016-jun-22/acessibilidade-condicao-vagas-reservadas-decisao-tst>. 
Acesso em: 18 out. 2018. 
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por possibilitar a garantia do direito à saúde, do direito à educação, do 
direito ao transporte, do direito ao trabalho127. 

 

Já no ano de 2007, em 30 de março, na cidade de Nova York, foi assinada a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência128, da qual o Brasil é 

signatário. A CDPD foi primeiro tratado internacional de direitos humanos aprovado 

pelo Congresso Nacional conforme o procedimento qualificado do § 3º do art. 5º da 

Constituição Federal (promulgado pelo Decreto nº 6.949/09129).  

A CNDP, é um instrumento de direitos humanos, com explícita dimensão de 

desenvolvimento social. Ela reafirma que todas as pessoas com todos os tipos de 

deficiência devem gozar de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, e 

esclarece exatamente como as categorias de direitos devem ser aplicadas130e trouxe 

uma nova conceituação, voltada ao meio ambiente, que deve ser livre de barreiras131. 

Refere-se à acessibilidade como ferramenta para que as pessoas com 

deficiência atinjam sua autonomia em todos os aspectos da vida, o que demonstra 

uma visão atualizada das especificidades destas pessoas, que buscam participar dos 

meios mais usuais que a sociedade em geral utiliza para funcionar plenamente nos 

dias de hoje, não se reduzindo apenas à acessibilidade ao meio físico. 

A utilização do braile, da língua brasileira de sinais, da áudio-descrição, da 

legenda oculta ou não, do sistema DAISY para livros em formatos acessíveis, e muitas 

outras formas de adequação da informação às pessoas com deficiência estão 

atualmente disponíveis, apesar de muito pouco ou nada utilizadas pelas emissoras de 

                                                           
127 GONÇALVES, Fabio Marques; MACHADO, Monise Pedreiro. Direito à diferença: desafios e 
possibilidades para a concretização dos direitos de cidadania das pessoas com deficiência no Brasil. 
Revista DIREITO UFMS, Campo Grande, MS, v.4, n.1, p. 155 – 176, jan./jun. 2018, p. 11. 
128  BRASIL. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Protocolo Facultativo à 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – Decreto Legislativo nº 186/2008 – 
Decreto nº 6.949/2009. 2011. Disponível em: 
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130 ONUBR. A ONU e as pessoas com deficiência. Disponível em: 
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131 ARAÚJO, Luiz Alberto David; MAIA, Maurício. O novo conceito de pessoa com deficiência e a 
aplicação da convenção da onu sobre os direitos da pessoa com deficiência pelo poder judiciário no 
Brasil. Revista Inclusiones - Revista de humanidades y ciencias sociales. v. 2, n. 3, jul/set. p. 09-17, 
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televisão, editoras de livros, conferencistas, pois permanecem desconhecidas pelas 

pessoas em geral. 

No âmbito das Nações Unidas, se tornou o marco mais significativo de 

proteção aos direitos desta classe de pessoas: 

 

por reconhecer que a deficiência é um conceito em evolução e que 
resulta da interação dessas pessoas e as barreiras devido às atitudes 
e ao ambiente que impedem a sua plena e efetiva participação na 
sociedade em igualdade de oportunidades com os demais cidadãos, 
bem como que as difíceis situações enfrentadas por pessoas com 
deficiência que estão sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de 
discriminação por causa de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 
políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, nativa ou 
social, propriedade, nascimento, idade ou condição132.  

 

Tal instrumento inovou ao dimensionar o desenvolvimento social e de inclusão 

de maneira objetiva e, por se tratar de instrumento vinculante aos Estados no que 

tange à proteção dessa categoria de pessoas, eis que até então o que havia eram 

normas soft law, sem qualquer cunho jurídico-obrigacional133. 

Este importante marco normativo trouxe um novo conceito que mudava por 

completo a ideia de pessoa com deficiência. Deixava de ser algo da pessoa, e passava 

a ser do ambiente134.  

A partir de todos esses avanços, foi instituído o Plano Nacional de Cultura 

(PNC), através da Lei nº 12.343, de dezembro de 2010, cuja finalidade era o 

planejamento e implementação de políticas públicas de longo prazo voltadas à 

proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Em conformidade com o Art. 

30 da Convenção da ONU, o PNC conclama os entes públicos a viabilizar a inclusão 

das pessoas com deficiência em todos os espaços culturais, como, por exemplo, as 

bibliotecas. 

É o que preconiza a meta 29 do PNC, que determina o prazo de até 2020 

para: "cem por cento de bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, arquivos 

públicos e centros culturais atendendo aos requisitos legais de acessibilidade e 
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133 Ibid.  
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desenvolvendo ações de promoção da fruição cultural por parte das pessoas com 

deficiência"135. 

Consequência disto, foi o Plano Nacional do Livro e Leitura, sancionado, em 

setembro de 2011, por meio do Decreto nº 7.559136. O PNLL reuniu projetos, 

programas, atividades e eventos na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Ele 

deve ser entendido não como mero conjunto de ações, mas sim como uma verdadeira 

política pública voltada a tornar o Brasil uma nação de leitores qualificados, 

independentes e assíduos.  

O PNLL foi dividido em quatro eixos fundamentais, sendo o primeiro deles em 

que a dimensão da acessibilidade e da inclusão se evidencia nas políticas para 

garantir o acesso de todos ao livro e à leitura. O segundo eixo trata sobre o fomento 

à leitura e à formação de mediadores, já o terceiro traz à tona a valorização 

institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico. Por fim, o quarto eixo 

aborda o desenvolvimento da economia do livro 137. O objetivo do PNLL é o de formar 

uma sociedade leitora como condição essencial e decisiva para promover a inclusão 

social de milhões de brasileiros no que diz respeito a bens, serviços e cultura, 

garantindo-lhes uma vida digna e a estruturação de um país economicamente viável. 

Anos depois, em 2015, foi instituído o Estatuto do Deficiente138, no qual foram 

fixados através dos artigos 4º e seguintes, os princípios da não discriminação, 

igualdade de oportunidades, atendimento prioritário, inclusão social, promoção da 

autonomia individual, liberdade, acessibilidade, dentre outros direitos de toda pessoa 

com deficiência. A nova legislação, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência, idealizou a garantia de condições igualitárias de acesso à educação 

                                                           
135 BRASIL. Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010. institui o plano nacional de cultura - PNC, cria o 
sistema nacional de informações e indicadores culturais - SNIIC e dá outras providências. Diário Oficial 
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Leitura - PNLL e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
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Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
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e saúde e estabeleceu punições para atitudes discriminatórias contra essa parcela da 

população. 

Romeu Sassaki adverte que deve-se ter muita cautela com a proliferação de 

legislações, pois “a legislação é como uma faca de dois gumes”. Se por um lado elas 

podem criar mandamentos permissivos, obrigatórios ou proibitivos, com o intuito de 

beneficiar um grupo de pessoas, elas podem, por outro lado, [...] criar antipatia 

exatamente em relação a estas pessoas”139. 

Neste contexto, conclui-se que com o avanço do direito internacional, 

aumentou relativamente a preocupação do direito interno em zelar cada vez mais pela 

proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Nota-se pela quantidade de 

normas constitucionais e infraconstitucionais sancionadas neste período para efetivar 

tais direitos que houve uma evolução protetiva, no entanto, as políticas e legislações 

em vigor não cumprem com eficiência o principal objetivo que é a inclusão social.  

 

2.2 DIREITOS DA PERSONALIDADE  

 

Primeiramente, é imprescindível o conhecimento de que todo indivíduo 

adquire personalidade a partir do seu nascimento com vida assegurando, porém, uma 

certa proteção aos direitos do nascituro140. Através da personalidade, o indivíduo é 

capaz de adquirir direitos e contrair obrigações.  

Para fins deste trabalho, adotou-se a teoria concepcionista, segundo a qual, 

o concepturo, o embrião e o nascituro, são, desde a fecundação, um ser humano 

individualizado, distinto da mãe, possuidor de autonomia genético-biológica, tratando-

se de um ser humano em desenvolvimento, sendo, por isto, uma pessoa e sujeito de 

direitos. 

É o que dispõe, de forma clara, sucinta e objetiva, o Código Civil, em seu 

artigo 2° onde disciplina que: “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento 

com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro”141. 

Neste sentido, têm-se que: 

                                                           
139 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 4. ed. Rio de Janeiro: 
WWA, 2002, p. 145. 
140 Art. 2º. BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 15 ago. 2018 
141 Ibid.  
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O nascituro é titular de direitos personalíssimos, como o direito à vida, 
o direito à proteção pré-natal. Com essa ressalva, fica caracterizado 
que o nascituro não possui personalidade civil, tampouco é uma 
pessoa. Todavia, seus direitos estão resguardados por lei, desde o 
momento da concepção. Sendo assim, ele é sujeito de direito na 
ordem jurídica, porém desprovido de personalidade civil, o que seria 
um requisito imprescindível para figurar na relação jurídica e ser 
detentor de direitos ou obrigações142. 

 

No sentido jurídico, é para a pessoa que o direito foi feito, conceituando-se 

pessoa todo ser humano capaz de direitos e obrigações. Assim, pode-se dizer que 

toda pessoa é dotada de personalidade. 

Contudo, não é apenas a pessoa individualmente a quem o ordenamento 

jurídico atribui personalidade, mas também aos entes morais, conhecida como 

personalidade jurídica. 

Por sua vez, este estudo limita-se na pessoa natural, o ser humano, deixando 

de lado a pessoa jurídica, em razão de os direitos da personalidade serem inerentes, 

à pessoa humana, como atributo que a ela está “indissoluvelmente ligado”143. 

Tem-se, então, que os direitos da personalidade, somado aos direitos 

fundamentais sociais são posições jurídicas que o homem que possui pelo simples 

fato de nascer e viver, são aspectos imediatos da exigência da integração do homem, 

e ainda são condições essenciais ao seu ser e dever ser144. 

Quando se busca garantir o pleno desenvolvimento da personalidade 

humana, estamos tratando de todas as etnias e grupos sociais, assim como as 

pessoas com deficiências, que buscam seus espaços entre todos, com igualdade e 

respeito às suas especificidades.  

Dentre os primeiros direitos típicos da personalidade reconhecidos como 

direitos fundamentais estão o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à 

integridade física. Foram direitos reconhecidos entre indivíduo e Estado, na qual 

visava proteger a pessoa contra as intervenções arbitrárias do Estado145.  

                                                           
142 AZEVEDO, Eder Marques de. Da desconstrução do homo sapiens à consolidação dos animais não 
humanos como sujeitos de direito: uma questão de personalidade? Revista Jurídica Cesumar- 
Mestrado, v. 14, n. 1, 2014.  
143 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. Coimbra: Editora Coimbra, 1996, p. 
86.   
144 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da Personalidade – De Acordo com o Novo Código Civil. São 
Paulo (SP): Atlas, 2005, p. 47-48. 
145 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e 
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 24.  
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Com o aumento populacional das cidades, com o crescimento dos veículos 

de comunicação de massa, com o aumento do desequilíbrio nas relações econômicas 

e com o avanço tecnológico, outros direitos da personalidade emergiram, desta vez 

não apenas para proteger o indivíduo contra o Estado, mas para protege-lo também 

contra a intervenção lesiva de outros particulares146.  

Na esfera sócio-política dos séculos XX e XXI, as pessoas conscientizam-se 

mais de sua dignidade e, consequentemente, exigem o reconhecimento dos seus 

interesses mais recentes e o respeito à sua condição de sujeito147. No mundo jurídico, 

atualmente, reconhecem-se cada vez mais direitos, sobretudo os de cunho não 

patrimonial, levando ao reconhecimento, a cada dia, de novos direitos de 

personalidade.  

À medida que a sociedade se torna mais complexa e as violações às pessoas 

proliferam, até mesmo como decorrência de certos usos dos conhecimentos 

tecnológicos, novas situações demandam projeção jurídica e, consequentemente, 

novos direitos vão sendo reconhecidos, motivo pelo qual nem os direitos da 

personalidade presentes na Constituição Federal de 1988, nem na lista do Código 

Civil de 2002 são rol taxativo ou exaustivos de tais direitos, uma vez que estes não 

são unicamente direitos típicos. Este rol é apenas exemplificativo e reflete dado 

momento histórico que está em veloz mutação.  

Para a efetiva proteção dos direitos da personalidade, é preciso garantir uma 

interpretação do direito que o considere um instrumento versátil e flexível, capaz de 

se adaptar às novas circunstâncias que surgem a cada dia na sociedade148.  

No entendimento de Fernanda Cantali, entender a evolução história dos 

direitos da personalidade é importante para a contextualização temática, no entanto 

fixa que algumas devem ser tratadas com mais vigor. Uma delas é a de que muito 

embora já existissem muitos institutos que trataram da tutela da pessoa ao longo dos 

séculos, o marco de sua consagração é a “modificação que se operou nos sistemas 

jurídicos do pós-guerra na metade do século XX, razão pela qual se diz que a 

constituição dessa categoria é recente”149. 

                                                           
146  BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e 
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 24.  
147 Ibid., p. 25.  
148 Ibid., p. 29.  
149 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 61.  
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Neste sentido, se o valor máximo do ordenamento é a proteção da pessoa, 

ao Direito Civil, cujas raízes demonstram uma preocupação primordial com a proteção 

do patrimônio, deve-se impor uma revisão de todas as categorias e conceitos 

jurídicos, no intuito de adequar-se aos projetos constitucionais.  

Nesse cenário, cumpre salientar que existem duas correntes para definir os 

direitos subjetivos da personalidade: a corrente positivista e a corrente naturalista. 

Para os positivistas, devem ser considerados como direitos da personalidade 

apenas os direitos subjetivos reconhecidos pelo Estado. Assim, para essa corrente, 

todos os direitos subjetivos derivam do ordenamento positivo e sua extensão ou 

delimitação deverão ser resolvidas caso a caso, conforme as previsões normativas. 

De outro lado, para os naturalistas, os direitos da personalidade 

correspondem aos direitos que se relacionam com atributos inerentes à condição de 

pessoa humana, mesmo que não previstos expressamente no ordenamento jurídico. 

São direitos inatos que podem, no máximo, carecer de reconhecimento por parte do 

Estado, mas que sempre estavam lá, aptos a “produzir efeitos”. 

Ao que parece, melhor razão assiste aos naturalistas e as críticas dos 

positivistas no sentido de que existem direitos da personalidade que podem ser 

adquiridos (e, portanto não seriam todos eles inatos) não merece prosperar, porque 

isso não os desnatura, eis que, conforme bem asseverou Bittar150, “há sempre o 

pressuposto da personalidade natural”, sendo o direito da personalidade passível de 

aquisição, um prolongamento ou reflexo, uma continuação da personalidade. 

Expostas as ponderações sobre os direitos da personalidade, analisar-se-á 

em seguida seu conceito. 

 

2.2.1 Conceito 

 

Neste instante, cabe frisar que não há diferença substancial entre os direitos 

da personalidade e os direitos fundamentais, podendo o primeiro ser nomeado como 

“direitos fundamentais da personalidade”, simplesmente por se tratarem dos direitos 

fundamentais em sede de Direito Privado151. 

                                                           
150 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989, p. 7. 
151 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 129.  
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Tanto, que Ingo Sarlet afirma que os direitos da personalidade nem sempre 

são direitos fundados diretamente na lei, mas são sempre direitos de fundamento 

constitucional, ainda que este fundamento seja implícito, já que até mesmo os direitos 

especiais de personalidade que são consagrados expressamente na legislação civil 

decorrem de um direito geral de tutela e promoção da personalidade de que é extraído 

do princípio da dignidade da pessoa humana152.  

Os direitos da personalidade muito embora estejam elencados no Código Civil 

de 2002 não os foram definidos, ficando esta nada simples tarefa ao encargo da 

doutrina, no qual apresentam os mais diversos conceitos, refletindo o alinhamento 

doutrinário de cada autor153. 

Esboçando-se uma conceituação para o termo “personalidade”, pode-se dizer 

que, é um conjunto de qualidades e caracteres inerentes à pessoa individuada. 

Consiste, de certa forma, na própria condição de pessoa, em sua parte intrínseca e 

substancial. Também se apresenta como uma situação jurídica subjetiva que abarca 

determinados bens jurídicos de primeira utilidade à pessoa, ao passo que, assim, é 

fundamentalmente através da implementação e reconhecimento desta, pelo 

ordenamento e pela sociedade, que será possibilitada à pessoa a aquisição e tutela 

dos demais bens e direitos.  

Os direitos da personalidade são próprios do ser humano, direitos que são 

próprios da pessoa. Não se trata de direito à personalidade, mas de direitos que 

decorrem da personalidade humana, da condição do ser humano154.  

Para Rubens Limongi França, direitos da personalidade são “as faculdades 

jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim 

as suas emanações e prolongamentos”155.  

Neste diapasão, Serpa Lopes defende que: 

 

Os direitos da personalidade como os atinentes à utilização e 
disponibilidade de certos atributos inatos ao indivíduo, como projeções 
biopsíquicas integrativas da pessoa humana, constituindo-se em 

                                                           
152 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 3.ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 
107.  
153 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 93.  
154 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e 
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 21. 
155 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. 4. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1980, v. 1, p. 145.  



53 
 

objetos (bens jurídicos), assegurados e disciplinados pela ordem 
jurídica imperante156. 

 

Nas brilhantes palavras de Maria Helena Diniz, que conceitua os direitos da 

personalidade como: 

 

Direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, 
a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, a honra, a 
autoria, etc. Por outras palavras, os direitos da personalidade são 
direitos comuns da existência, porque são simples permissões dadas 
pela norma jurídica, a cada pessoa, de defender um bem que a 
natureza lhe deu, de maneira primordial e direta157.  

 

Em outras palavras são direitos essenciais que visam garantir as razões 

fundamentais da vida da pessoa e o desenvolvimento físico e moral de sua existência, 

tendo por objeto modos de ser da mesma pessoa158.  

Correntemente, os direitos da personalidade são tidos como prerrogativas, de 

conteúdo extrapatrimonial, dotadas de certas características fundamentais, como 

inalienabilidade, perpetuidade e oponibilidade a todos. Atinentes, portanto, a todas as 

pessoas, por sua própria existência e reconhecimento, não podendo ser afastadas, 

sob pena de vilipendio da sua própria condição ou configuração como pessoa. Em 

suma, são direitos que amparam a existência, integridade e dignidade da pessoa, 

assimilando a própria essencialidade do ser. Nesta direção, é também a partir destes 

que se projeta a tônica do mínimo existencial159. 

No que tange os direitos da personalidade, San Tiago Dantas os situa como 

“uma categoria nova de direitos, que têm como objeto os próprios bens da 

personalidade, como a vida, a honra, a integridade corpórea”160.  

Considera-se, atualmente, que o objeto dos direitos da personalidade são 

projeções físicas ou psíquicas da pessoa, ou suas características mais importantes, 

são os bens e valores considerados essenciais para o ser humano161.   

                                                           
156 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 9. ed. rev, e atual. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 2000, v. 1, p. 241.   
157 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 26. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, v. 1, p.  
158 TRABUCHI, Alberto. Instituciones de derecho civil. Tradução da 15. Ed. italiana Luis Martínez-
Calcerrada. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1997.  
159 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Campinhas: Bookseller, 
2000, v. 2, p. 39.  
160 DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil: teoria geral, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.   
161 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e 
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 20. 
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Eis que o objeto desses direitos não é exterior ao sujeito e nem tem conteúdo 

econômico. Ainda, esse objeto não se confunde com a própria personalidade, visto 

que ela, “sendo o pressuposto de todos os direitos, em si mesma não é um direito e, 

muito menos, objeto de qualquer relação”162. 

São uma categoria especial de direitos, diferente dos direitos obrigacionais e 

dos direitos reais. Por meio dos direitos da personalidade se protegem a essência da 

pessoa e suas principais características163. Não é a personalidade o objeto dos 

direitos da personalidade, mas algumas qualidades, expressões ou projeções dela164.  

Segundo a doutrina de Adriano de Cupis há uma hierarquia entre os bens, no 

ordenamento jurídico, “o objeto dos direitos da personalidade são os bens de maior 

valor jurídico, sem os quais os outros perdem valor. São os bens da vida, da 

integridade física, da liberdade”165. Tais bens constituem o mínimo necessário e 

imprescindível ao seu conteúdo.  

Por isso, devemos compreender como bem, em sentido amplo, tudo aquilo 

que satisfaz uma “necessidade humana”, ou toda utilidade, material ou não que incide 

na faculdade de agir do sujeito166. 

Não se pode confundi-los com capacidade, pois, “enquanto a personalidade 

é um valor, a capacidade é a projeção desse valor que se traduz em um quantum”, 

ligando-se a ideia de mensuração “pode-se ser mais ou menos capaz, mas não se 

pode ser mais ou menos pessoa”167. A capacidade é dividida doutrinariamente entre 

capacidade jurídica e capacidade de direito (também denominada de aquisição ou 

gozo) e capacidade de fato (ação ou de exercício). 

Em poucas palavras, a capacidade de direito é intrínseca a todo indivíduo (e 

estendida a agrupamentos morais) como atributos inerentes da própria personalidade. 

É propriamente a aptidão genérica para alguém ser titular de direitos e deveres: 

possibilidade de ser sujeito de direito, sujeito de relações jurídicas168.  

                                                           
162 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 19. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Forenses, 
2008, p. 136.  
163 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e 
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 20.  
164 Ibid.  
165 CUPIS, Adriano de. Direitos da personalidade. Lisboa: Morais, 1961.   
166 GOMES, op. cit. 
167 AMARAL, Francisco. Direito civil Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 254. 
168 FARIAS. Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. 12. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2014, v. 1, p. 305.  
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Por outro lado, a capacidade de exercício corresponde à condição de praticar 

pessoalmente os atos da vida civil no sentido de adquirir, modificar ou extinguir 

relações jurídicas. Esta modalidade sofre gradação distinguindo-se as pessoas 

plenamente capazes, pessoas absolutamente incapazes e pessoas relativamente 

incapazes. 

É o que conclui Pinheiro e Brazzale: 

 

Embora a capacidade de direito prescinda da capacidade de exercício, 
o inverso não se sustenta, já que, embora dotadas dos atributos da 
personalidade, determinadas pessoas podem não gozar da condição 
de exercício pessoal dos direitos civis. A estes o direito denomina 
incapazes169. 

 

A doutrina afirma que o regime das incapacidades tem por finalidade “a 

proteção daqueles que, presumivelmente, não têm discernimento para a 

administração pessoal de seus ‘interesses’”170. Tal finalidade enseja a proteção da 

pessoa e não a sua discriminação, restando indagar acerca da natureza destes 

interesses, se patrimoniais ou existenciais. 

Feitas essas ponderações, passa-se à análise da classificação dos direitos da 

personalidade. 

 

2.2.2 Classificação 

 

É majoritário que, apesar de no Código Civil de 2002, haver previsões 

relacionadas apenas ao nome, imagem, honra, palavra, privacidade e corpo como 

referentes a direitos de personalidade, este quadro não pode ser tido como fechado, 

visto que, em se tratando da personalidade humana, e dos desdobramentos de sua 

própria dignidade, não cabe uma taxatividade inflexível de tais direitos. Ora, tidos 

estes como elementos inerentes à própria existência e dignidade da pessoa, sua 

aferição deve ser examinada e definida em todas, e cada uma, das relações sociais e 

jurídicas, para que seja dada a devida tutela ao ser humano.  

                                                           
169 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; BRAZZALE, Flávia Balduíno. O direito à diferença e à pessoa com 
deficiência: uma ruptura no regime das incapacidades. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado., v. 17, 
n. 2, 2017. 
170 RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no novo Código Civil. TEPEDINO, Gustavo 
(Org.). A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 23.  
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Portanto, os direitos da personalidade, e sua tutela, são componentes diretos 

do alicerce da dignidade humana, devendo o seu campo de apreciação ser amplo o 

bastante para abarcar todos os elementos influentes na configuração do ser humano 

como tal. Ademais, a tutela da personalidade é dotada de uma elasticidade que 

significa abrangência não só das hipóteses previstas em lei como também as não 

previstas, no sentido de preservação total e irrestrita da dignidade humana, eis que 

valor máximo do ordenamento171.  

Primorosa a ementa trazida por Leonardo Estevam de Assis Zanini, nos 

seguintes dizeres:  

 

Ainda, é na dignidade da pessoa humana que encontramos a 
referência unificadora dos direitos fundamentais, ou seja, ela reúne a 
afirmação da integridade física e espiritual do homem, “garantida pelo 
livre desenvolvimento da personalidade, pela defesa da autonomia 
individual, pela igualdade de tratamento e pelo fornecimento de 
condições mínimas de existência172.  

 

Os direitos da personalidade não são numerus clausus, seu catálogo está em 

contínua expansão, constituindo uma série aberta de vários tipos173. Isto pois, não há 

como tutelar apenas um número determinado de hipóteses na medida em que o 

tutelado é o valor da pessoa quase sem limites, até porque se assim o fosse 

certamente ficariam à margem da tutela muitas situações e exigências da pessoa174. 

A concepção dos direitos da personalidade como uma série aberta de direitos 

encontra fundamentos no art. 1º, III, da Constituição Federal175, que estabelece a 

dignidade humana como princípio fundamental, e no §2º do art. 5º, que amplia a 

proteção da pessoa a todas as circunstâncias necessárias à garantia de sua 

dignidade, independentemente de tais garantias estarem previstas expressamente.  

Para Roxana Borges,  

 

                                                           
171 PERLINGIERI, Pietro. La personsalitá umana nell´ordinamento giuridico, p. 185-186. Apud 
CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada 
e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 82.  
172 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 80-
81. 
173 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e 
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 24.  
174 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 156 
175 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018. 
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o efeito prático de adotar o direito geral de personalidade ou uma lista 
exemplificativa de direitos de personalidade são os mesmos, pois 
ambos têm como fundamento a dignidade da pessoa humana e 
nenhuma das duas correntes restringe a proteção jurídica aos direitos 
tipificados no direito positivo, o que é imprescindível para a adequada 
proteção da pessoa.  

 

Ainda, para a efetiva proteção de tais direitos, é preciso garantir uma 

interpretação do direito que o considere um instrumento versátil e flexível, capaz de 

se adaptar às novas circunstâncias que surgem a cada dia na sociedade176.  

Encontra-se nas doutrinas distintas classificações dos direitos de 

personalidade, algumas mais sucintas, outras mais desdobradas.  

Faz se mister salientar, que é possível dividir os direitos da personalidade em 

dois grandes grupos, de acordo com a clássica dicotomia dos ramos do direito, em 

direitos da personalidade públicos e direitos de personalidade privados, haja vista que 

o desenvolvimento dos direitos da personalidade ocorreram paralelamente ao 

movimento de constitucionalização do direito civil, surge o problema de se saber se 

ao direito civil interessam os conteúdos normativos constitucionalizados ou se tais 

situações são abarcadas pela teoria juspublicista177.  

Os direitos de personalidade públicos, segundo Elimar Szaniawski, seriam 

aqueles inerentes à pessoa humana previstos e tutelados pela Declaração Universal 

dos Direitos do Homem e do Cidadão e demais convenções internacionais, com o 

objetivo de defesa do indivíduo dos atentados praticados pelo próprio Estado178.  

O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos179 

estabelece que: “todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos”. 

A fim de atingir este ideal, todas as comunidades deverão celebrar a diversidade em 

suas atividades e procurar garantir que as pessoas com deficiência possam usufruir 

toda a gama dos direitos humanos: civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. 

Em contrapartida, os direitos de personalidade privados abrangem os 

inerentes à pessoa humana que dizem respeito aos aspectos privados da 

                                                           
176 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e 
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 29.  
177 ZANINI, Leronardo Estevam de Assis et al. Os direitos da personalidade em face da dicotomia direito 
público- direito privado. Revista de Direito Brasileira. v. 19, n. 8, São Paulo, jan./abr. 2018. 
178 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 87.  
179 UNICEF- Brasil. Declaração Universal de Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 20 ago. 2018.  



58 
 

personalidade, sendo os mesmos do direito de personalidade público, mais tratados 

sob o ângulo do direito privado, nas relações dos particulares entre si, visando a 

proteção do indivíduo frente às agressões de outros particulares.  

Outros autores, ainda acrescentam um terceiro ramo, chamado de direitos de 

personalidade sociais, que seriam os direitos originários da evolução de certos direitos 

humanos de categoria social e econômica, surgindo entre os direitos de personalidade 

o direito à saúde, o direito ao trabalho, direito à informação, ao silencia e assim 

sucessivamente180.  

Muito embora existam estes três ramos, podem os direitos de personalidade 

sociais serem enquadrados tanto entre os direitos de personalidade públicos como 

entre os privados, de acordo com a espécie, motivo pelo qual preferem os civilistas 

mais conservadores apenas os dividir em direitos de personalidade públicos e 

privados181.  

Renan Lotufo entende que não há como deixar de enquadrar os direitos da 

personalidade “na categoria dos direitos privados, pois eles satisfazem aspirações e 

necessidades próprias do indivíduo”182. 

É o mesmo entendimento de Roxana Borges que nota um aspecto 

individualista e privatista na aplicação de tais direitos183. 

Adriano de Cupis é mais específico ao afirmar que se considerarmos que a 

vida, a integridade física, a honra, a liberdade, entre outros bens “satisfazem 

aspirações e necessidades próprias do indivíduo considerado em si mesmo”, 

consequentemente temos que os direitos da personalidade fazem parte da esfera 

privada, pertencendo, por conseguinte, à categoria dos direitos privados184.  

Em contrapartida, Claudio Ari Mello afirma que os direitos da personalidade 

são “[...] um lócus de encontro entre as duas esferas do universo jurídico”, o que lhes 

atribui a natureza de híbridos185. Ao aceitar tal teoria, recairíamos na redução da 

                                                           
180 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 88. 
181 Ibid. 
182 LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1º a 232). São Paulo: Saraiva, 2003, 
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Advogado, 2003, p. 81.  
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regulamentação da vida do ser humano aos princípios do direito público, conduzindo 

justamente à despersonalização do homem, que passa a ser um autômato. 

Posto isso, nos afiliamos ao entendimento daqueles, no sentido de que: 

 

Não obstante a admissão de algumas interferências do direito público 
no campo dos direitos da personalidade, tal atuação deve ser bastante 
limitada, visando tão somente ao atendimento da dignidade da pessoa 
humana, o que por si só, não tem o condão de afastar do direito civil a 
tutela dos direitos da personalidade, mesmo porque o direito privado 
sempre conviveu com normas cogentes, inarredável pela vontade das 
partes186. 

 

Ou seja, se tomarmos uma visão parcial da tutela da pessoa humana, os 

direitos da personalidade aparecem como direitos privados. Porém, quando a visão 

unitária da pessoa humana for imprescindível para a solução do problema posto, 

então é manifesta a superação da setorização, já que a dignidade da pessoa humana 

é a “pedra angular do sistema jurídico e não da seara pública ou privada”187.  

Nos dizeres de Pontes de Miranda, os direitos de personalidade são 

classificados de acordo com as características comuns que algumas tipificações 

apresentam, agrupando-as em classes, como: o  direito à vida, o direito à integridade 

física, o direito à integridade psíquica, o direito à liberdade, o direito à verdade, o direito 

à honra, o direito à própria imagem, o direito de igualdade, o direito ao nome, o direito 

à intimidade e o direito autoral da personalidade188. 

Bittar classifica os direitos da personalidade em duas classes: os direitos 

próprios da pessoa em si, originários, da natureza da pessoa, e os direitos referentes 

às projeções da pessoa para o mundo exterior189. 

Orlando Gomes também os divide em duas classes: os direitos à integridade 

física (direito à vida e sobre o próprio corpo) dos direitos à integridade moral (direito à 

honra, direito à liberdade, direito ao recato, moral nome e direito moral do autor)190. 

                                                           
186 ZANINI, Leronardo Estevam de Assis et al. Os direitos da personalidade em face da dicotomia direito 
público- direito privado. Revista de Direito Brasileira. v. 19, n. 8, São Paulo, jan./abr. 2018. 
187 Ibid. 
188 MIRANDA, Pontes de. Tratado do direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, v. 7. 
189 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2000, p. 10.  
190 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 19. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Forenses, 
2008, p. 138. 
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De toda forma, a definição da personalidade humana, assim como seus 

atributos, características e direitos atinentes, é profundamente complexa, e, assim, 

não pode ser apreendida em forma simplória e rasa191.  

Fixadas as classificações prosseguiremos com as características do direito da 

personalidade.  

 

2.2.3 Características 

 

O estudo das características básicas dos direitos da personalidade não é 

tarefa simples, visto que cuidam de bens dotados de certas particularidades, muitas 

vezes bastante diversas entre si192.  

O art. 11 do Código Civil de 2002 prevê expressamente: “com exceção dos 

casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”193. Nota-se 

que o texto da lei faz menção a apenas três características. 

No que tange a limitação voluntária, Leonardo Zanini esclarece que: 

 

Apesar da previsão legal em sentido contrário, a limitação voluntária é 
admitida pela doutrina e jurisprudência, constando inclusive do 
Enunciado 4 do Conselho de Justiça Federal:194 “o exercício dos 
direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que 
não seja permanente nem geral”. 

 

A discussão em torno do questionável art. 11 já gerou muitos Projetos de 

Lei195 objetivando uma redação mais abrangente, porém nenhum obteve sucesso até 

então. 

Roxana Cardoso Borges é uma das doutrinadoras que vão de encontro a 

estas ideias:  

                                                           
191 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ROCHA, Maria Luiza de Souza; SILVA, Rodrigo Ichikawa Claro. 
Atividades notariais e registrais, judicialização e acesso à justiça: o impacto da desjudicialização para 
a concretização dos direitos da personalidade. Revista Jurídica Cesumar. Jan./abr. v. 18, n. 1, 2018, 
p. 312-313.  
192  ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
160. 
193 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 
Acesso em: 15 ago. 2018. 
194  BRASIL. Conselho de Justiça Federal. Enunciados. Enunciado 4. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/650>.  Acesso em: 15 out. 2018.  
195 Projetos de Lei nº 6.960/2002 e 276/2007.  
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É preciso compreender estes conceitos de forma não dogmática, 
admitindo flexibilidade e exceções, pois as diversas expressões dos 
direitos de personalidade são distintas, exigindo, por vezes, a 
admissão de uma caracterização adequada a cada espécie196. 

  

Caio Mario da Silva Pereira caracteriza os direitos da personalidade como 

absolutos, irrenunciáveis, intransmissíveis e imprescritíveis197. 

Já Pontes de Miranda os considera como pretensões e ações que irradiam do 

direito de personalidade como irrenunciáveis, inalienáveis, irrestringíveis198.  

Embora não haja unanimidade entre os estudiosos, é possível depreender 

algumas características que estão presentes em um grande número de obras 

doutrinárias e mencionadas pela jurisprudência. 

De modo geral, os direitos da personalidade são extrapatrimoniais, 

inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e indisponíveis, absolutos, 

inatos, intransmissíveis e vitalícios.  

Os direitos da personalidade são absolutos porque são oponíveis erga omnes, 

ou seja, geram para toda a coletividade o dever geral de abstenção, de não-

intromissão nos direitos de personalidade de um sujeito. Tem o condão de irradiar 

efeitos em todos os campos e impõe à coletividade o dever de respeitá-los, sob pena 

de responsabilização199. 

Considerando esta característica, seu titular poderia exigir de qualquer 

pessoa, inclusive de pessoas jurídicas de direito público ou privado, o acatamento de 

condutas necessárias à sua efetivação200. 

Cláudio Mello pondera que hodiernamente não exista nenhum direito 

absoluto, pois todo direito é necessariamente limitado ou relativo, assim, “a 

propriedade, ícone dos direitos absolutos, é limitada pela sua função social, e até 

mesmo o direito à vida, não obstante se aproximar bastante de um nível absoluto, é 

                                                           
196 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Dos direitos da personalidade. In: LOTUFO, Renan; NANNI, 
Giovanni Ettore (Coord.). Teoria geral do direito civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 249.    
197 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
v. 1.   
198 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado do direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1955, p. 9.   
199 SIMÕES, Fernanda Martins. Caracteres dos direitos da personalidade e sua delimitação em relação 
aos institutos afins. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; BUENO João Bruno Dacome; 
FRACALOSSI, William. Teoria geral dos direitos da personalidade. Maringá: Vivens, 2012, p. 48.  
200 CORDEIRO, Antonio Menezes. Tratado de direito civil português. Parte geral. Coimbra: Almedina, 
2004, v. 3, p. 95.   
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indubitavelmente relativo”201. Para fins deste trabalho, aderimos ao posicionamento 

deste doutrinador no sentido de que não exista nenhum direito absoluto.  

Outra característica dos direitos da personalidade é serem inatos, pois se 

adquirem automaticamente com o nascimento, bastando a vida e a condição humana 

para se realizar qualquer ato jurídico de aquisição de direitos. Por este motivo, são 

chamados de necessários, haja vista que são imprescindíveis a vida, não admitindo a 

ausência de nenhum dos direitos da personalidade para o desenvolvimento da própria 

vida202. 

A autora Maria Helena Diniz considera a teoria conceptista ao discorrer que 

são inatos pelo fato de que são adquiridos no instante da concepção e não podem ser 

retirados da pessoa enquanto ela vive, pois dizem respeito à qualidade humana203. 

São considerados inalienáveis pois não podem ser vendidos ou doados a 

outrem. Assim, não há aquisição nem extinção de direitos de personalidade por meio 

de negócios jurídicos, mas apenas pelo nascimento e, em certos casos, pela morte 

do sujeito204. 

São indisponíveis “porque o titular não pode privar-se de seus direitos da 

personalidade, o que é muito mais do que intransmissibilidade, ou inalienabilidade”205. 

Porém existem normas que autorizam a disponibilidade de certos direitos da 

personalidade, desde que de forma expressa e consentida pelo seu titular, não 

podendo ser de forma permanente. Têm-se como exemplo o uso da imagem para 

utilização nos documentos de identidade, além da captação da imagem para compor 

os autos de inquéritos e processos penais, nos quais há uma preponderância do 

interesse público sobre o privado206.  

Alguns juristas entendem que dela se extraem a instransmissibilidade 

(impossibilidade de modificação subjetiva gratuita ou onerosa e, portanto, inalienável); 

                                                           
201 MELLO, Cláudio Ari. Contribuição para uma teoria híbrida dos direitos da personalidade. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang (Org.) O novo código civil e a constituição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003, p. 91.   
202 LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1º a 232). São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 49.  
203 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito.19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2008.  
204 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e 
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 33.  
205 LOTUFO, op. cit. 
206 SIMÕES, Fernanda Martins. Caracteres dos direitos da personalidade e sua delimitação em relação 
aos institutos afins. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; BUENO João Bruno Dacome; 
FRACALOSSI, William. Teoria geral dos direitos da personalidade. Maringá: Vivens, 2012, p. 56.  
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e a irrenunciabilidade (impossibilidade de reconhecimento jurídico da manifestação de 

vontade quanto a abandono do direito)207. 

Para Maria Helena Diniz, a disponibilidade dos direitos da personalidade é 

relativa, uma vez que podem ser objeto de contrato, como de concessão ou licença 

para uso de imagem ou de marca (se pessoa jurídica); o de edição para divulgar uma 

obra ao público; o de merchandising, para inserir em produtos uma criação 

intelectual208. 

Além disso, são intransmissíveis, pois não se transmitem a outros sujeitos, 

mesmo após a morte da pessoa, motivo pelo qual é considerado vitalício pois duram 

toda a existência da pessoa. Por serem inerentes aos seres humanos, dele não 

poderão ser separados, dissociados, eis que imprescindíveis à pessoa de seu titular. 

Dessa forma, os bens jurídicos da personalidade humana física e moral não podem 

ser cedidos, alienados, onerados ou sub-rogados209.  

Nas palavras do professor Luiz Alberto Davi Araújo: 

 

A natureza do objeto que torna intransmissível o bem. É da essência 
da vida, da honra, da imagem, da intimidade. Não se pode conceber a 
vida de um indivíduo sem essas características. Têm caráter de 
essencialidade, portanto [...] a imagem-atributo não pode ser separada 
de determinado indivíduo. Poderá ele, se pretender, modificar sua 
imagem. Deixar de ser visto socialmente por tal ou qual característico. 
Mas desfazer-se dela não será possível210. 

 

São irrenunciáveis, ligando-se a pessoa a partir do seu nascimento até a sua 

morte. É inseparável da pessoa, não podendo simplesmente renunciar a seu direito. 

Também são imprescritíveis, pois não se extinguem pelo decurso de tempo nem pelo 

não-uso, ou pela demora em defende-lo judicialmente, não sendo possível o 

estabelecimento de prazos para seu exercício211.  

A característica de extrapatrimonialidade, decorre das características da 

indisponibilidade e intransmissibilidade.  Assim, condiz com a ideia de que os direitos 

                                                           
207 GAGLIANO, Pablo Stolze et al. Novo curso de direito civil. 8. ed. rev. atual. e reformulada. São 
Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 146.  
208 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 25. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, 2008, v. 1, p. 119.   
209 SOUZA, Rabindranath Valentino Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1995, p. 403.  
210 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da própria imagem – pessoa física, 
pessoa jurídica e produto. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 45.  
211 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e 
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 33. 
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da personalidade não estão sujeitos à avaliação econômica, entretanto em caso de 

indenização por eventual violação, seu quantum é devido212. Um exemplo que 

excepciona sua regra é a exposição da imagem ocorrida nos chamados “reality 

shows” em que os protagonistas abrem mão de maneira transitória de sua intimidade, 

privacidade e até por vezes da própria integridade psicológica, com o fito de retirar 

desta uma oportunidade de fama213.  

São impenhoráveis e nesse sentido Gagliano e Pamplona Filho observam que 

embora sejam impenhoráveis, quando ocorre de tais direitos se manifestarem 

economicamente, como os direitos autorais ou o direito à imagem, os créditos gerados 

pela cessão de uso de tais direitos podem ser objetos de penhora214. 

Portanto, excepcionalmente, poderão os direitos da personalidade na órbita 

privada serem objetos de negócios jurídicos, com caráter econômico ou não, desde 

que: a) seja de vontade do titular, relativamente e temporariamente, deles dispor a 

título oneroso, ou gratuito; b) quando da ocorrência de lesão ao próprio direito da 

personalidade, fazendo com que o agente danoso venha a arcar com o ressarcimento 

devido, a partir da fixação de um valor pecuniário, cuja finalidade pedagógica é 

precípua, enquanto que a de compensar os danos sofridos se mostra de maneira 

secundária215.  

Por fim, é importante ressaltar que em casos de colisões de direitos, deve-se 

ponderar o caso concreto, pois, “somente a análise deste, partindo da premissa da 

unidade do ordenamento é que tem o condão de restabelecer a segurança que se 

quer. A segurança está em preservar o melhor interesse da pessoa humana216”. 

 

 

 

 

                                                           
212 SIMÕES, Fernanda Martins. Caracteres dos direitos da personalidade e sua delimitação em relação 
aos institutos afins. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; BUENO João Bruno Dacome; 
FRACALOSSI, William. Teoria geral dos direitos da personalidade. Maringá: Vivens, 2012, p. 52.  
213 Ibid., p. 53.  
214 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 
São Paulo: Saraiva, 2002, v. 1, p. 156.  
215 SIMÕES, Fernanda Martins. Caracteres dos direitos da personalidade e sua delimitação em relação 
aos institutos afins. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; BUENO João Bruno Dacome; 
FRACALOSSI, William. Teoria geral dos direitos da personalidade. Maringá: Vivens, 2012, p. 52.  
216 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 249. 
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3 TEORIA GERAL DOS TRATADOS EM FACE DA ORDEM JURÍDICA 

BRASILEIRA 

 

Neste momento, antes de mais nada, é importante traçar uma sucinta 

diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos, visto que os direitos da 

personalidade já foram elucidados no capítulo anterior. Para tanto, vale-se da doutrina 

de Willis Santiago Guerra Filho:  

 

De um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empírica, os 
direitos fundamentais são, originalmente, direitos humanos. Contudo, 
estabelecendo um corte epistemológico, para estudar 
sincronicamente os direitos fundamentais, devemos distingui-los, 
enquanto manifestações positivas do direito, com aptidão para a 
produção de efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos 
humanos, enquanto pautas ético-políticas, situadas em uma dimensão 
suprapositiva, deonticamente diversa daquela em que se situam as 
normas jurídicas – especialmente aquelas de direito interno217.  

 

Os direitos fundamentais são aqueles que protegem a pessoa humana na sua 

vida privada, social, política, econômica, coletiva e moral, de forma a amparar todos 

os modos de vida dentro ou fora de uma coletividade. 

Embora comumente utilizados como sinônimos, temos que o termo “direitos 

fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e 

positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao 

passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de 

direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao 

ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e 

tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 

(internacional)218. 

Já os direitos humanos, tem suas raízes fincadas nos campos da moral, da 

política e do direito219. São direitos reivindicáveis em face da condição humana e seus 

                                                           
217 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais, processo e princípio da proporcionalidade. 
In: PEREIRA, Ana Cláudia Távora et al. (Coords.). Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 12-13.  
218 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 33. 
219 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao estudo dos direitos humanos. In: BRANDÃO, Cláudio (Coord.) 
Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. São Paulo: Atlas, 2014, p. 4. 
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atributos – como a liberdade e a vontade, por exemplo – são tema desenvolvido pela 

filosofia moral, por isso se diz que eles correspondem “a necessidades humanas e 

reconhecidas pelo direito, gerando deveres”220. 

Além disso, são direitos cuja satisfação é condição de possibilidade para que 

um ser seja reconhecido como homem pelo direito221. 

Claudio Brandão reforça que a semelhança entre os direitos fundamentais e 

os direitos humanos está em sua substância e a diferença entre eles é, portanto, de 

forma e não de conteúdo222. “Enquanto os direitos humanos são institutos jurídicos do 

direito internacional, os direitos fundamentais são institutos jurídicos do direito interno, 

integrantes do sistema constitucional de norma fundante do ordenamento jurídico 

interno”223.  

Ultrapassadas essas diferenciações, prosseguiremos o estudo sobre os 

tratados internacionais e sua incorporação no ordenamento interno brasileiro. 

 

3.1 A INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS PELO BRASIL 

 

Através de tratados internacionais, a comunidade internacional obriga os 

Estados a melhorar a condição dos indivíduos e garantir direitos fundamentais. 

Contudo, é imprescindível a incorporação efetiva destes tratados no plano nacional 

para que estes objetivos sejam alcançados224. Este movimento flexibilizou a noção 

tradicional de soberania nacional, pois os países passaram a se submeter à 

autoridade das instituições internacionais quanto à tutela e fiscalização destes direitos 

no seu território. 

Um tratado internacional, quando assinado pelo Brasil, não é incorporado 

imediatamente ao ordenamento de nosso país. O processo de incorporação conta 

com algumas fases, as quais necessita da participação dos Poderes Executivo e 

Legislativo.  

                                                           
220 FERNÁNDEZ, Eusebio. Concepto de derechos humanos y problemas actuales. Derecho y 
liberdades: Revista del Instituto Bartolomé de das Casas. Madrid: Universidad Carlos III, ano 1, nº 
1, 1993, p. 46.  
221 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao estudo dos direitos humanos. In: BRANDÃO, Cláudio (Coord.) 
Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. São Paulo: Atlas, 2014, p. 4. 
222 Ibid., p. 5.  
223 Ibid., p. 5-6. 
224 NEVES, Mariana Moreira; PIOVESAN, Fávia. Os direitos fundamentais e o direito homoafetivo: a 
Invalidade dos questionamentos preconceituosos. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. v. 14, n. 1, 
p. 93-117, jan./jun, 2014.  
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Após cumpridas determinadas etapas, o tratado passa a integrar a ordem 

judicial nacional e ter validade como infraconstitucional ou força constitucional.   

Segundo Mazzuoli, “[...] o procedimento geral de incorporação de tratados no 

ordenamento brasileiro, é excepcionado, em parte no que tange à integração, eficácia 

e aplicabilidade dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro225”.   

De forma geral, o Brasil não foge à regra internacional, mas encontramos 

algumas peculiaridades. Neste tópico iremos analisar como se opera o referido 

processo de integração das normas internacionais em nosso ordenamento pátrio e 

suas fases.    

 

3.1.1 Fases da incorporação dos tratados 

 

A primeira fase é o ato da celebração do tratado, sendo competência privativa 

do Presidente da República, com fulcro no art. 84, VII da Constituição Federal. No 

Brasil, através do Decreto Legislativo 9.121/46226, os Chefes de Missões Diplomáticas, 

sob a responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores, são nomeados pelo 

Presidente da República para negociar em seu nome.   

Duas são as formas de origem de um tratado internacional, a primeira pela 

aprovação do texto por uma instância de organização internacional, ou pela assinatura 

de um documento por sujeitos de direitos internacional público após negociações.  

 A segunda fase é a aprovação pelo Congresso Nacional, sendo sua 

competência exclusiva conforme o art. 49, I, da Constituição Federal.     

Aduz Silvia Maria da Silveira Loureiro, que: 

 

[...] a apreciação pelo Congresso Nacional deve ser feita nos exatos 
termos da mensagem presidencial e do texto do instrumento 
internacional, quer para aprova-lo, quer para rejeitá-lo, em sua 
integralidade, de modo que a apresentação de “emendas” deve ser 
interpretada como rejeição do ato internacional e, consequentemente, 
reinicia-se a fase de negociações pelo Poder Executivo227. 

                                                           
225 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral. 6.  ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 94.  
226 BRASIL. Decreto-Lei nº 9.121 de 3 de abril de 1946. Altera o Decreto-Lei nº 8.324, de 8 de dezembro 
de 1945. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9121-3-abril-1946-417126-
publicacaooriginal-1-pe.html>.  Acesso em: 16 mar. 2018.  
227 LOUREIRO, Silvia Maria da Silveira. Tratados internacionais sobre direitos humanos na 
constituição.  Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 99.  
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Esta emenda caracterizaria como verdadeira proposta de “reserva”, quer no 

sentido de opor restrições ao consentimento do Governo quando este não as opôs 

por ocasião da assinatura do tratado, quer acrescentando novas objeções, quer, 

ainda, suprimindo as reservas propostas durante as negociações.  Portanto, se não 

há concordância do Congresso Nacional com o texto do tratado firmado pelo governo, 

cabe-lhe apenas não o aprovar.  

Concordando com a aprovação do tratado, elabora-se um decreto legislativo, 

de acordo com o art. 59, VI da Constituição Federal, que é o instrumento adequado 

para referendar e aprovar a decisão do Chefe do Executivo dando-se a este uma carta 

branca para que possa ratificar ou aderir ao tratado se não o tinha feito228. No caso do 

Tratado de Marraqueche, o Decreto Legislativo elaborado foi o de nº 361, em 2015, 

como citado anteriormente.  

Em alguns casos, o Poder Executivo pode solicitar também que o Congresso 

Nacional emane uma declaração, chamada de declaração interpretativa, indicando 

claramente a extensão do conteúdo a ser ratificado, podendo ser ou não acatada pelo 

Legislativo229.    

Nota-se, que Executivo e Legislativo devem estar de acordo em relação ao 

conteúdo do tratado. “Em sua apreciação interna, ambos os Poderes avaliam tanto os 

aspectos jurídicos quanto os aspectos políticos derivados da ratificação do texto230”.  

A aprovação do tratado através do Decreto Legislativo não contém força de 

execução, dependendo ainda de ratificação do Presidente da República para ter efeito 

no ordenamento jurídico interno, sendo esta a última fase.  

Em contrapartida, outros defendem a não necessidade deste ato 

constitucional, visto que não é uma exigência constitucional e sim uma construção 

teórica amplamente aceita pelos tribunais brasileiros. 

Indaga-se sobre a indispensabilidade do Decreto Presidencial para o 

cumprimento obrigatório dos tratados internacionais sobre direitos humanos no plano 

do direito interno brasileiro, ou se seria apenas mera formalidade para dar publicidade 

ao ato de adesão do mesmo.  

                                                           
228 MORAIS, Alexandre. Direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 689. 
229 VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 48-49.  
230 Ibid., p. 50. 
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Neste diapasão, Mazuolli elucida que “[...] o Congresso Nacional, referenda o 

texto do tratado e autoriza (não obriga) o Chefe do Executivo a ratifica-lo, o que 

somente irá ocorrer (ou não, dependendo da vontade discricionária do Presidente) 

num momento posterior231”. 

Nota-se que há controvérsia entre os ilustres autores brasileiros sendo 

destacadas duas teorias: a) o tratado é ratificado e internalizado por um único ato – a 

publicação do decreto executivo; b) o tratado é ratificado pelo decreto legislativo e 

internalizado pelo decreto executivo.  

Conforme o entendimento de Marcelo Varella,  

 

[...] direito nacional e direito internacional são duas ordens jurídicas 
distintas e, portanto, existe um duplo procedimento para que o tratado 
seja totalmente válido: o engajamento internacional, pelo qual o 
Estado se compromete perante os demais Estados-partes no tratado 
e o engajamento nacional, com a edição de uma norma interna o 
tratado torna-se exigível no Brasil, adquirindo valor normativo que 
varia conforme a natureza do tratado e a forma de aprovação pelo 
Congresso Nacional232. 

 

O doutrinador Cançado Trindade revela sua exasperação pelo formalismo do 

conhecimento da norma jurídica e cita como exemplo a negativa do Judiciário nacional 

em dar vigência no plano do direito interno a um tratado de direitos humanos que 

obriga o país no plano internacional, pelo simples fato de, apesar de ratificado, não 

haver referido tratado publicano no Diário Oficial e não poder ser aplicado como “lei 

interna”233. 

Adota-se o entendimento de que, o processo de incorporação ao direito 

brasileiro das normas de direitos e garantias fundamentais provenientes de tratados 

internacionais conclui-se com o ato de ratificação ou depósito, ou seja, com o 

assentimento da República Federativa em ser parte do tratado. Este tema será 

abordado em tópico futuro.  

Por fim, analisando o tema à luz da doutrina pátria e da Constituição Federal, 

conclui-se que os tratados passam por diversas etapas, contando com a participação 

do Executivo e do Legislativo antes de se incorporarem ao ordenamento interno. 

                                                           
231 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 8. ed. rev. atual. ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 373. 
232 VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 65. 
233 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1997, p. 437, v. 1.  
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Porém, existem duas exceções ao procedimento-padrão acima demonstrados: as 

convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os Tratados de Direitos 

Humanos, que podem ser aprovados, com força de emenda constitucional. 

 

3.1.2 Tratados Internacionais de Direitos Humanos no Brasil 

 

Por direitos humanos tem-se que são o requisito para que as pessoas possam 

construir sua vida em liberdade, igualdade e dignidade. Eles são compostos por 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e coletivos. Consideram-se os tratados de 

direitos humanos de importância diferenciada, por vezes de hierarquia superior.  

Alexandre de Moraes aduz que: 

 

Os direitos humanos fundamentais, portanto, colocam-se como uma 
das previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, 
no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a 
limitação de poder e visar o pleno desenvolvimento da personalidade 
humana234. 

 

Nesta mesma linha Mazzuoli defende que “a finalidade dos tratados de 

direitos humanos é diametralmente oposta à dos tratados comuns, uma vez que não 

têm por missão a salvaguarda dos direitos dos Estados em suas relações recíprocas, 

mas a proteção dos direitos das pessoas que a esses Estados se submetem235”.  

Para Varella, o diferencial entre os tratados de direitos humanos e os demais 

seria “o sentido da norma. O tratado não seria uma obrigação em relação aos demais 

Estados, mas uma obrigação em relação aos indivíduos de cada Estado236”.  

Não é outra a lição de José Carlos Vieira de Andrade, para quem os tratados 

de direitos humanos “têm de característico o facto de cada Estado signatário se 

comprometer perante os outros a assegurar, na sua ordem interna, determinados 

direitos aos seus próprios cidadãos, sob pena de responsabilidade internacional237”.  

                                                           
234 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º 
da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2000.p.19, Apud FERREIRA, Glaucia Cristina; MOTTA, Ivan Dias da. A pessoa com deficiência e a sua 
inclusão no ensino superior brasileiro. Revista Jurídica Unicesumar. Set/dez. v. 17, n. 3, 2017.  
235 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno.  
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 110. 
236  VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26.  
237 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 
Coimbra: Editora Almedina, p. 21 Apud MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais de 
direitos humanos e direito interno.  São Paulo: Saraiva, 2010, 110.  
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Os Tratados de Direitos Humanos, após a publicação da Emenda 

Constitucional nº 45, fogem à regra da incorporação padrão dos tratados no 

ordenamento jurídico brasileiro. Esta emenda, publicada em 31 de dezembro de 2004 

e intitulada de Reforma do Judiciário veio a acrescer a no art. 5º da Constituição 

Federal o §3º, in verbis: 

 

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.   

 

Tal parágrafo foi incluído no texto constitucional com o intuito de pôr fim às 

discussões relativas à hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no 

ordenamento jurídico pátrio.  

O tratado deverá ser aprovado por maioria absoluta, na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal em dois turnos, por três quintos dos parlamentares 

de cada casa. Os tratados de direitos humanos aprovados por este quorum 

prevalecem sobre outras normas internas, mesmos posteriores, e somente poderão 

ser modificados por outras emendas constitucionais ou outros tratados da mesma 

natureza, desde que ratificados de acordo com o mesmo procedimento238. 

O jus cogens, que, em latim, significa lei imperativa ou coercitiva, está previsto 

no artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. Esta “lei 

imperativa” - ainda que sua existência enquanto categoria normativa diferenciada seja 

controvertida - serve para designar, no campo internacional, uma norma peremptória 

geral que obriga os Estados e organizações internacionais, pela importância de seu 

conteúdo, regulando de modo inderrogável o cenário jurídico internacional239. 

No Brasil, foram aprovados a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 

30 de março de 2007 e o Tratado de Marraqueche, assinado em 28 de junho de 2013.  

Quando o tratado sobre direitos humanos for aprovado por quorum inferior, 

ele será ratificado pelo Estado brasileiro e terá valor apenas de norma 

infraconstitucional e supralegal. Segundo entendimento de Sidney Guerra, os tratados 

que alcançar este quorum inferior será “internalizado e adquire um status normativo 

                                                           
238  VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 67. 
239 NASSER, Salem Hikmat. Jus cogens: ainda esse desconhecido. Revista Direito GV 2, v.1, n. 2, p. 
161-178, jun./dez. 2005. 
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diferenciado, ou seja, hierarquicamente se posicionará abaixo da Constituição, mas 

acima da lei (supralegalidade)240”.  

No Brasil, todos os tratados de direitos humanos aprovados antes da referida 

emenda têm força de norma infraconstitucional. Ou seja, temos tratados de direitos 

humanos com força de norma constitucional e com força de norma infraconstitucional.  

 

3.2 APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS DOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS 

 

Para um tratado ser considerado válido, tanto no plano internacional quanto 

no plano interno, necessita de ratificação. A ratificação é o ato formal do Estado 

indicando seu consentimento em integrar determinado tratado.  

Nos termos da Convenção de Viena, artigo 2º, número 1, alínea b), os termos 

“ratificação”, “aceitação”, “aprovação” e “adesão” significam, conforme o caso, o ato 

internacional assim denominado pelo qual um Estado estabelece no plano 

internacional o seu consentimento em obrigar-se por um tratado241. 

De forma geral é ato privativo do Poder Legislativo e segundo Marcelo Varella, 

tem como objetivo “garantir sua função constitucional na tripartição de poderes, decidir 

sobre a legalidade, a conveniência e a oportunidade do conjunto de leis em vigor no 

Estado e para o Estado”242.  

A ratificação pode ser feita através da entrega de instrumento formal aos 

chamados “depositários”, que nada mais são do que os Estados ou Organizações 

Internacionais responsáveis por receber e guardar estes instrumentos. Em geral o 

depósito é feito no local onde o tratado foi firmado, ou na sede da Organização 

Internacional que o provocou.  

Frisa-se, que a simples assinatura da carta de ratificação não é suficiente para 

que um tratado entre em vigor, ela só ocorrerá por meio do depósito do instrumento 

                                                           
240 GUERRA, Sidney. Direitos humanos: na ordem jurídica internacional e reflexos na ordem 
constitucional brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 273.  
241 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d7030.htm>.  Acesso em: 20 abr. 2018. 
242 VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 67.  
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de ratificação, cabendo aos depositários dar aos demais pactuantes a notícia de que 

determinado Estado já ratificou o tratado243.  

Em caso de tratados multilaterais, o depositário recebe os instrumentos e os 

comunica a todas as partes interessadas, através de envio de cópias autenticadas, 

autentica traduções oficiais do texto, recebe e comunica as reservas e declarações 

interpretativas. Os tratados são registrados perante o órgão competente que publica 

em seu jornal oficial o teor e o engajamento dos Estados ou Organizações 

Internacionais.  

 

3.2.1 No âmbito internacional 

 

A entrada em vigor de um tratado pode ocorrer em determinada data, 

independentemente do número de ratificações ou com outra condição específica. 

Segundo Varella, “quando inexiste regra explícita, presume-se que o tratado 

entra em vigor com a ratificação dos Estados que o negociaram”244. Ou seja, pode 

acontecer em tratados multilaterais que alguns países tenham apenas assinado e 

outros assinado e ratificado, neste caso o tratado apenas entra em vigor para os que 

afirmaram seu compromisso definitivo. Neste caso, pode-se dizer que a entrada em 

vigor dos tratados multilaterais é escalonada. 

Assim, diante das diretrizes da política externa, decidindo-se pela ratificação, 

segue-se necessário o depósito do instrumento de adesão ou ratificação, na 

Secretaria do organismo internacional correspondente, no caso a Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual.  

A entrada em vigor no âmbito externo é condição para a exigibilidade do 

tratado no âmbito interno se trata de uma condição alheia ao próprio Estado e que 

determinará a aplicabilidade ou não de uma norma incidente no âmbito nacional245. 

 

3.2.2 No âmbito interno  

 

                                                           
243 MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Direito dos tratados. São Paulo: RT, 2011, p. 129.  
244 VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 77.  
245 Ibid. 
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Divergindo do âmbito externo, os tratados de direitos humanos no âmbito 

doméstico não necessitam de entrega de instrumento de ratificação para entrarem em 

vigor e começar a produzir efeitos.  

A Constituição de 1988 em seu §2º estabelece que os direitos e garantias 

expressos “não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte”246.  

Com base na Carta Magna, entende-se que os tratados internacionais de 

direitos humanos ratificados pelo Brasil, atendendo o quórum do art. 5º, § 3º247, têm 

equivalência e nível constitucionais, além de aplicação imediata, não podendo ser 

revogados por lei ordinária posterior. 

À luz desse dispositivo constitucional, os direitos fundamentais podem ser 

organizados em três distintos grupos: a) o dos direitos expressos na Constituição (art. 

5º §2º, primeira parte) ;b) o dos direitos implícitos, decorrentes do regime e dos 

princípios adotados pela Carta constitucional (art. 5º §2º, segunda parte); e c) o dos 

direitos expressos nos tratados internacionais subscritos pelo Brasil (art. 5º §2º, parte 

final).  

A Carta Magna inova, assim, ao incluir, dentre os direitos constitucionalmente 

protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais de que o Brasil seja 

signatário248. Outrossim, por disposição expressa do §1º do art. 5º, dispõe que “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.  

Este inciso dá aplicação imediata a todos os direitos e garantias fundamentais, 

sejam estes expressos no texto da Constituição, os implícitos ou provenientes de 

tratados, vinculando-se todo o judiciário nacional a esta aplicação, e obrigando 

também o legislador249. Isto porque, uma vez que os tratados de direitos humanos são 

ratificados, por conterem normas que dispõe sobre direitos e garantias fundamentais, 

terão, neste contexto, idêntica aplicação imediata.  

                                                           
246 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018. 
247 Ibid. 
248 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de proteção dos direitos humanos: jurisprudência 
do STF. 2008. Disponível em: <http://www. defensoria. sp. gov. 
br/dpesp/Repositorio/31/Documentos/Artigos/00000034-001_FlaviaPioveasn. pdf>. Acesso em: 02 abr. 
2018. 
249 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral. 6.  ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 101-102. 
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Mazzuoli aduz que é de responsabilidade do governo promulgar e publicar 

tratados, mas que a falta desses atos não pode ser motivo para impedir aos cidadãos 

o acesso à justiça, uma vez que o tratado já se encontra ratificado pelo Estado250.  

Silvia Maria Loureiro alude sobre a eficácia imediata dos tratados sobre 

direitos humanos “[...] a aplicabilidade direta daquelas normas de procedência 

internacional, justificando-se, sob este argumento, a desnecessidade da edição seja 

de um decreto presidencial, seja de uma lei ordinária para sua internalização”251.  

Nas palavras de Flávia Piovesan: “no que se refere à incorporação 

automática, diversamente dos tratados tradicionais, os tratados internacionais de 

direitos humanos irradiam efeitos concomitantemente na ordem jurídica internacional 

e nacional, a partir do ato da ratificação252”.  

Logo, por força do art. 5º, §§ 1º e 2º, a Carta de 1988 atribui aos direitos 

enunciados em tratados internacionais a hierarquia de norma constitucional, incluindo-

os no elenco dos direitos constitucionalmente garantidos, que apresentam 

aplicabilidade imediata. 

Isto posto, a vigência do tratado no plano internacional, através do depósito 

do instrumento de ratificação coincide, por força da parte final do § 2º do art. 5º da CF, 

com a vigência deste ato internacional no plano do direito interno brasileiro. 

Diante de todo o exposto, depreende-se que o processo de incorporação ao 

direito brasileiro das normas de direitos e garantias fundamentais provenientes de 

tratados internacionais conclui-se com o ato de ratificação, ou seja, através do ato 

confirmatório do assentimento da República Federativa do Brasil em ser parte do 

tratado. 

 

3.3 ENTENDIMENTO ATUAL DA HIERARQUIA DE TRATADOS DE DIREITOS 

HUMANOS 

 

Muito ainda se discute sobre a hierarquia dos tratados no ordenamento 

jurídico brasileiro e como devem ser recepcionados. O Supremo Tribunal Federal há 

                                                           
250 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. São Paulo: Método, 2014, p. 200.  
251 LOUREIRO, Silvia Maria da Silveira. Tratados internacionais sobre direitos humanos na 
constituição.  Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 108.  
252 PIOVESAN, Flávia. Tratados internacionais de proteção dos direitos humanos: jurisprudência 
do STF. 2008. Disponível em: <http://www. defensoria. sp. gov. 
br/dpesp/Repositorio/31/Documentos/Artigos/00000034-001_FlaviaPioveasn. pdf>. Acesso em: 02 abr. 
2018. 
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muito se manifesta sobre a aplicação dos tratados de direitos humanos no direito 

interno. Foi na decisão do RE 80004253, proferida em 1977, que se iniciou a discussão 

sobre a utilização dos tratados internacionais no direito interno.  

Nesse julgamento, o Supremo Tribunal afirmou que os tratados internacionais 

não se sobrepõem às leis internas, ou seja, para o STF, após 1977 e antes da Emenda 

Constitucional nº 45, prevalece o entendimento de que todos os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos ou não, sejam incorporados como lei ordinária, 

tese seguida pelo Superior Tribunal de Justiça -STJ. 

Todavia, é na análise dos julgamentos das medidas cautelares em duas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade, quais sejam, 1480-3 - DF254 e 1675-1 - DF255, 

que se verifica a atual posição do Supremo sobre o tema. Em ambas se analisam 

direitos fundamentais de segunda geração (direitos sociais do trabalho), pactuados na 

Organização Internacional do Trabalho (a Convenção 158 e a Convenção 106, 

respectivamente) e já integrados ao ordenamento jurídico interno.  

No julgamento da primeira ADIn, a questão da incorporação dos tratados 

internacionais de direitos fundamentais se apresentou, fundamentalmente, nas 

exposições do relator, Ministro Celso de Mello, do Ministro Carlos Velloso e, por fim, 

do Ministro Nelson Jobim. 

O primeiro, partindo do pressuposto de que o ordenamento brasileiro 

“prestigia, de maneira incondicional, a absoluta supremacia da Constituição sobre 

todo e qualquer ato de direito internacional público”256, analisou o tema sob a óptica 

da dualidade monista/dualista, observando as normas constitucionais que definem os 

procedimentos para a incorporação dos tratados internacionais ao direito interno e 

apontando as consequências dessa incorporação. Para o Min. Celso de Mello, 

independentemente da matéria disposta no tratado, a executoriedade do ato 

                                                           
253 BRASIL.  Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 80004. Relator Min. Xavier de 
Albuquerque. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14614120/recurso-
extraordinario-re-80004-se>. Acesso em: 05 abr. 2018.  
254 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 1480 DF. Relator 
Min. Celso de Mello. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14819932/acao-direta-
de-inconstitucionalidade-adi-1480-df-stf>. Acesso em: 05 abr. 2018.  
255 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 16751 DF. Relator 
Min. Sepúlveda Pertence. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347205>. Acesso em: 06 abr. 
2018.  
256 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 1480 DF. Relator 
Min. Celso de Mello. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14819932/acao-direta-
de-inconstitucionalidade-adi-1480-df-stf>. Acesso em: 05 abr. 2018. 
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internacional somente ocorre após a realização dos procedimentos apresentados na 

Constituição. 

Em seguida, analisa o Ministro a constitucionalidade formal dos tratados 

internacionais. Para ele, esses tratados, após a conclusão do processo de 

incorporação, têm valor apenas de lei ordinária, nunca de lei complementar ou de 

norma constitucional. Assim, uma eventual primazia de qualquer norma internacional 

sobre lei ordinária somente se daria pela cronologia ou pela especialidade (como 

qualquer conflito entre duas leis internas de mesma hierarquia).  

Já o Ministro Carlos Velloso apresentou entendimento diverso. Defendeu, em 

seu voto, que um tratado internacional pode ser internalizado como lei complementar 

se a matéria tratada for definida na Constituição como tal. Para ele, as leis 

complementares seriam apenas uma das espécies do gênero "lei", pois não possuem 

qualquer hierarquia sobre as leis ordinárias e estas não encontram seu fundamento 

de validade naquelas. A única diferença entre essas duas espécies seria o quorum de 

aprovação no Congresso Nacional257.  

Na análise do artigo 5º, § 2º, da CF/88, o Ministro defende a auto 

aplicabilidade dos tratados internacionais pactuados pelo Brasil, expondo que a tese 

dualista restou superada pela sistemática do referido dispositivo constitucional. Esses 

tratados, para Velloso, dispensam a edição de ato legislativo para sua exigibilidade no 

plano interno.  

Concluindo a análise do citado dispositivo constitucional, o Ministro afirma que 

não há inconstitucionalidade material de tratado que verse sobre direito fundamental, 

tendo em vista que esses tratados se incorporam à "ordem jurídica brasileira de forma 

autônoma" e devem ser integrados aos demais direitos fundamentais existentes de 

forma harmônica. Este posicionamento, embora consagrado pela melhor doutrina, não 

foi o adotado pela maioria dos Ministros. 

Contrário à tese de Carlos Velloso e acompanhando o relator, o Ministro 

Nelson Jobim apresentou seu voto. Para ele, o quorum especial de votação das leis 

complementares (maioria absoluta) não foi um simples capricho do poder constituinte 

                                                           
257 MESQUITA, Daniel Augusto. Incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao 
ordenamento jurídico brasileiro: interpretação da constituição federal pelo supremo tribunal federal e 
consequências da emenda constitucional 45/2004 na proteção dos direitos fundamentais. Caderno 
Virtual (Instituto Brasiliense de Direito Público), out. 2005. Disponível em: 
<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/63/40>. Acesso em: 06 abr. 
2018.  
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originário de 1987/1988, mas uma estratégia para provocar uma maior discussão das 

questões controvertidas no Congresso Nacional. Esse quorum (maioria absoluta) não 

pode ser burlado pela realização de um pacto internacional, que exige apenas maioria 

simples para a aprovação de um tratado pelo Congresso. 

Quanto à análise do art. 5º, § 2º, o Min. Nelson Jobim, confirmando o voto do 

Ministro Moreira Alves na mesma ADIn, aponta para o entendimento de que apenas 

os tratados de direitos fundamentais celebrados e internalizados antes da 

promulgação da Constituição de 1988 devem ter status de norma constitucional. 

Assim, por maioria, o Supremo Tribunal Federal afastou a auto-aplicabilidade 

dos tratados internacionais de direitos fundamentais internalizados após a 

Constituição Federal de 1988 e sedimentou o entendimento de que esses tratados 

têm status de lei ordinária, não podendo, sequer, serem introduzidos no ordenamento 

pátrio como lei complementar. 

Valério Mazzuoli classifica basicamente em duas as correntes do STF no que 

tange à hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro: a) posição 

majoritária e; b) posição minoritária.  

A posição majoritária do STF “entende que os tratados de proteção dos 

direitos humanos ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia 

infraconstitucional, mas supralegal (ou seja, podem revogar a legislação ordinária 

anterior, mas não podem ser revogados por esta258”. Este posicionamento é 

fortemente defendido pelo Min. Gilmar Mendes, no qual os tratados internacionais de 

direitos humanos estariam num nível hierárquico intermediário (supralegal): abaixo da 

Constituição e acima de toda a legislação infraconstitucional259.  

Em contrapartida, o posicionamento minoritário do STF advém do voto do Min. 

Celso de Mello, no qual os tratados de direitos humanos têm status de norma 

constitucional, independentemente de aprovação qualificada pelo Congresso 

Nacional de que trata o art. 5º, § 3º, da Constituição Federal260. Este entendimento é 

também seguido pelos autores brasileiros, a exemplo de Valério Mazzuoli, Flávia 

                                                           
258 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral. 6.  ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 104.  
259 BRASIL. Supremo Tribunal Federa. Recurso extraordinário nº 466.343/ SP. Relator Min. Cezar 
Peluso. Prisão civil por dívida na alienação fiduciária em garantia. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2018.  
260 Ibid. 



79 
 

Piovesan, Antônio Augusto Cançado Trindade, José Carlos de Magalhães e Luiz 

Flávio Gomes.  

Fazendo-se uma interpretação sistemática do texto constitucional em vigor, à 

luz dos princípios constitucionais e internacionais de garantismo jurídico e de proteção 

à dignidade humana, Mazzuoli sucede a seguinte explicação:  

 

O que o texto constitucional reformado pretendeu dizer é que esses 
tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que já têm status 
de norma constitucional, nos termos do §2º do art. 5º, poderão ainda 
ser formalmente constitucionais (ou seja, ser equivalentes às emendas 
constitucionais), desde que, a qualquer momento, depois de sua 
entrada em vigor, sejam aprovados pelo quorum do §3º do art. 5º da 
Constituição261. (grifo do autor) 

 

Em outras palavras sustenta que o quorum especificado “serve tão somente 

para atribuir eficácia formal a esses tratados no nosso ordenamento jurídico interno, 

e não para atribuir-lhes a índole e o nível materialmente constitucionais que eles já 

têm em virtude do §2º do art. 5º da Constituição262”. Sua teoria é que a própria 

Constituição, antes da entrada em vigor da EC 45 inclui os direitos humanos 

provenientes de tratados em seu catálogo de direitos protegidos, ampliando o rol de 

direitos e garantias fundamentais, conhecido por “bloco de constitucionalidade” e 

atribuindo-lhes hierarquia de norma constitucional.  

Em suma, à luz dos princípios constitucionais e internacionais de garantismo 

jurídico e de proteção à dignidade humana, Mazzuoli defende que a única mudança 

trazida pelo §3º é a possibilidade de o tratado ser considerado formalmente 

constitucional e com isso três efeitos lhe serão atribuídos: a) eles passam a reformar 

a Constituição caso sejam conflitantes; b) eles não poderão ser denunciados, mesmo 

que com previsão expressa; c) eles serão paradigma do controle concentrado de 

convencionalidade, ou seja, o Brasil não poderá mais desengajar-se quer no plano 

internacional, quer no plano interno263.  

Os dois primeiros efeitos são assim elucidados: a) uma vez aprovado certo 

tratado pelo quorum previsto pelo §3º, opera-se imediata reforma no texto 

constitucional conflitante, aplicando-se a norma que mais proteja os direitos da pessoa 

                                                           
261 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. São Paulo: Método, 2014, p. 184.  
262 Id. Direito internacional público: parte geral. 6.  ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 106-107.  
263 Ibid., p. 109-112.  
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humana; b) mesmo que um tratado de direitos humanos preveja expressamente sua 

denúncia, esta não poderá ser realizada nem sequer por meio de Projeto de Denúncia 

enviado ao Congresso Nacional, fazendo-se operar a responsabilidade do Presidente 

da República caso venha a ocorrer.  

Valério Mazzuoli destaca que:  

 

Há que se enfatizar que vários tratados de proteção dos direitos 
humanos preveem expressamente a possibilidade de sua denúncia. 
Contudo, trazem eles disposições no sentido de que, eventual 
denúncia por parte dos Estados-partes não terá o efeito de os desligar 
das obrigações contidas no respectivo tratado, no que diz respeito a 
qualquer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, 
houver sido cometido por eles anteriormente à data na qual a denúncia 
produziu seu efeito264. 

 

Ou seja, além de materialmente constitucionais, também formalmente 

constitucionais, o que impede definitivamente a sua denúncia por ato do Poder 

Executivo. Toda essa proteção que a doutrina argumenta é visando as características 

em prol dos Direitos Humanos.  

 

3.4 O TRATADO DE MARRAQUECHE PARA FACILITAR O ACESSO A OBRAS 

PUBLICADAS AS PESSOAS CEGAS, COM DEFICIÊNCIA VISUAL OU COM 

OUTRAS DIFICULDADES PARA TER ACESSO AO TEXTO IMPRESSO 

 

O tratado de Marraqueche para facilitar o acesso a obras publicadas às 

pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao 

texto impresso foi uma proposta dos governos do Brasil, Paraguai, Equador, Argentina 

e do México, com o apoio do Grupo de Países da América Latina e do Caribe e foi 

assinado no dia 28 de junho de 2013, durante a Conferência da Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual (OMPI), no Marrocos.   

Gozou de grande apoio por parte de países de todo o mundo. Cinquenta e um 

países assinaram o tratado no final da conferência diplomática. Em julho de 2016, 

mais de 75 países já o tinham assinado. O tratado entrou em vigor no dia 30 de 

                                                           
264 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo § 3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília ano 42, n. 167 jul./set. 2005. 
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setembro de 2016, após três meses da vigésima assinatura, que se deu pelo Canadá 

no mês de junho do mesmo ano265.  

Isso pois, em seu artigo 18, exigia a entrega de no mínimo vinte instrumentos 

de adesão ou ratificação pelos Estados Partes para que, após três meses entrasse 

em vigor.  

Os primeiros países a entregar este instrumento foram Índia e El Salvador em 

24 de junho de 2014 e 1º de outubro de 2014, respectivamente. Já o Estado brasileiro, 

representado pelo Ministro das Relações Exteriores, efetuou a entrega do instrumento 

de depósito na data de 11 de dezembro de 2015, sendo o 11º país a fazê-lo.  

O tratado previa que sua vigência se daria após três meses da entrega do 

depósito do vigésimo signatário, que fora o Canadá em 30 de junho de 2016, ficando 

a vigência do mesmo marcada para 30 de setembro do mesmo ano.  

Em 26 de novembro de 2015, através do Decreto Legislativo nº 361266, o Brasil 

ratificou o tratado267, nos termos do §3º do art. 5º da Constituição Federal268. Com sua 

entrada em vigor, o Brasil passou a ter mais um instrumento com equivalência de 

emenda constitucional, o terceiro tratado com nível hierárquico formalmente 

constitucional no Brasil, sendo os demais: Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e pelo seu protocolo facultativo, ambos aprovados por 

maioria congressual qualificada em 2009, e promulgados pelo Decreto 6.949/2009269. 

                                                           
265 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. WIPO-Administered Treaties. Disponível 
em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?search_what=N&treaty_id=843>.  Acesso em: 
14 abr. 2018. 
266 BRASIL. Decreto Legislativo nº 361 de 25 de novembro de 2015. Aprova o texto do Tratado de 
Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual 
ou com outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso, concluído no âmbito da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), celebrado em Marraqueche, em 28 de junho de 2013. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/legislacao/PublicacaoSigen.action?id=585537&tipoDocumento=DLG&tipoT
exto=PUB>.  Acesso em: 16 mar. 2018.  
267 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Marrakesh Treaty to Facilitate Access 
to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled. 
Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/>.  Acesso em: 15 abr. 2018.  
268 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.  Acesso em: 15 mar. 
2018.  
269 BRASIL. Decreto – Lei nº 6.949/2009, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 17 
mar. 2018.  
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Em 8 outubro de 2018 foi Promulgado pelo Presidente da República Michel 

Temer através do Decreto nº 9.522270. 

Verifica-se que todos os tratados, até agora aprovados no Brasil com 

equivalência de emenda constitucional, dizem respeito às pessoas com deficiência, 

demonstrando a importância de sua proteção. 

Em seu preâmbulo, o tratado recorda os princípios da não discriminação, da 

igualdade de oportunidades, da acessibilidade e da participação e inclusão penal e 

efetiva na sociedade, proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos271 

e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

através da participação na vida cultural da comunidade, desfrutando das artes e do 

progresso científico e seus benefícios.  

Se mostra consciente dos desafios que são encarados pelos deficientes 

visuais para ter acesso ao texto impresso, que limita sua liberdade de expressão e se 

coloca em posição de desigualdade diante das demais pessoas. Enfatiza a 

importância do sistema internacional de direito de autor, porém com as necessárias 

limitações. 

Ciente de que a maioria das pessoas com deficiência visual ou outras 

dificuldades visuais vive em países de menor desenvolvimento, e reconhecendo que 

ainda há uma escassez permanente de exemplares disponíveis em formato acessível 

para essas pessoas, vislumbra a necessidade de ampliar o número de obras em 

formatos acessíveis e de aperfeiçoar a circulação de tais obras entre os Estados de 

forma tempestiva272. 

Reconhece a necessidade de se manter um equilíbrio entre a proteção efetiva 

dos direitos dos autores e o interesse público mais amplo, em especial no que diz 

respeito à educação, pesquisa e acesso à informação.  

                                                           
270 BRASIL. Decreto nº 9.522, de 8 de outubro de 2018. Promulga o Tratado de Marraqueche para 
Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras 
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em 16 mar. 2018.  
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<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_marrakesh_flyer.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.  



83 
 

E por fim, o preâmbulo reafirma as obrigações contraídas pelas partes 

signatárias em virtude de tratados internacionais vigentes em matéria de proteção ao 

direito de autor, bem como a importância e a flexibilidade da regra dos três passos273 

relativa às limitações e exceções, prevista no Artigo 9.2 da Convenção de Berna sobre 

a Proteção de Obras Literárias e Artísticas274 e em outros instrumentos internacionais.  

O tratado deve ser interpretado de forma abrangente, uma vez que cria uma 

convergência entre tratados em matéria de propriedade intelectual e acordos e 

convenções em matéria de direitos humanos e, em particular, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) que reconhece, em seu preâmbulo, a 

“importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, 

à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com 

deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais275”. 

O tratado visa eliminar as barreiras impostas pelas leis de direitos de autor a 

pessoas com dificuldades para aceder ao texto impresso no acesso a livros e a outros 

materiais culturais e para alcançar este objetivo exige aos estados para que adotem 

exceções e limitações aos direitos de autor de modo a permitir a criação e distribuição 

de cópias em formato acessível, incluindo entre fronteiras. 

Este instrumento representa o culminar das lutas empreendidas pelos 

beneficiários para ter amplo acesso à cultura, com a limitação dos direitos autorais em 

prol de leitura acessível a essa categoria de pessoas.  

De acordo com dados da União Mundial de Cegos, menos de 10% das obras 

intelectuais estão disponíveis em formatos acessíveis276. Nos países em 

                                                           
273 “A regra dos três passos autoriza exceções/limitações ao direito de autor e, por conseguinte, o direito 
de reprodução por terceiros não-autorizados apenas nas seguintes hipóteses: a) em certos casos 
especiais; b) que não conflitem com a exploração comercial normal da obra e; c) não prejudiquem 
injustificadamente os legítimos interesses do autor”. BASSO, Maristela. As exceções e limitações aos 
direitos do autor e a observância da regra do teste dos três passos (three-step-test). Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. v. 102, 2007, p. 494. 
274 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. 
Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, de 9 de setembro de 1886. 
Disponível em: 
<http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_conv_berna_09_09_1886_por_orof.pdf
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março de 2007.  Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>.  Acesso em: 15 mar. 
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276 BRASIL. Ministério da Cultura. Tratado que amplia acesso de pessoas com deficiência visual à 
cultura entra em vigor. 02 de outubro de 2016. Disponível em: 
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desenvolvimento onde, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

residem mais de 90% das 314 milhões de pessoas com deficiência visual, este 

percentual não passa de 1%277 comparado com 7% nos países ricos278. O tratado 

incentiva a promoção do intercâmbio transfonteiriço de exemplares em formato 

acessível entre os países signatários, em benefício dos titulares do direito.  

A Convenção das Pessoas com Deficiência já previa em seu artigo 30, que os 

Estados adotassem todas as medidas apropriadas para garantir que as pessoas com 

deficiência tenham acesso a material cultural em formatos acessíveis, obrigando os 

Estados a: 

 

[...] adotar todas as medidas apropriadas, em conformidade com o 
direito internacional, para garantir que as leis que protegem os direitos 
de propriedade intelectual não constituem uma barreira irracional ou 
discriminatória ao acesso por parte das pessoas com deficiência a 
materiais culturais279. 

 

A ratificação e implementação do Tratado de Marraqueche é, portanto, uma 

forma concreta de os Estados cumprirem as obrigações estabelecidas pela 

Convenção e por outros instrumentos de direitos humanos, destinadas a eliminar os 

obstáculos à acessibilidade de materiais culturais.  

O artigo 2º alínea a) do tratado apresenta que as exceções e limitações para 

benefício de pessoas com dificuldades para aceder ao texto impresso se apliquem em 

particular a "obras literárias e artísticas" expressão artística definida na lei 

internacional de direitos de autor. A Convenção de Berna em seu artigo 2.1 define 

obras literárias e artísticas de forma muito abrangente. Incluem-se neste rol, qualquer 

produção no campo literário, científico e artístico, com exceção das obras 

audiovisuais, podendo ser em formato de livros, folhetos e outros escritos; 

conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; obras 
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dramáticas ou dramático-musicais, assim como ilustrações, mapas, planos e 

esboços280. A parte final do artigo 2º frisa a não necessidade de publicação das obras, 

incluindo as que foram colocadas à disposição do público por qualquer meio. 

As disposições descritas neste artigo permitem duas observações: a) o 

tratado aplica-se a todas as obras que foram publicadas ou por publicar e; b) As 

pessoas com dificuldades para aceder ao texto impresso podem criar e partilhar obras 

protegidas por direitos de autor independentemente do suporte ou do formato 

tecnológico em que estas surgem. 

A alínea b) do artigo 2º define “cópia em formato acessível” em termos 

flexíveis e neutros no que diz respeito ao formato, para garantir que as pessoas com 

dificuldades para aceder ao texto impresso possam utilizar qualquer formato que lhes 

permita o acesso, sendo esse acesso tão viável e cômodo quanto o proporcionado às 

pessoas sem dificuldades para aceder ao texto impresso.  

O tratado não limita esta cópia como sendo em braile, por exemplo, pelo 

contrário, abrange todas as formas de cópias, para que uma maior quantidade de 

beneficiários tenha acesso, tais como livro eletrônico ou áudio livro. A interpretação 

deste artigo deve ser feita de maneira ampla e neutra, uma vez que seria impossível 

prever antecipadamente as necessidades específicas de todas as pessoas com 

dificuldades de leitura de um texto impresso comum.  Limitar este acesso seria como 

limitar os direitos das pessoas que não utilizam ou são incapazes de utilizar este 

formato especial.  

A alínea c) do artigo 2º define o que são “entidades autorizadas”, que são 

autorizadas ou reconhecidas pelo governo para prover aos beneficiários, sem intuito 

de lucro, educação, formação pedagógica, leitura adaptada ou acesso à informação. 

Essas entidades podem ser instituições governamentais ou públicas, organizações ou 

grupos sem fins lucrativos que prestam uma variedade de serviços a pessoas com 

dificuldades de leitura de um texto impresso comum.  

A função primordial das entidades autorizadas é a de auxiliar as pessoas com 

dificuldades para aceder ao texto impresso. As entidades autorizadas têm direito a 

criar cópias em formato acessível, obter essas cópias de outros beneficiários e 
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entidades autorizadas e distribuir ou disponibilizar essas cópias a beneficiários e 

entidades autorizadas noutros países. Elas são, portanto, essenciais para alcançar o 

objetivo principal do tratado de superar as consideráveis barreiras que as pessoas 

com dificuldades para aceder ao texto impresso enfrentam atualmente na criação e 

partilha de cópias em formato acessível281.  

Os beneficiários do tratado estão no rol do artigo 3º282, que são: toda pessoa 

cega; com deficiência visual ou outra deficiência perceptiva ou de leitura que não 

possa ser corrigida para se obter uma acuidade visual,  e ler material impresso, 

substancialmente equivalente à de uma pessoa que não tenha esse tipo de deficiência 

ou dificuldade; e para pessoas que de alguma maneira sejam impossibilitadas, devido 

a qualquer deficiência, de sustentar ou manipular um livro, focar ou mover os olhos da 

forma que normalmente seria apropriado para a leitura.  

Este rol inclui não só os próprios beneficiários, mas também a “pessoa 

principal que cuide ou esteja encarregado da sua atenção”, assim como qualquer 

pessoa que “atue em… nome” de um beneficiário ou uma entidade autorizada. Esta 

lista alargada reflete a realidade de que muitas pessoas com dificuldades para aceder 

ao texto impresso necessitam de ajuda para realizar atividades da vida cotidiana, 

incluindo ter acesso a livros e consumir materiais culturais. 

O artigo 4º do Decreto 3.298/99283, com a alteração dada pelo Decreto 

5.296/04, conceitua as diversas formas de deficiência. De acordo com a Lei, 

deficiência visual é a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 

no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 

quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 

que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Na 

                                                           
281 WORLD BLIND UNION. The Treaty of Marrakesh explained. Disponível em: 
<http://www.worldblindunion.org/english/news/Pages/The-Treaty-of-Marrakesh.aspx>.  Acesso em: 15 
abr. 2018.  
282 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Tratado de Marraqueche para 
facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras 
dificuldades para ter acesso ao texto impresso, de 28 de junho de 2013. Disponível em: 
<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/TratadoMarraqueche.asp>.  Acesso em: 15 mar. 
2018.  
283 BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm>.  
Acesso em: 16 mar. 2018. 
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medida em que nada no Tratado de Marraqueche limita ou qualifica a palavra "cego" 

na alínea (a) do artigo 3º, estas definições funcionais pré-existentes de cegueira legal 

devem ser compreendidas como estando em total concordância com o tratado. Além 

disso, os estados devem equacionar ajustar as respetivas definições na legislação 

nacional de modo a refletir a abordagem flexível à "cegueira" adotada pelo tratado. 

Vale ressaltar, que a definição do art. 3º não se limita a incapacidades 

permanentes. As pessoas que sofrem de cegueira temporária ou deficiência visual, 

incapacidade de percepção ou de leitura ou incapacidade física que interfira com a 

leitura têm direito a beneficiar do tratado durante o período de duração da doença. 

Outro aspecto importante encontra-se na alínea (b) do art. 3º, esta parte da 

definição estende o tratado a pessoas cujas deficiências visuais não atingem o nível 

de cegueira, mas que, no entanto, torna "impossível ler material impresso de uma 

forma substancialmente equivalente" à de uma pessoa sem essa deficiência ou 

dificuldade. Uma pessoa que não padeça de deficiência visual, mas que padeça de 

uma incapacidade de leitura, tal como a dislexia, que a impeça de ler obras impressas 

de forma substancialmente equivalente à de uma pessoa que não tenha esse tipo de 

dificuldade, também é um beneficiário. 

A alínea (b) ainda traz outra expressão “que não possa ser melhorada para 

alcançar uma função visual substancialmente equivalente à de uma pessoa que não 

tenha esse tipo de deficiência”, estabelecendo que uma pessoa continua abrangida 

pela alínea (b) mesmo que existam "procedimentos de diagnóstico e tratamentos 

médicos" teóricos ou potenciais que aliviariam a sua deficiência ou incapacidade. Isto 

significa, por exemplo, que em concordância com o princípio de autonomia dos 

Direitos Humanos, uma pessoa não cessa de ser beneficiário do Tratado de 

Marraquexe simplesmente porque existe uma possibilidade de melhoria da sua 

deficiência através de tratamentos ou tecnologias existentes ou futuros. 

A alínea c) deste mesmo artigo inclui como beneficiário toda pessoa que 

esteja, impossibilitada, de qualquer outra maneira, devido a uma deficiência física, de 

sustentar ou manipular um livro ou focar ou mover os olhos da forma que normalmente 

seria apropriado para a leitura. As incapacidades físicas referidas nesta alínea incluem 

a incapacidade de segurar ou manipular um livro ou focar ou mover os olhos de uma 

forma normal. As pessoas com estes problemas físicos têm dificuldades para aceder 

a materiais de leitura tradicionais de forma semelhante às pessoas cegas ou com 

deficiência visual. 
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Além das exceções e limitações obrigatórias exigidas pela alínea (a) do nº 1 

do art. 4.º, a alínea (b) do n.º 1 do mesmo artigo autoriza (mas não exige) que os 

estados adotem uma exceção e limitação facultativa ao direito de representação ou 

execução pública. Uma exceção deste gênero permitiria, por exemplo, a recitação 

pública de obras literárias em benefício de pessoas com dificuldades para aceder ao 

texto impresso. 

Este modelo inclui os requisitos da regra dos três passos, também referida no 

artigo 11, que requer que as exceções e limitações facultativas promulgadas para 

implementação do n.º 1 do art. 4.º sejam limitadas a casos especiais que não colidam 

com uma exploração normal da obra e não prejudiquem sem razão os interesses 

legítimos dos titulares dos direitos. 

Nos termos da alínea (a) do n.º 2 do art. 4.º, as exceções e limitações 

facultativas aceitáveis para entidades autorizadas são as que permitem às entidades 

autorizadas envolver-se em três atividades distintas: a) realizar uma cópia em formato 

acessível; b) obter de outra entidade autorizada uma cópia em formato acessível e; c) 

fornecer essa cópia a um beneficiário por qualquer meio. Prevê ainda que a legislação 

nacional garanta que as cópias podem ser fornecidas, entre outros meios, através do 

empréstimo não comercial e "mediante comunicação eletrônica por cabo ou WiFi. 

Deste modo, os Estados têm de permitir a distribuição e a partilha de cópias em 

formato acessível através da Internet, de uma biblioteca ou de outro sistema de 

empréstimo. Por fim, é permitido às entidades autorizadas "tomar qualquer medida 

intermédia para alcançar esses objetivos". Isto pode incluir, por exemplo, a realização 

de cópias de segurança de uma obra, assim como o armazenamento ou arquivo 

dessas cópias, de modo a permitir a sua conversão numa variedade de diferentes 

formatos no futuro. 

Caberá à lei nacional determinar se as exceções ou limitações a que se refere 

o presente artigo estão sujeitas à remuneração, devendo o Estado incluir estas quatro 

condições na legislação nacional de implementação: a) que a entidade autorizada 

"tenha acesso legal a essa obra ou a uma cópia da mesma"; b) que a obra seja 

convertida num formato acessível, mas que a conversão não introduza mais 

alterações à obra do que as necessárias para a tornar acessível; c) as cópias em 

formato acessível "sejam fornecidas exclusivamente aos beneficiários" e; d) que a 

atividade seja "exercida sem objetivos lucrativos". Seguir este modelo melhora a 

certeza e a previsibilidade relativamente à interpretação do tratado, facilita o 
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intercâmbio transfronteiriço de cópias em formato acessível e demonstra as vantagens 

desses intercâmbios para outros países, encorajando-os a ratificar e implementar o 

tratado. 

Sobre a questão da remuneração, o nº 5 do artigo 4º do Tratado de 

Marraqueche permite que os estados decidam se as exceções e limitações adotadas 

devem ser sujeitas a remuneração. Esta disposição facultativa permite que os estados 

condicionem a criação, a distribuição ou a disponibilização de cópias em formato 

acessível mediante pagamento de direitos ou de outra taxa de licença ao titular do 

direito de autor. Embora a opção de exigir uma remuneração esteja à disposição dos 

Estados, esta deve ser geralmente evitada pois introduziria uma complexidade 

desnecessária, que poderia dissuadir os beneficiários e entidades autorizadas de 

exercer os seus direitos consagrados no tratado. Um requisito abrangente de 

remuneração também gera um risco de discriminação entre pessoas com e sem 

dificuldades para aceder ao texto impresso. 

É importante ressaltar, que a disponibilidade de uma obra num formato 

acessível (em braille por exemplo) não pode impedir um beneficiário ou entidade 

autorizada de criar ou partilhar uma cópia num formato acessível diferente (como, por 

exemplo, um livro eletrônico ou livro áudio). Isto amplia o escopo do tratado, uma vez 

que todos os formatos estão acessíveis a todos os beneficiários. 

Os artigos 5º e 6º regulam o intercâmbio transfronteiriço de cópias em formato 

acessível. Estas disposições complementares operam em conjunto com o artigo 4º 

para melhorar a transmissão a nível global dessas cópias, inclusive solicitando aos 

estados que permitam a exportação e importação de cópias em formato acessível 

sujeitas a determinadas condições. Tais direitos de transferência ou exportação, 

podem ser exercidos pela distribuição de cópias em formato físico ou eletrônico, não 

requerendo o consentimento ou autorização do titular do direito de autor. O intuito 

destes artigos é aumentar o intercâmbio e a difusão destes materiais entre países e 

regiões com diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico, garantindo que os 

países com capacidade limitada ou que carecem de capacidade para produzir cópias 

em formato acessível não são excluídos dos benefícios do tratado. 

O artigo 7º trata das obrigações relativas às medidas tecnológicas, e imputa 

às partes contratantes adotarem as medidas adequadas consideradas necessárias 

para garantir que, quando estabeleçam uma proteção legal adequada e soluções 

efetivas legais contra a evasão de medidas de carácter tecnológico eficazes, esta 
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proteção legal não impede os beneficiários de desfrutar das limitações e exceções 

proporcionadas pelo presente Tratado. O artigo 8º propõe empenho às partes 

contratantes para proteger a privacidade dos beneficiários em condições de igualdade 

com as demais pessoas.  

O artigo 9º, colabora com o artigo 5º e trata da importância da cooperação 

internacional e de sua promoção em apoio aos esforços nacionais para a realização 

do propósito e dos objetivos do Tratado de Marraqueche. O número 1 deste artigo diz 

que as partes contratantes envidarão esforços para promover o intercâmbio 

transfronteiriço de exemplares em formato acessível incentivando o compartilhamento 

voluntário de informações para auxiliar as entidades autorizadas a se identificarem. 

Ademais, comprometem-se a auxiliar suas entidades autorizadas envolvidas em 

atividades nos termos do artigo 5º a disponibilizarem informações sobre suas práticas 

conforme o artigo 2º, alínea c), tanto pelo compartilhamento de informações entre 

entidades autorizadas como pela disponibilização de informações sobre as suas 

políticas e práticas, inclusive as relacionadas com o intercâmbio transfronteiriço de 

exemplares em formato acessível, às partes interessadas e membros do público, 

conforme apropriado. 

Os artigos 10, 11 e 12 contemplam princípios gerais sobre implementação e 

obrigações gerais sobre limitações e exceções. Já os artigos 13, 14 e 15, diz, nesta 

ordem: que as assembleias tratarão as questões relativas à manutenção, 

desenvolvimento e da aplicação e operação do tratado; que o escritório internacional 

da OMPI executará as tarefas administrativas relativas ao tratado; quais são as 

condições para se tornar parte do tratado.  

O artigo 16 dispõe que as partes contratantes gozarão de todos os direitos e 

assumirá todas as obrigações decorrentes do tratado. Os artigos 17, 18 e 19 tratam 

da assinatura, entrada em vigor e data de produção dos efeitos das obrigações do 

tratado, respectivamente.  

O artigo 20 garante o direito de denúncia mediante notificação dirigida ao 

Diretor-Geral da OMPI, sendo que produzirá efeitos após um ano da data em que o 

Diretor-Geral da OMPI tenha recebido a notificação. No artigo 21 diz que o tratado é 

assinado em um único exemplar original nas línguas inglesa, árabe, chinesa, francesa, 

russa e espanhola, sendo todas elas igualmente autênticas. 

E por fim, o artigo 21 dispõe que O Diretor-Geral da OMPI é o depositário do 

presente tratado.  
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Por sua vez, a União Europeia saiu a frente e em 14 de setembro de 2016, 

através da Comissão Europeia, apresentou um pacote legislativo para a 

modernização das regras internas em matéria de direitos de autor, incluindo dois 

textos relativos à aplicação do Tratado de Marraquexe284. 

A Comissão propôs uma diretiva para facilitar o uso de determinados 

conteúdos protegidos por direitos de autor, sem autorização do titular, em benefício 

de pessoas cegas, deficientes visuais ou com deficiência de impressão, que transpõe 

para a legislação da União Europeia as obrigações acordadas em Marraquexe. A 

Comissão propôs também um regulamento que estabelece regras para o intercâmbio 

transfronteiriço de cópias em formato acessível de determinadas obras e outros 

materiais entre a União e países terceiros que são partes no Tratado de Marraquexe, 

em benefício das pessoas cegas, com deficiência visual ou com deficiência de 

impressão. 

O Comitê Econômico e Social Europeu apoiou em grande parte o projeto de 

proposta da Comissão e apelou a uma rápida ratificação pela União Europeia do 

Tratado de Marraquexe. As propostas de diretiva e de regulamento de aplicação do 

Tratado de Marraquexe foram transmitidas à Comissão dos Assuntos Jurídicos do 

Parlamento Europeu. O relatório do Parlamento propôs várias alterações destinadas 

principalmente a clarificar e a tornar mais específica e pormenorizada a redação dos 

dois textos. Além disso, solicitou a apresentação de reclamações ou mecanismos de 

reparação pelos Estados-Membros nos casos em que os utilizadores invisuais, 

deficientes visuais ou de outro modo sejam impedidos de utilizar as impressões. Além 

disso, o Parlamento Europeu solicitou à Comissão que realizasse uma avaliação da 

diretiva no prazo de cinco anos após a data de transposição. 

Em 10 de maio de 2017, os negociadores do Parlamento Europeu, do 

Conselho e da Comissão (trílogo) chegaram a um compromisso sobre o projeto de 

legislação para aplicar o Tratado de Marraquexe na União Europeia. 

A legislação aprovada introduzirá na legislação da União Europeia uma nova 

exceção obrigatória às regras de direitos de autor, que permitirá às pessoas e 

organizações beneficiárias fazer cópias de obras em formatos acessíveis e divulgá-

                                                           
284 EUROPEAN PARLIAMENT. Modernisation Of the European Copyright Rules: The Marrakesh 
Treaty Implementation Framework. 20 mar. 2018. Disponível em: 
<http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-the-
marrakesh-treaty-implementation-framework>. Acesso em: 15 abr. 2018.  
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las em toda a União Europeia e em países terceiros que sejam parte no Tratado sem 

pedir a permissão prévia dos titulares de direitos. 

Os Estados Membros terão a opção de estabelecer esquemas limitados de 

compensação para os editores quando seus livros forem transformados em cópias em 

formato acessível. O texto garante que nenhuma verificação de disponibilidade 

comercial antes da troca de livros de formato acessível será necessária. 

O acordo foi aprovado pelo Comitê de Representantes Permanentes do 

Conselho (Coreper) em 19 de maio de 2017 e pela Comissão dos Assuntos Jurídicos 

do Parlamento Europeu em 30 de maio de 2017. 

Os textos entraram em vigor em 20 de setembro de 2017, após publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia. Em 18 de janeiro de 2018, o Parlamento aprovou a 

conclusão do tratado de Marraquexe285.  

Isso demonstra, como países mais desenvolvidos tem uma dimensão maior 

cultural, humanitária e social, no que diz respeito aos Direitos Humanos das minorias 

e dos grupos vulneráveis, permitindo às pessoas e organizações beneficiárias fazer 

cópias de obras em formatos acessíveis e divulgá-las em toda a União Europeia e em 

países terceiros que sejam parte no Tratado sem pedir a permissão prévia dos titulares 

de direitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
285 EUROPEAN COUNCIL- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Marrakesh Treaty on access to 
published works for blind and visually impaired persons - Council authorises ratification. 15 fev. 
2018. Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2018/02/15/marrakesh-treaty-on-access-to-published-works-for-blind-and-visually-impaired-
persons-council-authorises-ratification/pdf>. Acesso em:  15 abr. 2018.  
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4 MECANISMOS DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Apesar de todas as leis, decretos, tratados e resoluções existentes e vigentes, 

existe uma lacuna entre o direito e sua aplicação, motivo pelo qual é de fundamental 

importância os mecanismos de efetivação criados pelo ordenamento jurídico. Além 

disso, achamos por bem incluir o subtópico das ações afirmativas pois consideramos 

que as políticas públicas são fundamentais para a efetivação e a defesa dos interesses 

da pessoa com deficiência na sociedade. 

 

4.1 AÇÕES AFIRMATIVAS E SUA EFETIVAÇÃO NAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS 

 

A Constituição Federal, como vimos, já se adiantou ao legislador 

infraconstitucional em alguns pontos e tratou de proteger determinadas categorias que 

mereciam tratamento diferenciado em razão da marginalização que sofreram ao longo 

dos tempos286. Assim o fez em relação às mulheres, índios, idosos, homossexuais e 

as pessoas com deficiência287.  

Deste modo, quando nós dizemos que há para com esses indivíduos uma 

descriminação positiva, estamos nos referindo às ações afirmativas.  

As ações afirmativas tiveram origem nos Estados Unidos da América288, no 

julgamento de Brown vs. Board of Education, em 1954, que possibilitou aos negros 

estudares nas escolas públicas americanas juntamente com os estudantes 

brancos289.  

Na época da sociedade liberal-capitalista que, ingenuamente, defendia a ideia 

de neutralidade estatal na vertente social do trabalho e sua a não interferência, pois 

                                                           
286 FARIA, Danielle de Oliveira Cabral. A inclusão social da pessoa com deficiência na Constituição 
Brasileira de 1988. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dia dos. Estudos 
contemporâneos de hermenêutica constitucional. Birigui: Boreal, 2012, p. 123.  
287 Art. 7º, XX, Art. 231, §2º, art. 37, VII. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 23 jun. 
2018. 
288 Em inglês: Affirmatives Actions.  
289 AGRA, Walber M. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 120. 
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acreditavam, que bastaria para que todos gozassem de condições de igualdade, 

desenvolvimento digno e justo, julgando que bastava a igualdade formal290. 

A expressão “ações afirmativas” começou a ser empregada na década de 

1960, quando imperava um cenário de lutas sociais pelos direitos das pessoas com 

deficiência, bastante marginalizadas até então. As lutas que buscavam o 

reconhecimento dos direitos civis dessas pessoas passavam pelo direito de inclusão 

no mercado de trabalho das pessoas com deficiência291.  

Devem ser criadas de maneira cautelosa, para que estejam de acordo com o 

preceito contido no princípio constitucional da isonomia, e, por conseguinte, com os 

ideais da República e da Democracia e, portanto, será constitucional292.  

São conhecidas como “remédios processuais para amparar direitos dos 

hipossuficientes” e tem como finalidade “concretizar a isonomia e fortalecer a 

democracia, impedindo que a maioria possa prejudicar direitos da minoria”293. 

Joaquim B. Barbosa Gomes define as ações afirmativas como: 

 

[...] um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter 
compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vista ao 
combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem 
como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no 
passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva 
igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o 
emprego. [...] Em síntese, trata-se de políticas e de mecanismos de 
inclusão concebidas por entidades públicas, privadas e por órgãos 
dotados de competência jurisdicional, com vistas a concretização de 
um objetivo constitucional universalmente reconhecido – o da efetiva 
igualdade de oportunidades a que todos os seres humanos têm 
direito294.  

 

                                                           
290 RAGAZZI, Ivana Aparecida Grizzo. Ações afirmativas: a inclusão das pessoas portadoras de 
deficiência no mercado de trabalho. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/04_375.pdf>. Acesso em: 
05 out. 2018.  
291 SILVA, Nicacio José da; BISPO, Roberney Pinto. Direitos fundamentais antidemocráticos: pessoas 
com deficiência, mercado de trabalho e as ações afirmativas. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, 
Nilson Tadeu Reis Campos (Orgs.) Minorias e grupos vulneráveis: reflexões para uma tutela 
inclusiva. Birigui-SP: Boreal, 2013, p. 454.  
292 Ibid., p. 455. 
293 AGRA, Walber M. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 120.  
294 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o direito 
como instrumento de transformação social: a experiência dos Estados Unidos.  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 38-39. 
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Segundo o autor, a forma mais eficaz de efetivar políticas de ações afirmativas 

é através do poder de barganha do Estado (especialmente pelo Poder Executivo) e 

sua supremacia em relação aos jurisdicionados)295. 

Flávia Piovesan as conceitua como sendo “medidas especiais e temporárias 

que, buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo 

com o alcance da igualdade substantiva por parte de grupos vulneráveis, como as 

minorias étnicas e raciais e as mulheres, entre outros grupos”296. 

Carmen Lúcia Antunes da Rocha afirma traduzir a mais completa noção 

acerca do enquadramento jurídico-doutrinário das ações afirmativas como sendo: 

 

A definição jurídica objetiva e racional da desigualdade dos desiguais, 
histórica e culturalmente discriminados, é concebida como uma forma 
para se promover a igualdade daqueles que foram e são 
marginalizados por preconceitos encravados na cultura dominante na 
sociedade. Por esta desigualação positiva promove-se a igualação 
jurídica efetiva; por ela afirma-se uma fórmula jurídica para se 
provocar uma efetiva igualação social, política, econômica segundo o 
Direito, tal como assegurado formal e materialmente no sistema 
constitucional democrático. A ação afirmativa é, então, uma forma 
jurídica para se superar o isolamento ou a diminuição social a que se 
acham sujeitas as minorias297. 

 

Temos que as políticas públicas são um exemplo de providências concretas. 

O doutrinador Américo Bedê Freire Júnior as conceitua como sendo “um conjunto ou 

uma medida isolada praticada pelo Estado Democrático de Direito”, já que, nas 

palavras do próprio autor, “pouco vale o mero reconhecimento formal de direitos se 

ele não vem acompanhado de instrumentos para efetivá-los”298. 

É nítido, que os conceitos apresentados são unânimes em afirmar que as 

ações afirmativas visam combater as desigualdades sociais, com a consequente 

inclusão social, já que elas detêm conteúdo reparatório a fomentar a igualdade de 

todos os agentes socialmente inseridos. Além disso, visam inserir maior igualdade às 

                                                           
295 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o direito 
como instrumento de transformação social: a experiência dos Estados Unidos.  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 53-54.  
296 PIOVESAN, Flavia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Cad. Pesqui., São 
Paulo, v. 35, n. 124, p. 43-55, abr.  2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
15742005000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  20 dez. 2018.   
297 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da igualdade 
jurídica. Revista de informação legislativa, v. 33, n. 131, p. 283-295, jul./set. 1996. 
298 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 47.  
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minorias, eliminando as desigualdades oriundas de discriminação pretéritas ainda 

produzidas e reproduzidas no convívio em sociedade299. 

Compactuamos com o entendimento de Ronaldo Santos de que a ação 

afirmativa visa à concretização de um objetivo constitucional, que é o da efetividade 

da igualdade de oportunidades para todos, através de uma política de ação, de 

promoção social que busca a transformação no comportamento e na mentalidade das 

pessoas que são condicionadas pela tradição, costumes e também pela história300.  

A formulação e a execução de planos/ programas governamentais, voltados 

especificamente às pessoas com deficiência são de extrema importância porque 

visam, além de outros objetivos: incluir a pessoa com deficiência na sociedade; 

garantir de forma mais eficaz os direitos fundamentas dessas pessoas; assegurar o 

acesso aos bens e serviços necessários para uma vida digna301.  

Tais ações encontram amparo legal no próprio texto constitucional, em seu 

art. 1º, inciso III: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana302; 

 

Já no artigo 3º a CF disciplina os objetivos da República Federativa do Brasil, 

in verbis: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 

                                                           
299 SANTOS, Ronaldo Adriano dos. Ações afirmativas para negros no ensino superior através das 
políticas de cotas. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, v. 14, n. 1, 2014.  
300 Ibid. 
301 DOMINGO, Cíntia Oliveira. Inclusão social das pessoas com deficiência: um direito da 
personalidade. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Orgs.) Minorias e 
grupos vulneráveis: reflexões para uma tutela inclusiva. Birigui-SP: Boreal, 2013, p. 163.  
302 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://wwpw.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 23 jun. 2018. 
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação303. 

 

E no artigo 5º, caput, estabelece que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade [...]304”. 

Nota-se que a CF necessita garantir não somente a igualdade formal, mas 

também a igualdade material, ou seja, a igualdade não pode estar somente prevista 

no texto de lei, mas efetivamente aplicada ao seio social305. 

Pode-se citar como exemplo de políticas públicas a divulgação de 

informações, a fim de conscientizar e ajudar a família da pessoa com deficiência para 

que aceite a criança com amor, afeto e compreensão. Como bem lembra Luiz Alberto 

David Araújo, “se as famílias fossem mais esclarecidas pelo Estado, mediante 

programa efetivo e realista, o entrosamento da criança com deficiência seria mais fácil 

e sadio, sem traumas”306. 

O ordenamento jurídico brasileiro já adota algumas ações afirmativas, como, 

por exemplo: a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com 

deficiência; a obrigação de que pelo menos 30% dos membros dos partidos políticos 

seja do sexo feminino; a reserva de bolsas do  PROUNI para alunos provenientes de 

escolas públicas; a garantia do direito de meia-entrada em cinema, teatros, e 

transportes coletivos para estudantes; o direito de obtenção de passagem gratuita em 

transportes coletivos aos idosos carentes; a garantia de isenção de IPI (Imposto de 

Produtos Industrializados) às pessoas com deficiência que adquirem automóveis com 

câmbio automático, entre outras307. 

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a validade do sistema de 

cotas em universidades públicas, nesse sentido: 

 

                                                           
303 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018. 
304 Ibid. 
305 GALASSI, Almir. A proteção no ordenamento jurídico brasileiro às minorias sociais. In: SIQUEIRA, 
Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Orgs.) Minorias e grupos vulneráveis: reflexões 
para uma tutela inclusiva. Birigui-SP: Boreal, 2013, p. 26.  
306 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas com deficiência. Brasília: 
CORDE, 2011, p. 20.  
307 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 91.  
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EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. INGRESSO NO ENSINO 
SUPERIOR. USO DE CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL. 
AUTOIDENTIFICAÇÃO. RESERVA DE VAGA OU 
ESTABELECIMENTO DE COTAS. CONSTITUCIONALIDADE. 
RECURSO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário a que se nega 
provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão 
Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto, na 
conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por 
maioria e nos termos do voto do Relator, conhecer e negar provimento 
ao recurso extraordinário, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio. 
Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto308.  

 

Outra decisão importante que cabe ser mencionada neste momento é relativa 

ao direito previdenciário de idosos e pessoas com deficiência que comprovem não 

possuir meios de subsistência, vejamos: 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. DEFICIENTE OU 
IDOSO: SUBSISTÊNCIA. C.F., art. 203, V. Lei 8.743/93, art. 20, § 3º. 
I. - A Constituição, art. 203, V, garante à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso, desde que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei, um salário-mínimo. A Lei 8.743/93, art. 20, § 3º, exige, 
para que se considere incapaz de prover a manutenção da pessoa 
portadora de deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per 
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, disposição 
legal que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade 
(ADI 1.232/DF). II. - No caso, a versão fática do acórdão, inalterável 
em sede de recurso extraordinário, é no sentido da inexistência de 
rendimentos ou outros meios de subsistência. III. - Negativa de 
seguimento ao RE. Agravo não provido309. 

 

Assim, os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal 

têm a importante função de mitigar as desigualdades desencadeadas no decorrer da 

história, além de servirem como parâmetro na aplicação das normas 

infraconstitucionais. Desta maneira, toda a aplicação principiológica e valorativa 

proveniente da hermenêutica jurídica sobre uma norma jurídica, somente terá sua 

eficácia se envolta e acolhida pelos direitos e garantias fundamentais. 

                                                           
308 STF. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário nº 597.285/RS. Relator Min. Ricardo 
Lewandowski. Reserva de vaga ou estabelecimento de cotas. 09 maio 2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5455998>. Acesso em: 20 nov. 
2018. 
309 STF. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário nº 394.668/SP. Relator: Min. Carlos 
Velloso, Data de Julgamento: 27/04/2004, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 14-05-2004. 
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14742348/agregno-recurso-extraordinario-
re-394668-sp>. Acesso em: 15 nov. 2018.  
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Neste ponto, vale a distinção entre direitos e garantias fundamentais, 

enquanto o primeiro tem conteúdo de caráter declaratório, e garantem o acesso e a 

proteção aos bens jusfundamentais, permitindo um convívio social que caminha em 

sintonia com a dignidade da pessoa humana, o segundo se resume no fato de que, 

as garantias são revestidas por um conteúdo assecuratório, as quais fornecem meios 

suficientes para o correto resguardo dos direitos fundamentais310.  

Noutra seara, a diferenciação entre garantias e remédios constitucionais 

resume-se no fato de estes serem espécies, enquanto as garantias são o gênero311.  

É do entrelaçamento entre os dois pilares, eficácia, de um lado, e acesso ao 

Poder Judiciário, de outro, na hipótese de lesão, que entenderemos a proteção que 

as pessoas com deficiência recebem do sistema positivo constitucional. Já sabemos 

que inexiste norma constitucional sem um mínimo de eficácia e já conhecemos o 

inciso XXXV do artigo 5º, da Constituição Federal312, segundo o qual é inafastável da 

análise do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. 

Deste modo, a jurisdição constitucional é, tanto no cenário jurídico nacional 

quanto internacional, um sinal de evolução e solução em relação à inércia do Estado 

no que diz respeito a políticas públicas, tema que deve ser acobertado pelo manto dos 

princípios constitucionais e garantias fundamentais, inerentes a todo ser humano e a 

toda coletividade313.  

Paulo Bonavides nos ensina que a Constituição é cada vez mais “[...] a 

morada da justiça, da liberdade, dos poderes legítimos, o paço dos direitos 

fundamentais, portanto, a casa dos princípios, a sede da soberania”314. 

O reconhecimento e a previsão de direitos não bastam para que eles sejam 

de fato efetivados. Dessa forma, há a necessidade de se preverem também garantias 

fundamentais que exerçam a função de instrumentos de concretização dos direitos 

                                                           
310 CAMARGO, Daniel Marques; DOMINGOS, Fernanda Cristina Rosseto. Ativismo judicial: limites, 
possibilidades e reflexos na efetivação de direitos humanos fundamentais. In: SIQUEIRA, Dirceu 
Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias. Estudos contemporâneos de hermenêutica constitucional. 
Birigui: Boreal, 2012, p. 75.  
311 Ibid. 
312 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018. 
313 CAMARGO; DOMINGOS, op. cit., p. 73.  
314 BONAVIDES, PAULO. Jurisdição constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o 
Brasil). Estudos avançados. São Paulo. IEA-USP, v. 18, n. 51, 2004, p. 2.  
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fundamentais. Aqui se tem nada mais do que a forma de assegurá-los. Para tanto, 

surgem os instrumentos, normalmente, processuais, de proteção315.  

 

As garantias fundamentais são estabelecidas pelo texto constitucional 
como instrumentos de proteção dos direitos fundamentais. As 
garantias possibilitam que os indivíduos façam valer, frente ao Estado, 
os seus direitos fundamentais. Assim, ao direito à vida corresponde a 
garantia de vedação à pena de morte; ao direito à liberdade de 
locomoção corresponde a garantia do habeas corpus; ao direito à 
liberdade de manifestação do pensamento, a garantia de proibição da 
censura etc316. 

 

Tais direitos humanos necessitam ser atingidos pela plena eficácia da 

aplicabilidade das normas jurídicas que os prescrevem. De nada adianta a 

proclamação de direitos, sem haver a aplicação (concretização) de forma eficiente.  

Visando a esta efetividade, não se pode permitir que existam óbices, 

barreiras, que impeçam a fruição de tais direitos fundamentais. Desta forma é 

inaceitável a inércia dos trabalhadores jurídicos, de maneira a permitir grande vazio 

entre a proclamação e a efetivação dos mencionados bens da vida317. 

Segundo José Luis Bolsan de Morais, a judicialização da política é inevitável 

no contexto do Estado Social, dito de bem-estar social, mas que se executa como de 

mal-estar318.  

Portanto, ao poder judiciário incumbe o dever de atuar para a realização dos 

direitos fundamentais, sempre que o Poder Executivo e o Poder Legislativo ou outros 

atores responsáveis se omitirem ou mesmo atuarem de maneira ineficaz. Assim, em 

face a não concretização dos direitos das pessoas com deficiência, oportuna será a 

intervenção do Poder Judiciário319. 

                                                           
315 RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e garantia 
fundamental e sua importância na constituição da república federativa de 1988 para a tutela dos direitos 
da personalidade. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. v. 13, n. 1, p. 209-235, jan./jun. 2013. 
316 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 5. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 96. 
317 CAMARGO, Daniel Marques; DOMINGOS, Fernanda Cristina Rosseto. Ativismo judicial: limites, 
possibilidades e reflexos na efetivação de direitos humanos fundamentais. In: SIQUEIRA, Dirceu 
Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias. Estudos contemporâneos de hermenêutica constitucional. 
Birigui: Boreal, 2012, p. 77.  
318 MORAIS, José Luis Bolsan de. O Estado e seus limites. Reflexões iniciais sobre a profanação do 
Estado social e a dessacralização da modernidade. In: OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues, et 
al. Constituição e Estado social: os obstáculos à concretização da Constituição. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 182.  
319 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui: 
Boreal, 2013, p. 140.  
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Todavia, o Poder Judiciário deve ser visto como aplicador último do direito, de 

modo que sua atuação deve ocorrer sempre que os responsáveis pelo seu 

cumprimento (Executivo, Legislativo ou mesmo particulares) se omitirem quanto aos 

seus deveres na efetivação dos direitos sociais, momento este em que o Judiciário 

assume seu dever de impor efetividade imediata ao preceito320. 

 

Assim, a interpretação das normas constitucionais torna-se 
fundamental para a extração dos valores nelas contidos; desta 
maneira, ao aplicar as normas oriundas da Lei Maior ao caso concreto, 
o magistrado exercerá uma jurisdição constitucional de modo humano, 
socializado e verdadeiramente constitucionalizado321.  

 

Samantha Chantal Dobrowolski chama a atenção para a atuação do 

magistrado, ressaltando que tal atuação deve cada vez mais pautar-se em 

responsabilidades sociais do julgador, o qual deve estar comprometido com os 

anseios de uma sociedade democrática, que se apresenta como justa e solidária, pois 

só assim estará cumprindo seu papel322. 

Apesar de o texto constitucional ser praticamente estático, a cada época são 

necessárias diferentes interpretações ao ordenamento jurídico, pois o ser humano e 

a coexistência em sociedade são dinâmicos. Neste sentido, surge o fenômeno 

denominado de mutações constitucionais, que mostra a dinamicidade das normas 

jurídicas323.  

Novos sentidos são buscados através deste método, e tais sentidos sucedem-

se através dos fatos históricos, da aplicação reiterada de certa decisão judicial ao caso 

concreto (jurisprudência) e das correntes doutrinárias, formando em torno do assunto 

um interesse coletivo324. 

Sobre as mutações constitucionais existem algumas definições: 

 

Não seriam alterações “físicas”, “palpáveis”, materialmente 
perceptível, mas sim alterações no significado e sentido interpretativo 

                                                           
320 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 10. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 320.  
321 CAMARGO, Daniel Marques; DOMINGOS, Fernanda Cristina Rosseto. Ativismo judicial: limites, 
possibilidades e reflexos na efetivação de direitos humanos fundamentais. In: SIQUEIRA, Dirceu 
Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias. Estudos contemporâneos de hermenêutica constitucional. 
Birigui: Boreal, 2012, p. 73.  
322 DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A justificação do direito e sua adequação social: uma 
abordagem a partir da teoria de Aulis Aarnio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 52-55.  
323 CAMARGO; DOMINGOS, op. cit., p. 73. 
324 Ibid., p. 73-74.  
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de um texto constitucional. A transformação não está no texto em si, 
mas na interpretação daquela regra enunciada. O texto permanece 
inalterado325.  

 

A interpretação jurídica demanda uma relação dialética entre dois polos, em 

que o intérprete-aplicados procura compreender o sentido de um texto normativo326.  

Eros Grau defende que o Poder Judiciário “estará autorizado a inovar no 

ordenamento jurídico suprindo, em cada decisão que tomar, eventuais lacunas que, 

não estivesse o preceito dotado de aplicabilidade imediata, atuariam como obstáculo 

a sua exequibilidade”327, além disso, tal atuação se dá de maneira subsidiária e 

excepcional em face da omissão ou insuficiência da atuação estatal.  

Inclusive, a Constituição Federal expressa em seu art. 5º, XXXV princípio da 

inafastabilidade de jurisdição, na qual o Poder Judiciário não pode se eximir da tarefa 

de julgar, e para desincumbir-se dessa tarefa, a tutela jurisdicional apresenta-se de 

duas maneiras: individual e metaindividual, sendo que esta última se divide em três: 

interesses difusos, interesses coletivos e interesses individuais homogêneos328.  

Além das ações afirmativas, a proteção judicial das pessoas com deficiência, 

podem ser assegurados por meio das vias judiciais, conforme art. 95 do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e serão aplicadas sempre que os direitos forem ameaçados 

ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; pelo abuso da família 

ou de responsável e em razão de sua condição pessoal329:  

 

Art. 95. As medidas de proteção à pessoa com deficiência são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou 
violados: 
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de 
atendimento; 
III – em razão de sua condição pessoal. 

                                                           
325 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 90.  
326 CAMARGO, Daniel Marques; DOMINGOS, Fernanda Cristina Rosseto. Ativismo judicial: limites, 
possibilidades e reflexos na efetivação de direitos humanos fundamentais. In: SIQUEIRA, Dirceu 
Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias. Estudos contemporâneos de hermenêutica constitucional. 
Birigui: Boreal, 2012, p. 74. 
327GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 320.  
328 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à alimentação. Birigui: 
Boreal, 2013, p. 142.  
329 BRASIL. Lei 13.146 de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>.  Acesso 
em: 24 out. 2018. 
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Esta questão pode ser analisada segundo duas vertentes, ou seja, a defesa 

de direitos individuais de um lado e a dos direitos coletivos de outro. 

A proteção individual é aquela na qual a própria pessoa com deficiência busca 

a tutela de forma própria, devendo demonstrar interesse particular da pessoa lesada 

ou ameaçada de lesão330. Nessa esteira, pode ajuizar todas as medidas judiciais 

colocadas à disposição do indivíduo para a proteção de qualquer interesse individual, 

não somente com a finalidade de buscar uma obrigação de fazer, mas também para 

reparação de dano material e ou moral, a exemplo do mandado de segurança, ação 

ordinária, mandado de injunção, embargos à execução, etc331.  

Luiz Alberto David Araújo nos traz um exemplo: 

 

na hipótese de concurso público cujo edital fira direito à inclusão social 
da pessoa com deficiência, contendo norma discriminatória, a pessoa 
com deficiência, por si só, através de advogado constituído, ajuizará a 
medida competente a qual, tanto poderá ser um mandado de 
segurança como, também, uma ação declaratória, precedida de 
medida cautelar, se presentes os seus pressupostos. Em resumo, todo 
o aparelhamento processual colocado à disposição dos indivíduos 
poderá ser utilizado pela pessoa com deficiência na discussão de seu 
direito332. 

 

Já no plano da defesa dos interesses coletivos das pessoas com deficiência, 

veremos o uso da ação civil pública, do mandado de segurança coletivo e da ação 

popular.  

No decorrer deste trabalho nos retivemos em estudar apenas dois 

instrumentos coletivos, que são a ação civil pública e a ação popular.  

Percebe-se, diante do exposto, a importância das políticas públicas, pois só 

com ações específicas e direcionadas é possível promover igualdade de 

oportunidades a todos e, sobretudo, realizar o pleno desenvolvimento da 

personalidade e da cidadania das pessoas com deficiência333.  

                                                           
330 ARAÚJO, Luis Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 
Brasília: CORDE, 2003, p. 102. 
331 POZZOLI, Lafayette; ASSIS, Olney Queiroz. Pessoa portadora de deficiência direitos e 
garantias. 2. ed. São Paulo: Damásio, 2005, v. 1, p. 488.  
332 ARAÚJO, op. cit., p. 119.  
333 DOMINGO, Cíntia Oliveira. Inclusão social das pessoas com deficiência: um direito da 
personalidade. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Orgs.) Minorias e 
grupos vulneráveis: reflexões para uma tutela inclusiva. Birigui-SP: Boreal, 2013, p. 163.  
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Outrossim, existe a necessidade de uma mudança cultural na sociedade 

brasileira, marcada historicamente por ser discriminatória e para poucos, sendo um 

“dever cívico” o reconhecimento, de uma vez por todas da igualdade e da dignidade 

inerente a todas as pessoas, sobretudo das minorias e dos grupos vulneráveis, que 

mais sofreram com a exclusão ao longo da história334. 

 

4.2 INSTRUMENTOS PROCESSUAIS COLETIVOS DE PROTEÇÃO DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA 

 

Com o desenrolar dos anos, os estudiosos puderam perceber a existência de 

certos interesses que, “excedem o âmbito estritamente individual, mas não chegam a 

constituir interesse público”335 e que, portanto, a tutela individual era inadequada para 

regular os conflitos surgidos a respeito336.  

A Constituição Federal prevê em seu art. 129, III garantia expressa aos 

direitos coletivos: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
[...] 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos337; 

 

Exemplos desses direitos são o meio ambiente, direitos do consumidor, o 

patrimônio público, o patrimônio histórico, artístico, entre outros338.  

Temos também no art. 5º, XXI o seguinte inciso: 

 

Art. 5º: [...] 

                                                           
334 DOMINGO, Cíntia Oliveira. Inclusão social das pessoas com deficiência: um direito da 
personalidade. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Orgs.) Minorias e 
grupos vulneráveis: reflexões para uma tutela inclusiva. Birigui-SP: Boreal, 2013, p. 165.  
335 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 
4.  
336 BRAGA, Renato Rocha. A coisa julgada nas demandas coletivas. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
2000, p. 43.  
337 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018. 
338 FAZOLI, Carlos Eduardo de Freitas; RÍPOLI, Danilo César Siviero. A ação popular como 
instrumento de proteção das pessoas portadoras de deficiência: uma crítica ao positivismo 
jurídico. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/carlos_eduardo_de_freitas_fazol
i.pdf>.  Acesso em: 20 out. 2018.  
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XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, 
têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente339; 

 

Assim, para a tutela dos interesses difusos e coletivos, podemos extrair do 

sistema constitucional dois autores: o MP, por força do inciso III, do artigo 129 e as 

associações, desde que expressamente autorizadas e dentro de suas finalidades, 

haja vista o inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal340. 

A definição do que seja interesses coletivos e individuais homogêneos foi 

dada pelo Código de Defesa do Consumidor, assim entendido os difusos como 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; os coletivos como sendo os 

transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 

de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base e 

os individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum341. 

É o que aduz o art. 81 do CDC: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja 
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos 
os decorrentes de origem comum342. 

 

Lúcia Valle Figueiredo retira qualquer dúvida que o leitor possa ter sobre a 

inclusão dos direitos das pessoas com deficiência no rol dos interesses coletivos: 

                                                           
339 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018. 
340 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da própria imagem – pessoa física, 
pessoa jurídica e produto. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 129. 
341 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1992, p. 111. 
342 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 20 out. 
2018.  



106 
 

 

Indubitavelmente, certos interesses das pessoas com deficiência se 
enquadram, perfeitamente, dentro da nova tutela coletiva ou difusa. 
Imaginemos o direito ao transporte coletivo e adaptado para os 
portadores de deficiência. Tal questão interessa a todo o grupo que, 
independentemente de uma titularidade específica, tem direito de se 
locomover para se integrar socialmente. O mesmo se diga do acesso 
a edifício e logradouros públicos. Sem retirar o possível caráter 
individual da demanda (um funcionário que pretenda exercer sua 
função e que não tenha o edifício onde trabalha adaptado), a 
discussão pode transpor o limite da individualidade e se alocar no 
interesse de todo o grupo de pessoas. O direito à inclusão na escola: 
o foco pode ser individual, a partir de determinada situação concreta, 
mas os reflexos se estendem a todo o grupo. Uma campanha 
publicitária discriminatória pode, por exemplo, ferir o interesse de 
pessoas com deficiência e indeterminadas343. 

 

Deveras, quando pensamos no direito ao transporte coletivo adaptado, no 

direito ao acesso a edifícios e logradouros públicos sem barreiras, no direito à vaga 

reservada no concurso público, no direito à inclusão escolar, entre outros direitos 

garantidos às pessoas com deficiência, podemos imaginar a sua proteção judicial 

individual através do próprio lesado, bem como a proteção coletiva, pois tais direitos 

transcendem o caráter individual, passando a ser do grupo344.  

 Percebe-se, que as ações afirmativas são medidas discriminatórias positivas, 

de forma a garantir àqueles que estão em desvantagem, uma forma de conquistar 

direitos até então não possíveis, de forma a manter a devida igualdade345. 

Algumas decisões de tribunais se tornam precedentes para súmulas, é o caso 

da súmula 377/STJ, que dá direito ao portador de visão monocular de concorrer, em 

concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Tal decisão teve como base 

acórdãos como este abaixo colacionado: 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM. EXAME 
PSICOTÉCNICO. FALTA DE REQUISITOS OBJETIVOS DE 
AFERIÇÃO. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSTÁCULO AO 
CANDIDATO NA OBTENÇÃO DOS LAUDOS E EXAMES. 
IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. 

                                                           
343 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Direitos difusos e coletivos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
1989, p. 18.  
344 ARAÚJO, Luis Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 
Brasília: CORDE, 2003, p. 109.  
345 GALASSI, Almir. A proteção no ordenamento jurídico brasileiro às minorias sociais. In: SIQUEIRA, 
Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Orgs.) Minorias e grupos vulneráveis: reflexões 
para uma tutela inclusiva. Birigui-SP: Boreal, 2013, p. 27. 
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NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. I - Conforme 
exposto no acórdão recorrido, resta comprovado que o recorrente é 
portador de visão monocular, o que torna viável ao recorrente 
concorrer nas vagas reservadas para portadores de necessidades 
especiais conforme enunciado n. 377 da Súmula do STJ: "O portador 
de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às 
vagas reservadas aos deficientes". II - Quanto ao mérito, com relação 
à realização do exame psicotécnico a jurisprudência dessa Corte 
entende que é necessária a observância de pressupostos tais como a 
objetividade dos critérios, a cientificidade e a possibilidade de revisão 
do resultado. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, 
DJe 02/05/2017; AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, 
DJe 30/09/2015. III - No caso em apreço, o laudo dos exames foi 
disponibilizado ao recorrente em momento inoportuno, - após o 
recurso administrativo - e aponta resultados subjetivos, assim como 
não comprova a utilização de critérios objetivos para a obtenção do 
resultado. IV - Dessa forma, fica caracterizada a ilegalidade, 
considerando a impossibilidade do recorrente de obter acesso aos 
laudos e informações referentes ao exame psicotécnico, 
impossibilitando o ato de revisão da decisão. V - É incabível a 
providência de se determinar a posse ao autor no Cargo, pois não se 
pode suplantar a fase do concurso relativa ao exame Documento: 
80438390 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/03/2018 
Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça psicotécnico, para garantir 
judicialmente a nomeação do candidato. Nessa hipótese, deve ser 
realizado novo exame, compatível com as deficiências do candidato, 
bem como que atenda aos critérios de objetividade, cientificidade e 
possibilidade de recurso, conforme a jurisprudência dominante neste 
Superior Tribunal. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, 
DJe 02/05/2017. VI - Agravo interno improvido346. 

 

Antes de analisarmos cada um dos dispositivos, devemos reiterar que 

cuidaremos, apenas e tão-somente, das regras específicas das pessoas com 

deficiência, restringindo, portanto, o enfoque do trabalho, pois deixaremos de cuidar 

de regras que cuidam do direito de todo e qualquer cidadão. 

 

4.2.1 Ação civil pública 

 

                                                           
346 STJ. Superior Tribunal de Justiça. Agint no Recurso em Mandado de segurança nº 51.809 – RS.  
Relator Min. Francisco Falcão. Julgada em 1º março 2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201602194455&dt_publicacao=06/0
3/2018>. Acesso em: 18 nov. 2018.  
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A ação civil pública, trazida ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 7.347, 

de 24 de julho de 1985347, destina-se à proteção de quaisquer interesses difusos ou 

coletivos e só pode ser proposta pelo Ministério Público, pela União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano , 

autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista348. 

Gianpaolo Poggio Smanio define a ação civil pública como “aquela que tem 

por objeto os interesses transindividuais ou metaindividuais”349. Nos dizeres de 

Almeida, “é um dos instrumentos constitucionais colocados à disposição do Ministério 

Público e de outros legitimados coletivos, para a tutela jurisdicional de quaisquer 

direitos ou interesses difusos, coletivos em sentido estrito ou individuais 

homogêneos”350. 

No mesmo sentido, Meirelles defende que a ação civil pública: 

 

é o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos 
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem 
econômica (art. 1º), protegendo, assim, os interesses difusos da 
sociedade. Não se presta a amparar direitos individuais, nem se 
destina à reparação de prejuízos causados a particulares pela 
conduta, comissiva ou omissiva, do réu351. 

 

Em síntese, pode-se afirmar que em face do objeto tutelado pela ação civil 

pública, é possível proteger também as pessoas com deficiência, haja vista que ela 

busca tutelar quaisquer interesses transindividuais, de modo que “ [...] pode ser objeto 

de ação civil pública ou coletiva a defesa de quaisquer interesses transindividuais, 

                                                           
347 BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade 
por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências.  Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>.  
Acesso em: 28 out. 2018.  
348 FAZOLI, Carlos Eduardo de Freitas; RÍPOLI, Danilo César Siviero. A ação popular como 
instrumento de proteção das pessoas portadoras de deficiência: uma crítica ao positivismo 
jurídico. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/carlos_eduardo_de_freitas_fazol
i.pdf>.  Acesso em: 20 out. 2018.  
349 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Interesses difusos e coletivos. Estatuto da Criança e do adolescente, 
consumidor, meio ambiente, improbidade administrativa, ação civil pública e inquérito civil. São Paulo: 
Atlas, 1998, p. 96.  
350 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual (princípios, regras interpretativas e a problemática da sua interpretação e aplicação). São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 338.  
351 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 22. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 
154. 
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sejam difusos, coletivos ou individuais homogêneos, digam ou não respeito a 

consumidores”352. 

Nas palavras de Paulo Salvador Frontini o objetivo da ação além da 

condenação em dinheiro, também o cumprimento de obrigação de fazer ou de não 

fazer, nos termos da lei 7.347/85353. 

O STJ já se manifestou sobre o cabimento da ação civil pública que objetiva 

obrigação de fazer a fim de garantir acessibilidade nos prédios públicos ou privados 

às pessoas com deficiência 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO DAS PESSOAS 
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRÉDIOS DAS 
SEÇÕES ELEITORAIS. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS 
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. I - Sentença que extingui o processo diante 
da ausência de interesse processual. A decisão foi modificada pelo 
Tribunal a quo, declarando a presença de interesse e determinando o 
prosseguimento do feito perante a Justiça Federal. II - Irrefutável a 
legitimidade do Ministério Público Federal para promover a demanda. 
A garantia de acesso a prédios públicos ou privados, indicados como 
Seções Eleitorais, aos portadores de necessidades especiais, atinge 
número infindável de pessoas, de forma indistinta, e gera, portanto, 
indiscutivelmente, interesse de natureza difusa, e não individual e 
disponível, havendo assim interesse processual do Ministério Público 
Federal. III - A Justiça Eleitoral, órgão do Poder Judiciário brasileiro 
(art. 92, V, da CF), tem seu âmbito de atuação delimitado pelo 
conteúdo constante no art. 14 da CF e na legislação específica. IV - 
As atividades reservadas à Justiça Eleitoral aprisionam-se ao 
processo eleitoral, principiando com a inscrição dos eleitores, 
seguindo-se o registro dos candidatos, eleição, apuração e 
diplomação, ato que esgota a competência especializada (art. 14, 
parágrafo 10, CF) (CC 10.903/RJ), (CC 113.433/AL, Rel. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 
19/12/2011). V - No caso, sobressai a incompetência da justiça 
eleitoral, uma vez que não estão em discussão, na referida ação civil 
pública, direitos políticos, inelegibilidade, sufrágio, partidos políticos, 
nem infração às normas eleitorais e respectivas regulamentações, isto 
é, toda matéria concernente ao próprio processo eleitoral. Trata-se, 
sim, da garantia de acesso a pessoas portadoras de necessidade 
especiais aos prédios onde colhidos os votos. VI - Assim, devem ser 
remetidos os autos ao juízo de origem, para o regular processamento 
do feito perante a Justiça Federal. VII - Agravo interno improvido354. 

                                                           
352 MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 19. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 118.  
353 FRONTINI, Paulo Salvador. Ação civil pública e separação dos poderes do estado. In: MILARÉ, 
Edis. Ação civil pública - lei 7.347/1985 - 15 anos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, 
p. 695. 
354 STJ. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no Recurso Especial nº 1.563.459/SE (2015/0275665-9) 
Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgado em 03 ago. 2017. Disponível em: 



110 
 

 

Outrossim, temos decisões no sentido de que as instituições financeiras 

devem utilizar o Sistema Braille nas contratações bancárias (contratos bancários de 

adesão e todos os demais documentos fundamentais para a relação de consumo) 

estabelecidas com a pessoa com deficiência visual, a fim de atender ao direito de 

informação do consumidor, indispensável à validade da contratação, e, em maior 

extensão, ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CONSUMIDOR. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. 
HIPERVULNERÁVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONFECÇÃO 
NO MÉTODO BRAILLE. NECESSIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO 
PLENA E ADEQUADA. EFEITOS DA SENTENÇA. TUTELA DE 
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS STRICTO SENSU. 
SENTENÇA QUE PRODUZ EFEITOS EM RELAÇÃO A TODOS OS 
CONSUMIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL QUE 
ESTABELECERAM OU VENHAM A FIRMAR RELAÇÃO 
CONTRATUAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA 
EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INDIVISIBILIDADE DO 
DIREITO TUTELADO. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. 
1. Na ação coletiva ajuizada por associação em defesa de interesses 
difusos e coletivos stricto sensu, em que toda uma coletividade de 
deficientes visuais será beneficiada pelo provimento jurisdicional, 
inclusive com eficácia prospectiva, revela-se a natureza transindividual 
da discussão e a atuação da entidade no campo da substituição 
processual, o que afasta a necessidade de identificação dos seus 
associados. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece entre 
os direitos básicos do consumidor, o de ter a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e serviços (CDC, art. 6°, III) e, na 
oferta, que as informações sejam corretas, claras, precisas, ostensivas 
e em língua portuguesa (art. 31), devendo as cláusulas contratuais ser 
redigidas de maneira clara e compreensível (arts. 46 e 54, § 3°). 3. A 
efetividade do conteúdo da informação deve ser analisada a partir da 
situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente o 
conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário 
específico daquele produto ou serviço, de modo que a transmissão da 
informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos 
da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito à 
contraparte. 4. O método Braille é oficial e obrigatório no território 
nacional para uso na escrita e leitura dos deficientes visuais e a sua 
não utilização, durante todo o ajuste bancário, impede o referido 
consumidor hipervulnerável de exercer, em igualdade de condições, 
os direitos básicos, consubstanciando, além de intolerável 
discriminação e evidente violação Documento: 61562816 - EMENTA / 
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 22/06/2016 Página 1 de 3 Superior 
Tribunal de Justiça aos deveres de informação adequada, vulneração 
à dignidade humana da pessoa deficiente. 5. É cabível, em tese, por 

                                                           
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/489948268/agravo-interno-no-recurso-especial-agint-no-
resp-1563459-se-2015-0275665-9/inteiro-teor-489948278?ref=juris-tabs>. Acesso em: 15 out. 2018.  
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violação a direitos transindividuais, a condenação por dano moral 
coletivo, como categoria autônoma de dano, a qual não se relaciona 
necessariamente com aqueles tradicionais atributos da pessoa 
humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico). 6. Na hipótese, apesar de 
a forma de linguagem, por meio da leitura do contrato, não ser apta a 
exaurir a informação clara e adequada, não decorreram outras 
consequências lesivas além daquelas experimentadas por quem, 
concretamente, teve o tratamento embaraçado ou por aquele que se 
sentiu pessoalmente constrangido ou discriminado, haja vista que a 
instituição financeira seguiu as diretrizes emanadas pelo próprio 
Estado, conforme Resolução n. 2.878/2001 do Bacen. 7. Os efeitos e 
a eficácia da sentença, na ação coletiva, não estão circunscritos a 
lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi 
decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano 
e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. 
Precedentes. 8. A sentença prolatada na presente ação civil pública, 
destinada a tutelar direitos difusos e coletivos stricto sensu, deve 
produzir efeitos em relação a todos os consumidores portadores de 
deficiência visual que litiguem ou venham a litigar com a instituição 
financeira demandada, em todo o território nacional. 9. Recursos 
especiais parcialmente providos355. 

 

No que tange a legitimidade ativa para ingresso de ação civil pública na defesa 

dos direitos das pessoas com deficiência, esta pode ser dividida em três grupos: a) 

Pessoas de Direito Público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias, 

empresas públicas, fundação ou sociedade de economia mista); b) associações civis; 

e c) Ministério Público356. 

O Poder Público também é responsável pela proteção do interesse público. O 

princípio fundamental que rege o Poder Público é a supremacia do interesse público 

sobre o particular. O interesse público está vinculado aos valores constitucionais 

fundamentais. Dessa forma, fica evidente a preocupação que o Estado deveria ter 

com a inclusão de grupos vulneráveis na sociedade como um dos aspectos da 

realização do interesse público. Desse modo, temos dois grupos de agentes 

                                                           
355 STJ. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.349.188/RJ. Relator Min. Luis Felipe 
Salomão. Julgado em 10 maio 2016. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=6156281
6&num_registro=201102175967&data=20160622&tipo=5&formato=PDF>.  Acesso em: 15 nov. 2018.  
356 FAZOLI, Carlos Eduardo de Freitas; RÍPOLI, Danilo César Siviero. A ação popular como 
instrumento de proteção das pessoas portadoras de deficiência: uma crítica ao positivismo 
jurídico. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/carlos_eduardo_de_freitas_fazol
i.pdf>.  Acesso em: 20 out. 2018.  
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protetores da tutela coletiva, por força da Constituição e legislação infraconstitucional: 

o Ministério Público e as Defensorias Públicas.357. 

As associações, neste caso, devem estar constituídas há pelo menos um ano 

(requisito que em alguns casos poderá ser dispensado) e inclua entre suas finalidades 

a defesa dos interesses direitos sociais acima mencionados358. 

O artigo 129, III, da Constituição Federal foi complementado pela Lei n° 

7.853/89, que indicou outros autores para a defesa dos interesses das pessoas com 

deficiência. E, com a Lei n° 80/94 e sua redação dada pela Lei n° 132/09, colocou a 

Defensoria Pública também como legitimada para ajuizar ação civil pública em defesa 

daqueles que se enquadram no artigo quinto, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal359. 

De acordo com Luiz Alberto Davi Araújo, três são as situações que envolvem 

a participação dos legitimados ativos, acima citados, na defesa das pessoas com 

deficiência: a) vontade política (interesse na propositura de medidas judiciais 

protetivas da minoria); b) conhecimento técnico do problema (conhecimentos técnicos 

específicos sobre a deficiência bem como das metas principais para a defesa dos 

interesses das pessoas portadoras de deficiência); e c) conhecimento da ação civil 

pública (conhecimento e habilidade do advogado na propositura de ações civis 

públicas)360. 

Fazoli e Rípoli são categóricos ao afirmar que: 

 

Sem sombra de dúvidas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
e os demais legitimados que fazem parte da administração pública 
indireta, não têm vontade política. Tanto é verdade, que as pessoas 
jurídicas de direito público, na maioria das vezes, ocupam o pólo 
passivo das ações civis públicas em defesa das pessoas portadoras 
de deficiência em que se buscam a concretização das normas 
protetivas, ou seja, acessibilidade nos prédios públicos e meios de 
transportes, reserva de vagas no trabalho, inclusão escolar, saúde, 
entre outros direitos que o Estado deveria garantir. [...] já as 

                                                           
357 PINHEIRO, Flavia de Campos; ARAÚJO, Luiz Alberto David. Pessoa com deficiência e a defesa 
coletiva em Juízo: o papel das associações. Revista DIREITO UFMS, Campo Grande, MS - Edição 
Especial - p. 145 - 163 - jan./jun. 2015.  
358 FRANCO, Fábio Luis; MARTINS, Antonio Darienso. A ação civil pública como instrumento de 
controle das políticas públicas – cabimento e admissibilidade. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. v. 
3, n. 1, 2003.  
359 PINHEIRO; ARAÚJO, op. cit. 
360 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da pessoa portadora de deficiência e os 
obstáculos para efetivação da inclusão social. In: SCAFF, Fernando Facury (Org.) 
Constitucionalizando direitos – 15 anos da constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003.  
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associações têm vontade política, pois a proteção das pessoas 
portadoras de deficiência envolve os objetivos de sua constituição. 
Também são dotadas de conhecimento técnico específicos, pois são 
constituídas em sua maioria pelas próprias pessoas portadoras de 
deficiência e seus familiares, que vivem o dia-a-dia dos problemas da 
minoria. 

 

Enfatizam os autores, ainda, que o Ministério Público apesar de ser dotado de 

um conhecimento extraordinário em matéria de ação civil pública, não tem 

conhecimentos técnicos específicos sobre a deficiência, pois os promotores e 

procuradores de justiça são obrigados a atuar nas diversas áreas do Direito (civil, 

penal, falência, interesses difusos e coletivos, cidadania, entre outras), o que dificulta 

ter domínio específico da matéria. 

Nota-se, então, que a falta de vontade política, conhecimento específico e 

habilidade jurídica têm dificultado a proteção coletiva das pessoas portadoras de 

deficiência. 

 

4.2.2 Ação popular 

 

A ação popular tem previsão de acordo com o inciso LXXIII do artigo 5° da 

Constituição Federal, vejamos: 

 

Art. 5º [...] 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência361. 

 

E disciplinada pela Lei 4.717, de 29 de junho de 1965, assim dispõe em seu 

artigo 1º: 

 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação 
ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades 
autárquicas, de sociedades de economia mista [...], de sociedades 
mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de 

                                                           
361 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 23 jun. 2018. 
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instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro 
público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento 
do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao 
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas pelos cofres públicos362. 

 

Apresenta-se como um versátil instrumento processual para a proteção do 

erário, podendo ser considerada como o mais amplo instrumento de controle judicial 

de tráfego de dinheiro público363. 

Lembramos, que a Constituição Federal é posterior à Lei de Ação Popular e 

que esta passou pelo fenômeno de recepção. Destarte, a Lei deve ser interpretada 

em consonância com a Constituição e não vice-versa364.  

O objeto da ação popular, conforme prevê o texto constitucional de 1988 é o 

ato ilegal e lesivo ao patrimônio público365. 

Tem-se que a ação popular em princípio visa a dois objetivos máximos: a) 

anular o ato lesivo; b) restituir aos cofres públicos os bens ou valores lesados e reparar 

o dano causado. Maria Sylvia Zanella di Pietro afirma ser “dupla a natureza da ação, 

que é, ao mesmo tempo, constitutiva e condenatória”, posto que em princípio visa a 

desconstituir o ato lesivo, com a consequente restituição ao stato quo ante do 

patrimônio lesado366. 

A doutrina e as jurisprudências tradicionais atribuem à ação popular uma 

função meramente corretiva e o seu objeto consiste na anulação de um ato lesivo e à 

reparação desse dano. “Sem lesividade do patrimônio público, não pode ser intentada 

a ação popular”367.  

Ou seja, enraizados em um estado liberal, temos sempre por objetivo a 

proteção econômica, se não há dano, não há que se falar em ação popular368. 

                                                           
362 BRASIL. Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4717.htm>. Acesso 
em: 14 out. 2018.  
363 ALVIM, Arruda. Ação popular. Revista de Processo, n. 32, São Paulo, 1993, p. 168.  
364 FAZOLI, Carlos Eduardo de Freitas; RÍPOLI, Danilo César Siviero. A ação popular como 
instrumento de proteção das pessoas portadoras de deficiência: uma crítica ao positivismo 
jurídico. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/carlos_eduardo_de_freitas_fazol
i.pdf>.  Acesso em: 20 out. 2018.  
365 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 22. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 
126.  
366 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 14. ed. Atlas. São Paulo. 2002. 
367 SILVA, José Afonso da. Ação popular constitucional. 2.ed. São Paulo, Malheiros, 2007, p. 141.  
368 Ibid., p. 142.  
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Contudo, trata-se de um instrumento que pode e deve ser utilizado na 

proteção dos direitos fundamentais. Trata-se de uma ação de índole constitucional, 

cuja aplicação deve ser maximizada na concretização dos direitos protegidos por 

ela369. 

Ademais, a interpretação desses direitos (inclusive quanto aos instrumentos 

que os garantam) deve ser de tal sorte a obter a máxima efetividade. Interpretações 

literais, que fogem à realidade, merecem ser afastadas. interpretado sistematicamente 

sempre visando à proteção dos bens mais valiosos a uma dada sociedade em um 

determinado momento histórico. 

O Poder Judiciário, através de força executiva, tem a função somente de 

efetivar os direitos fundamentais. Fazoli e Rípoli criticam a efetividade da ação popular 

no sentido que: 

 
Não é preciso sentença alguma para garantir a alguém o seu direito à 
vida. Nessa linha, os direitos fundamentais são deveres e não 
obrigações. Assim, a tutela que os garante é interdital e, para tanto, 
deve ter à sua disposição ações constitucionais e procedimentos 
constitucionais. 

 

O cabimento da ação popular se encontra amparada pelo art. 83 do Código 

de Defesa do Consumidor:  

 

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este 
código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de 
propiciar sua adequada e efetiva tutela370. 

 

Outrossim, cumpre esclarecer que nem todos os atos estatais estão sujeitos 

a ação popular. É incabível a ação popular contra lei, e ato tipicamente judicial. Tendo 

em vista que estes últimos já se encontram sujeitos ao controle mediante o duplo grau 

de jurisdição, constitucionalmente previsto. Isto não significa que atos e resoluções 

                                                           
369 FAZOLI, Carlos Eduardo de Freitas; RÍPOLI, Danilo César Siviero. A ação popular como 
instrumento de proteção das pessoas portadoras de deficiência: uma crítica ao positivismo 
jurídico. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/carlos_eduardo_de_freitas_fazol
i.pdf>.  Acesso em: 20 out. 2018. 
370 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 20 out. 
2018. 
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oriundas do Poder Judiciário, de caráter meramente administrativo não estão sujeitas 

a ação popular. O que se exclui são os atos jurisdicionais típicos371. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
371 REIS, Rômulo Resende. Ação popular. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4979#_ftn4>.  Acesso em: 18 
nov. 2018.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No esquadrinho dos fundamentos e compreensões colacionados durante o 

estudo, pode-se inferir alguns apontamentos finais, não obstante as divergências não 

resolvidas e as questões de improvável solução suficiente. Assim, elenca-se a 

convergência de certos pontos e acepções que permitem o deslinde dos visados 

objetivos fulcrais, então delineados na estrutura dos quatro capítulos que compõem o 

presente. 

É fato que vulnerabilidade está relacionada à fragilidade. Vulnerável se refere 

ao lado fraco de um assunto ou de uma pessoa. A vulnerabilidade fragiliza o sujeito 

de direitos, desequilibrando a relação. O termo “minoria” estaria dentro do termo 

“grupo vulnerável em sentido amplo” e que divide espaço com o “grupo vulnerável em 

sentido estrito”, ou seja, ambos são espécie de um mesmo gênero.  

A diferença entre as espécies consiste em três elementos básicos: numérico, 

diferenciador e de solidariedade. De outro lado, minoria liga-se à ideia de inferioridade 

numérica. Ainda, as minorias possuem identidade coletiva, que pode ser étnica, 

religiosa etc. Os vulneráveis em sentido estrito representam um grupo de pessoas 

que, por razões diversas, têm dificuldade de acesso a bens ou serviços disponíveis à 

população em geral. São pessoas que necessitam de cuidados especiais. Desse 

modo, é possível afirmar que estamos nos referindo a um grupo vulnerável de 

pessoas. 

O último elemento é o que nos importa ao caracterizar a pessoa com 

deficiência como grupo vulnerável em sentido estrito, uma vez que não possuem 

desejo em manter esta condição. 

Nos dias atuais, seguimos o conceito definido pela ONU e constante no artigo 

2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no qual 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. 

Por muito tempo, o cuidado em relação a “incapacidade” do deficiente visava 

a sua “cura”, a adaptação do indivíduo ou mesmo sua alteração de comportamento 

em relação a sociedade. Os cuidados médicos eram entendidos como sendo a 

questão principal e, em nível político, a principal resposta consistia em modificar ou 
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reformar a política de saúde.  Aqueles que eram diferentes fisicamente ou se 

comportavam de maneira distinta são obrigados a submeterem-se a tratamentos para 

se adaptarem as expectativas sociais. Sacrifica-se a individualidade biológica e/ou 

psíquica em nome de uma suposta “normalidade”. 

Ocorre, que todo esse tratamento viola os direitos da personalidade da pessoa 

com deficiência, ante a sua complexidade. Hodiernamente vem-se pautando por um 

parâmetro biopsicossocial com caráter amplo e inclusivo, que reúne perspectivas 

diversas e complementares que abarcam, por exemplo, a saúde biológica, a vida 

individual e a convivência social, em busca de moldar as relações sociais e as 

atuações dos poderes em prol da formação de ambientes adequados e dignos às 

pessoas com deficiência, em acordo às suas demandas. Pois, o objetivo principal, 

independentemente da concepção adotada, sempre deve ser a busca pela superação 

das limitações, particulares ou sociais, à diretriz do livre, suficiente e adequado 

desenvolvimento da pessoa humana. 

A essas pessoas deve-se garantir que tenham uma vida tão igual quanto 

possível às das demais pessoas consideradas incluídas.  

Pode-se notar que o abandono do modelo assistencialista com a ideia de 

valorização da participação do indivíduo como cidadão dentro da sociedade, necessita 

que este desenvolva os mais diversos aspectos relacionados com sua personalidade. 

Ao cidadão com deficiência, por mais grave que seja essa, deve ser possibilitada a 

inserção social, na medida de suas possibilidades, e não somente a proteção 

realizada de forma a segregá-lo do convívio. 

Os princípios da igualdade e dignidade humana foram inseridos na 

Constituição Federal de 1988 e reclamam condições mínimas de existência, 

existência digna conforme os ditames da justiça social, assim com um verdadeiro 

dever fundamental de tratamento igualitário, de maneira que o indivíduo, além de ter 

sua dignidade respeitada, deve igualmente respeitar a dignidade de seu semelhante. 

Assim, muitas leis tiveram sua origem como reflexo destes princípios. A 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi um exemplo e em seu 

artigo primeiro, estabeleceu que é propósito fundamental promover, proteger e 

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 

dignidade inerente. Em linhas gerais, visa a superação das barreiras externas, de 
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modo a reabilitar a sociedade para que esta possa acolher a todas pessoas, 

administrando as suas diferenças e integrando a diversidade.  

Neste interim, foi ratificado em outubro de 2018 o tratado de Marraqueche 

para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual 

ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, assinado em 28 de 

junho de 2013. 

Este tratado nada mais é do que uma demonstração mundial de consciência 

dos desafios que são encarados pelos deficientes visuais para ter acesso ao texto 

impresso, que limita sua liberdade de expressão e se coloca em posição de 

desigualdade diante das demais pessoas.  

Muito embora a instituição de todas as leis, decretos, tratados e resoluções 

existentes e vigentes, existe uma lacuna entre o direito e sua aplicação, motivo pelo 

qual é de fundamental importância os mecanismos de efetivação criados pelo 

ordenamento jurídico.  

Se, por um lado, há direitos individuais, por outro, há interesses que 

ultrapassam o patamar individual. São direitos que atingem uma categoria de 

pessoas, ou mesmo toda a sociedade, sem possibilidade de tutela individual. Ou seja, 

a pessoa não está autorizada a ingressar em juízo individualmente.  

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no artigo 81, a possibilidade 

de defesa dos direitos do consumidor a título individual ou coletivo. Estabelece, em 

seu parágrafo único, hipóteses em que deve haver, necessariamente, a defesa 

coletiva. São direitos que não cabem na tutela individual, pois os efeitos do dano 

ultrapassam o benefício individual. A lesão sofrida não é exclusiva. 

É sua e também de uma categoria determinada ou indeterminada. Trata-se 

de direitos coletivos ou difusos, dependendo da situação fática. São exemplos de 

direitos das pessoas com deficiência: o direito à acessibilidade (por meio de rampas, 

elevadores etc.), à inclusão nas escolas. 

Ou seja, existem as leis e existem os mecanismos para sua judicialização, o 

que nos incomoda é saber se realmente existe a concreta efetivação destes direitos.  

As respostas a essas indagações devem, necessariamente, levar em conta o 

fato de que só se garantirá a dignidade humana a essas pessoas quando se lhes 

reconhecer como seres humanos integrais, autônomos, com qualidades e 

incoerências próprias a todos os seres humanos. Em suma, há que se compreender 
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essa outra forma de ser, diferente de todas as outras formas de existência – mas uma 

existência plenamente humana e merecedora de respeito e direitos. 

Assim, só serão conferidos os direitos de personalidade às pessoas com 

deficiência a partir do momento em que a sociedade passar a compreender essa outra 

forma de existência, com todas as suas peculiaridades e necessidades, sem 

preconceitos e comparações discriminatórias, sem hierarquizações quanto a outros 

grupos de seres humanos. Todos são seres humanos plenos, com vontades, desejos 

e, sobretudo, direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

REFERÊNCIAS 

 

AGRA, Walber M. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
 
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo 
ramo do direito processual (princípios, regras interpretativas e a problemática da sua 
interpretação e aplicação). São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
ALVIM, Arruda. Ação popular. Revista de Processo, n. 32, São Paulo, 1993. 
 
AMARAL, Francisco. Direito civil Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
 
ANDRADE, Fábio Siebeneichler de; BUBLITZ, Michelle Dias. Notas sobre o estatuto 
da pessoa com deficiência (lei 13.146/2015) e a alteração da curatela e do regime 
de capacidade. Revista Jurídica Cesumar. v. 16, n. 3, p. 707-727, set./dez. 2016.  
 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição 
portuguesa de 1976. Coimbra: Editora Almedina, p. 21 Apud MAZZUOLI, Valério de 
Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno.  São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
 
ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma proposta de 
distinção. In: ROCHA, João Carlos de Carvalho; HENRIQUES FILHO, Tarcísio 
Humberto Parreiras; CAZETTA, Ubiratan (Coords.). Direitos humanos: desafios 
humanitários contemporâneos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 
 
ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas com 
deficiência. Brasília: CORDE, 2011. 
 
______. A proteção constitucional da pessoa portadora de deficiência e os 
obstáculos para efetivação da inclusão social. In: SCAFF, Fernando Facury (Org.) 
Constitucionalizando direitos – 15 anos da constituição brasileira de 1988. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003.  
 
______. A proteção constitucional da própria imagem – pessoa física, pessoa 
jurídica e produto. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. 
 
ARAÚJO, Luiz Alberto David; MAIA, Maurício. O novo conceito de pessoa com 
deficiência e a aplicação da convenção da onu sobre os direitos da pessoa com 
deficiência pelo poder judiciário no Brasil. Revista Inclusiones - Revista de 
humanidades y ciencias sociales. v. 2, n. 3, jul/set. p. 09-17, 2015.  
 
ARAÚJO, Luiz Alberto David; PRADO, Adriana Romeiro de Almeida. Acessibilidade 
como condição: vagas reservadas e a decisão do TST. Revista Consultor Jurídico, 
2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jun-22/acessibilidade-
condicao-vagas-reservadas-decisao-tst>. Acesso em: 18 out. 2018. 
 
ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 
2000, v. 1. 



122 
 

 
AZEVEDO, Eder Marques de. Da desconstrução do homo sapiens à consolidação 
dos animais não humanos como sujeitos de direito: uma questão de personalidade? 
Revista Jurídica Cesumar- Mestrado, v. 14, n. 1, 2014.  
 
BAKER, Harry J. Introdución al studio de los niños sub y superdotados. 
Tradução de Alfredo M/Ghioldi. Buenos Aires: Kapeluz, 1950, v. 1. 
 
BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Disponível em: 
<https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=38508>. 
Acesso em: 13 jul. 2018. 
 
BARNES, Colin; BARTON, Len; OLIVER, Mike. Disability studies today. 
Cambridge: Polity Press, 2002.  
 
BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito 
constitucional contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de 
aplicação. Versão provisória para debate público. Mimeografado, 2010, p. 12. 
 
BARTON, Len; OLIVER, Mike. The birth of disability studies. Leeds: The Disability 
Press, 1997.  
 
BASSO, Maristela. As exceções e limitações aos direitos do autor e a observância 
da regra do teste dos três passos (three-step-test). Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. v. 102, 2007. 
 
BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, lves Gandra. Comentários à constituição do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988, art. 5º a 17. São Paulo: Saraiva, v. 2., 
1989, p. 13.  
 
BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da Personalidade – de acordo com o novo 
código civil. São Paulo (SP): Atlas, 2005. 
 
BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2000.  
 
______. Os direitos da personalidade. São Paulo: Ed. Forense, 1989. 
 
BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 32.  
 
BONAVIDES, Paulo. Jurisdição constitucional e legitimidade (algumas observações 
sobre o Brasil). Estudos avançados. São Paulo. IEA-USP, v. 18, n. 51, 2004.  
 
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de 
personalidade e autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
______. Dos direitos da personalidade. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore 
(Coord.). Teoria geral do direito civil. São Paulo: Atlas, 2008. 
 



123 
 

BRAGA, Renato Rocha. A coisa julgada nas demandas coletivas. Rio de Janeiro: 
Lumen Júris, 2000.  
 
BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao estudo dos direitos humanos. In: BRANDÃO, 
Cláudio (Coord.) Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
 
BRANDI, Ana Carolina Dias; CAMARGO, Nilton Marcelo de. Minorias e grupos 
vulneráveis, multiculturalismo e justiça social: compromissos da constituição federal 
de 1988. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Orgs.) 
Minorias e grupos vulneráveis: reflexões para uma tutela inclusiva. Birigui-SP: 
Boreal, 2013. 
 
BRASIL. Conselho de Justiça Federal. Enunciados. Enunciado 4. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/650>.  Acesso em: 15 out. 2018.  
 
______. Decreto nº 914 de 6 de setembro de 1993. Revogado pelo Decreto nº 
3.298, de 1999. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0914.htm>. Acesso em: 17 set. 2018. 
 
______. Constituição Federal de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 23 jun. 2018. 
 
______. Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4717.htm>. Acesso em: 14 out. 2018. 
 
______. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – 
Decreto Legislativo nº 186/2008 – Decreto nº 6.949/2009. 2011. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convenc
aopessoascomdeficiencia.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2018.  
 
______. Decreto – Lei nº 6.949/2009, de 25 de agosto de 2009. Promulga a 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. 
Acesso em: 17 mar. 2018.  
 
______. Decreto Legislativo nº 361 de 25 de novembro de 2015. Aprova o texto do 
Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas 
Cegas, com Deficiência Visual ou com outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto 
Impresso, concluído no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI), celebrado em Marraqueche, em 28 de junho de 2013. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/legislacao/PublicacaoSigen.action?id=585537&tipoDocum
ento=DLG&tipoTexto=PUB>.  Acesso em: 16 mar. 2018.  



124 
 

 
______. Decreto nº 129, de 22 de maio de 1991. Promulga a Convenção nº 159, da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Reabilitação Profissional e 
Emprego de Pessoas Deficientes. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1991/decreto-
129-22-maio-1991-342968-publicacaooriginal-1-pe.html>.  Acesso em: 10 set. 2018.  
 
______. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 
7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm>.  Acesso em: 23 out. 2016.  
 
______. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001.  Promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm>.  Acesso em: 25 ago. 
2018.  
 
______. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis 
nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às 
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. 
Acesso em: 10 ago. 2018.  
 
______. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.  Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>.  
Acesso em: 13 ago. 2018.  
 
______. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva 
aos Artigos 25 e 66. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>.  
Acesso em: 20 abr. 2018. 
 
______. Decreto nº 7.559, de 1º de setembro de 2011. Dispõe sobre o Plano 
Nacional do Livro e Leitura - PNLL e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7559.htm>. 
Acesso em:  16 mar. 2018. 
 
______. Decreto-Lei nº 9.121 de 3 de abril de 1946. Altera o Decreto-Lei nº 8.324, 
de 8 de dezembro de 1945. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 



125 
 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-
9121-3-abril-1946-417126-publicacaooriginal-1-pe.html>.  Acesso em: 16 mar. 2018.  
 
______. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 15 ago. 
2018 
 
______. Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010. institui o plano nacional de cultura - 
PNC, cria o sistema nacional de informações e indicadores culturais - SNIIC e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível 
em: 
<http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.34
3-2010?OpenDocument>. Acesso em: 12 out. 2018.  
 
______.  Lei 13.146 de 6 de julho de 2015. Estatuto da pessoa com deficiência. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>.  Acesso 
em: 24 out. 2018. 
 
______. Decreto nº 9.522, de 8 de outubro de 2018. Promulga o Tratado de 
Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com 
Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso, 
firmado em Marraqueche, em 27 de junho de 2013. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9522.htm>.  
Acesso em: 04 nov. 2018. 
 
______. Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação 
do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm>.  Acesso em 24 out. 2016. 
 
______. Lei 8.112 de 8 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm>.  Acesso em: 23 out. 
2016. 
 
______. Lei 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm>.  Acesso em: 23 out. 
2016. 
 
______. Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às 
pessoas que especifica, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 



126 
 

Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm>. Acesso em: 13 ago. 2018.  
 
______. Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm>. Acesso em: 23 out. 2016. 
 
______. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá 
outras providências.  Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>.  Acesso 
em: 28 out. 2018.  
 
______. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do 
Consumidor. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 20 out. 2018.  
 
______. Lei nº 8.899 de 29 de junho de 1994. Concede passe livre às pessoas 
portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8899.htm>.  Acesso em: 23 out. 2016. 
 
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 12 
ago. 2018.  
 
______. Ministério da Cultura. Tratado que amplia acesso de pessoas com 
deficiência visual à cultura entra em vigor. 02 de outubro de 2016. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/cultura/2016/09/tratado-que-amplia-acesso-de-pessoas-
com-deficiencia-visual-a-cultura-entra-em-vigor>. Acesso em: 16 mar. 2018.  
 
______. Ministério da Educação. Plano Nacional do Livro e Leitura. 2006. 
Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/pnll>. Acesso em: 23 out. 2018.   
 
______. Portaria nº 2.344, de 3 de novembro de 10. Publicar a Resolução nº 01, de 
15 de outubro de 2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência –  
 
CAMARGO, Daniel Marques; DOMINGOS, Fernanda Cristina Rosseto. Ativismo 
judicial: limites, possibilidades e reflexos na efetivação de direitos humanos 
fundamentais. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias. Estudos 
contemporâneos de hermenêutica constitucional. Birigui: Boreal, 2012.  
 
CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Tratado de direito internacional dos 
direitos humanos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1997, p. 437, v. 1.  



127 
 

 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da república 
portuguesa anotada. São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Editora Coimbra, 
2007, v. 1, p. 336-337.   
 
CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, 
autonomia privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.  
 
CONADE, que altera dispositivos da Resolução nº 35, de 06 de julho de 2005. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.udop.com.br/download/legislacao/trabalhista/pcd/port_2344_pcd.pdf>.  
Acesso em: 20 jul. 2018.  
 
CORDEIRO, Antonio Menezes. Tratado de direito civil português. Parte geral. 
Coimbra: Almedina, 2004, v. 3.   
 
CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O direito à diferença: as ações afirmativas como 
mecanismo de inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e portadores de 
deficiência. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
 
CUPIS, Adriano de. Direitos da personalidade. Lisboa: Morais, 1961.   
 
______. Os direitos da personalidade. São Paulo: Romana Jurídica, 2004.  
 
DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil: teoria geral, 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001.   
 
DIAS, Maria Berenice. A igualdade desigual. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, São Paulo, n. 2, 2003. 
 
DINIZ, Debora. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito.19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008.  
 
______. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 26. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, v. 1. 
 
DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A justificação do direito e sua adequação 
social: uma abordagem a partir da teoria de Aulis Aarnio. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002. 
 
DOMINGO, Cíntia Oliveira. Inclusão social das pessoas com deficiência: um direito 
da personalidade. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos 
(Orgs.) Minorias e grupos vulneráveis: reflexões para uma tutela inclusiva. Birigui-
SP: Boreal, 2013. 
 
DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1999. 
 



128 
 

ELETRONIC FRONTIER FOUNDATION. Blind Users Celebrate as Marrakesh 
Treaty Implementation Bill Drops. 15 mar. 2018. Disponível em: 
<https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/blind-users-celebrate-marrakesh-treaty-
implementation-bill-drops>.  Acesso em: 15 abr. 2018.  
 
EUROPEAN COUNCIL- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Marrakesh Treaty 
on access to published works for blind and visually impaired persons - Council 
authorises ratification. 15 fev. 2018. Disponível em: 
<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/02/15/marrakesh-
treaty-on-access-to-published-works-for-blind-and-visually-impaired-persons-council-
authorises-ratification/pdf>. Acesso em:  15 abr. 2018.  
 
EUROPEAN PARLIAMENT. Modernisation Of the European Copyright Rules: 
The Marrakesh Treaty Implementation Framework. 20 mar. 2018. Disponível em: 
<http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-
market/file-the-marrakesh-treaty-implementation-framework>. Acesso em: 15 abr. 
2018.  
 
FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo código civil 
brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012.    
 
FARIA, Danielle de Oliveira Cabral. A inclusão social da pessoa com deficiência na 
Constituição Brasileira de 1988. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SANTOS, Murilo 
Angeli Dia dos. Estudos contemporâneos de hermenêutica constitucional. 
Birigui: Boreal, 2012.  
 
FARIAS. Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. 12. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014, v. 1.  
 
FAZOLI, Carlos Eduardo de Freitas; RÍPOLI, Danilo César Siviero. A ação popular 
como instrumento de proteção das pessoas portadoras de deficiência: uma 
crítica ao positivismo jurídico. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/carlos_eduardo
_de_freitas_fazoli.pdf>.  Acesso em: 20 out. 2018.  
 
FERNÁNDEZ, Eusebio. Concepto de derechos humanos y problemas actuales. 
Derecho y liberdades: Revista del Instituto Bartolomé de das Casas. Madrid: 
Universidad Carlos III, ano 1, nº 1, 1993. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 
4. ed. Curitiba: Positivo, 2009. 
 
FIGUEIREDO, Lucia Valle. Direitos difusos e coletivos. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 1989.  
 
FOUCALT, Michel. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 69.  
 
FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. 4. ed. rev. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1980, v. 1,  
 



129 
 

FRANCO, Fábio Luis; MARTINS, Antonio Darienso. A ação civil pública como 
instrumento de controle das políticas públicas – cabimento e admissibilidade. 
Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. v. 3, n. 1, 2003.  
 
FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O controle judicial de políticas públicas. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005. 
 
FRONTINI, Paulo Salvador. Ação civil pública e separação dos poderes do estado. 
In: MILARÉ, Edis. Ação civil pública - lei 7.347/1985 - 15 anos. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze et al. Novo curso de direito civil. 8. ed. rev. atual. e 
reformulada. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 
civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 1, p. 156.  
 
GALASSI, Almir. A proteção no ordenamento jurídico brasileiro às minorias sociais. 
In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Orgs.) Minorias 
e grupos vulneráveis: reflexões para uma tutela inclusiva. Birigui-SP: Boreal, 2013. 
 
GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico 
brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007. 
 
GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de 
emprego: o sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2009. 
 
GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da 
igualdade: o direito como instrumento de transformação social: a experiência dos 
Estados Unidos.  Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
 
GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 19. ed. rev. atual. e aum. Rio de 
Janeiro: Forenses, 2008, p. 136.  
 
GONÇALVES, Fabio Marques; MACHADO, Monise Pedreiro. Direito à diferença: 
desafios e possibilidades para a concretização dos direitos de cidadania das 
pessoas com deficiência no Brasil. Revista DIREITO UFMS, Campo Grande, MS, 
v.4, n.1, p. 155 – 176, jan./jun. 2018. 
 
GONÇALVES, Paiva. Oftamologia. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu, 1979. 
 
GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. 
Coimbra: Almedina, 2009, v. 2. 
 
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 10. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros, 2005.  
 
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais, processo e princípio da 
proporcionalidade. In: PEREIRA, Ana Cláudia Távora et al. (Coords.). Dos direitos 
humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.  



130 
 

 
GUERRA, Sidney. Direitos humanos: na ordem jurídica internacional e reflexos na 
ordem constitucional brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
 
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 90.  
 
LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 9. ed. rev, e atual. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2000, v. 1. 
 
LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1º a 232). São Paulo: 
Saraiva, 2003. 
 
LOUREIRO, Francisco Eduardo. Direito ao sossego. In: LOTUFO, Renan (Org.) 
Cadernos de direito civil constitucional. Curitiba: Juruá, 2001.  
 
LOUREIRO, Silvia Maria da Silveira. Tratados internacionais sobre direitos 
humanos na constituição.  Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
 
MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da 
diferença e ações afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013.    
 
MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 
 
MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 19. ed. rev. 
ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira.  Direito dos tratados. São Paulo: RT, 2011.  
 
______. Curso de direito internacional público. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. 
 
______. Curso de direitos humanos. São Paulo: Método, 2014. 
 
______. Direito internacional público: parte geral. 6.  ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
 
______. O novo § 3º do art. 5º da Constituição e sua eficácia. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília ano 42, n. 167 jul./set. 2005. 
 
______. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 22. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2000. 
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 
3. ed. atual. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2003. 



131 
 

 
MELLO, Cláudio Ari. Contribuição para uma teoria híbrida dos direitos de 
personalidade. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). O novo código civil e a 
constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo, SP: Saraiva, 2008. 
 
MESQUITA, Daniel Augusto. Incorporação dos tratados internacionais de direitos 
humanos ao ordenamento jurídico brasileiro: interpretação da constituição federal 
pelo supremo tribunal federal e consequências da emenda constitucional 45/2004 na 
proteção dos direitos fundamentais. Caderno Virtual (Instituto Brasiliense de Direito 
Público), out. 2005. Disponível em: 
<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/63/40>. 
Acesso em: 06 abr. 2018.  
 
MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Constituição e inclusão social: a inclusão social 
e a questão da conceituação do termo “portador de deficiência”. Bauru: Edite, 2007 
 
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais. 3. ed. 
rev. e atual. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, tomo IV.  
 
MIRANDA, Pontes de. Tratado do direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, v. 
7. 
 
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 
 
______. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º 
da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2000.p.19, Apud FERREIRA, Glaucia Cristina; MOTTA, Ivan Dias 
da. A pessoa com deficiência e a sua inclusão no ensino superior brasileiro. Revista 
Jurídica Unicesumar. Set/dez. v. 17, n. 3, 2017.  
 
MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade humana. In:  MORAES, 
Maria Celina Bodin de. (Coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. 
 
MORAIS, Alexandre. Direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
MORAIS, José Luis Bolsan de. O Estado e seus limites. Reflexões iniciais sobre a 
profanação do Estado social e a dessacralização da modernidade. In: OLIVEIRA  
 
NETO, Francisco José Rodrigues, et al. Constituição e Estado social: os 
obstáculos à concretização da Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. 
 
NASSER, Salem Hikmat. Jus cogens: ainda esse desconhecido. Revista Direito GV 
2, v.1, n. 2, p. 161-178, jun./dez. 2005. 
 



132 
 

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992. 
 
NETO, Cláudio Pereira de Souza. Teoria constitucional e democrática 
deliberativa: um estudo sobre o papel do direito na garantia das condições para a 
cooperação na deliberação democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
 
NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado democrático 
de direito a partir e além de Luhmann e Habermas. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. 
 
ONU. Declaração de Madrid, de 23 de março de 2002. Disponível em: 
<http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/6/33>.  Acesso em: 15 ago. 2018.  
 
ONUBR. A ONU e as pessoas com deficiência. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-deficiencia/>. Acesso em: 24 out. 
2016.  
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA. Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e 
artísticas, de 9 de setembro de 1886. Disponível em: 
<http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_conv_berna_09_09_1
886_por_orof.pdf>.  Acesso em: 10 abr. 2018. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>.  Acesso em 16 mar. 2018.  
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Tratado de 
Marraqueche para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com 
deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto 
impresso, de 28 de junho de 2013. Disponível em: 
<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/TratadoMarraqueche.asp>.  
Acesso em: 15 mar. 2018.  
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Relatório mundial sobre a deficiência. 
2011. Disponível em: 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf?seq
uence=4>. Acesso em: 18 mar. 2018.  
 
OTERO, Cleber Sanfelici; MINHOTO, Antonio. Portador de deficiência, federação e 
inclusão social. In: MINHOTO, Antonio. Constituição, minorias e inclusão social. 
São Paulo: Rideel, 2009.  
 
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 
5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 19. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, v. 1.   
 



133 
 

PERLINGIERI, Pietro. La personsalitá umana nell´ordinamento giuridico, p. 185-186. 
Apud CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade 
relativa, autonomia privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009. 
 
______. Perfis do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 14. ed. Atlas. São Paulo. 
2002. 
 
PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; BRAZZALE, Flávia Balduíno. O direito à diferença e à 
pessoa com deficiência: uma ruptura no regime das incapacidades. Revista 
Jurídica Cesumar – Mestrado., v. 17, n. 2, 2017. 
 
PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. Coimbra: Editora 
Coimbra, 1996. 
 
PIOVESAN, Fávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
______. Direitos humanos e o princípio da dignidade humana. In: DE PAULA, 
Alexandre Sturion. Ensaios constitucionais de direitos fundamentais. Campinas: 
Servanda, 2006´. 
 
______. Tratados internacionais de proteção dos direitos humanos: 
jurisprudência do STF. 2008. Disponível em: <http://www. defensoria. sp. gov. 
br/dpesp/Repositorio/31/Documentos/Artigos/00000034-001_FlaviaPioveasn. pdf>. 
Acesso em: 02 abr. 2018. 
 
______. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Cad. Pesqui., São 
Paulo, v. 35, n. 124, p. 43-55,  Apr.  2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
15742005000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  20 dez. 2018.   
 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 
Campinhas: Bookseller, 2000, v. 2. 
 
______. Tratado do direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955.  
 
PORTAL BRASIL. Tipos de deficiência. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/tipos-de-deficiencia>.  Acesso em: 24 out. 
2016.  
 
POZZOLI, Lafayette; ASSIS, Olney Queiroz. Pessoa portadora de deficiência 
direitos e garantias. 2. ed. São Paulo: Damásio, 2005, v. 1. 
 
REIS, Rômulo Resende. Ação popular. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4979#_ftn4>.  
Acesso em: 18 nov. 2018. 
 



134 
 

QUEIROZ, Cristina. Direito constitucional: as instituições do estado democrático e 
constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Editora Coimbra, 2009, p. 
380-381.   
 
RAGAZZI, Ivana Aparecida Grizzo. Ações afirmativas: a inclusão das pessoas 
portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/04_375.pd
f>. Acesso em: 05 out. 2018. 
 
ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do 
princípio da igualdade jurídica. Revista de informação legislativa, v. 33, n. 131, p. 
283-295, jul./set. 1996. 
 
RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no novo Código Civil. 
TEPEDINO, Gustavo (Org.). A parte geral do novo código civil: estudos na 
perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
 
ROTHENBURG. Walter Claudius. Igualdade material e discriminação positiva: o 
princípio da isonomia. Novos estudos jurídicos. n. 6, ano 4, 2007, p. 29-52.   
 
RUIZ, Ivan Aparecido; PINTO, Tatiana Coutinho Pitta. Dormindo com o inimigo: da 
violência psíquica contra a mulher e a proteção insuficiente da ordem jurídica 
brasileira. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. v. 12, n. 1, p. 113-146, jan./jul. 
2012. 
 
RUIZ, Ivan Aparecido; SENGIK, Kenza Borges. O acesso à justiça como direito e 
garantia fundamental e sua importância na constituição da república federativa de 
1988 para a tutela dos direitos da personalidade. Revista Jurídica Cesumar – 
Mestrado. v. 13, n. 1, p. 209-235, jan./jun. 2013. 
 
SANTOS, Ronaldo Adriano dos. Ações afirmativas para negros no ensino superior 
através das políticas de cotas. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, v. 14, n. 1, 
2014.  
 
SANTOS, Wederson Rufino dos. Pessoas com deficiência: nossa maior minoria. 
Physis. Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, set. 2008, p. 4.     
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 33. 
 
______. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 3.ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, 
p. 107.  
 
SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. 
Disponível em: 
<https://acessibilidade.ufg.br/up/211/o/TERMINOLOGIA_SOBRE_DEFICIENCIA_NA
_ERA_DA.pdf?1473203540>. Acesso em: 24 out. 2016.   
 



135 
 

______. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 4. Ed. Rio de Janeiro: 
WWA, 2002. 
 
SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da 
democracia. Revista de Direito Administrativo, v. 212, p. 93.   
 
______. Ação popular constitucional. 2.ed. São Paulo, Malheiros, 2007. 
 
SILVA, Maria Isabel da. Por que a terminologia “pessoas com deficiência”? 
Disponível em: <http://www.selursocial.org.br/pages/display/porque>. Acesso em: 18 
ago. 2018.   
 
SILVA, Nicacio José da; BISPO, Roberney Pinto. Direitos fundamentais 
antidemocráticos: pessoas com deficiência, mercado de trabalho e as ações 
afirmativas. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos 
(Orgs.) Minorias e grupos vulneráveis: reflexões para uma tutela inclusiva. Birigui-
SP: Boreal, 2013. 
 
SIMÕES, Fernanda Martins. Caracteres dos direitos da personalidade e sua 
delimitação em relação aos institutos afins. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; 
BUENO João Bruno Dacome; FRACALOSSI, William. Teoria geral dos direitos da 
personalidade. Maringá: Vivens, 2012. 
 
SIQUEIRA, Dirceu Pereira. A dimensão cultural do direito fundamental à 
alimentação. Birigui: Boreal, 2013. 
 
______. Igualdade e legitimidade: a atuação do poder judiciário na conformação de 
valores sociais –a concretização do direito à alimentação. Argumenta – UENP, 
Jacarézinho, n. 20, p. 5, 2014. 
 
______. Teoria geral do direito à alimentação: cultura, cidadania e legitimação. 
Birigui: Boreal, 2015. 
 
SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ALVES, Fernanda de Brito. O substancialismo e direitos 
da pessoa com deficiência: a função social do processo. Revista Jurídica Cesumar 
– Mestrado, v. 12, n. 1, 2012.  
 
SIQUEIRA, Dirceu Pereira; MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Igualdade, minorias e 
legitimidade. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; SANTOS, Murilo Angeli Dias. Estudos 
contemporâneos de hermenêutica constitucional. Birigui: Boreal, 2012. 
 
SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ROCHA, Maria Luiza de Souza; SILVA, Rodrigo Ichikawa 
Claro. Atividades notariais e registrais, judicialização e acesso à justiça: o impacto 
da desjudicialização para a concretização dos direitos da personalidade. Revista 
Jurídica Cesumar. Jan./abr. v. 18, n. 1, 2018. 
 
SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ANSELMO, José Roberto. A pessoa com deficiência no 
cenário jurídico contemporâneo: uma análise no viés da competência em matéria de 
acessibilidade. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; LEÃO JÚNIOR, Teófilo Marcelo de 
Arêa (Org.) Direitos sociais: uma abordagem quanto à (in)efetividade desses 



136 
 

direitos – a Constituição de 1998 e suas previsões sociais. Birigui – SP: Boreal, 
2011. 
 
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Interesses difusos e coletivos. Estatuto da Criança e 
do adolescente, consumidor, meio ambiente, improbidade administrativa, ação civil 
pública e inquérito civil. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
SOUZA, Rabindranath Valentino Capelo de. O direito geral de personalidade.  
Coimbra: Coimbra Editora, 1995. 
 
STF. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário nº 466.343/ SP. Relator 
Min. Cezar Peluso. Prisão civil por dívida na alienação fiduciária em garantia. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf>. Acesso em: 05 
abr. 2018.  
 
______. Recurso extraordinário nº 597.285/RS. Relator Min. Ricardo 
Lewandowski. Reserva de vaga ou estabelecimento de cotas. 09 maio 2012. 
Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=545599>. 
Acesso em: 20 nov. 2018. 
 
______. Recurso extraordinário nº 394.668/SP. Relator: Min. Carlos Velloso, Data 
de Julgamento: 27/04/2004, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 14-05-2004. 
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14742348/agregno-
recurso-extraordinario-re-394668-sp>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
 
______. Ação direta de inconstitucionalidade nº 1480 DF. Relator Min. Celso de 
Mello. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14819932/acao-
direta-de-inconstitucionalidade-adi-1480-df-stf>. Acesso em: 05 abr. 2018.  
 
______. Recurso extraordinário 80004. Relator Min. Xavier de Albuquerque. 
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14614120/recurso-
extraordinario-re-80004-se>. Acesso em: 05 abr. 2018.  
 
______. Ação direta de inconstitucionalidade nº 16751 DF. Relator Min. 
Sepúlveda Pertence. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347205>. 
Acesso em: 06 abr. 2018.  
 
STJ. Superior Tribunal de Justiça. Agint no Recurso em Mandado de segurança 
nº 51.809 – RS.  
Relator Min. Francisco Falcão. Julgada em 1º março 2018. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201602194455&dt
_publicacao=06/03/2018>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
 
______. Recurso Especial nº 1.349.188/RJ. Relator Min. Luis Felipe Salomão. 
Julgado em 10 maio 2016. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&seq
uencial=61562816&num_registro=201102175967&data=20160622&tipo=5&formato=
PDF>.  Acesso em: 15 nov. 2018.  



137 
 

 
______. AgInt no Recurso Especial nº 1.563.459/SE (2015/0275665-9) Relator: 
Ministro Francisco Falcão. Julgado em 03 ago. 2017. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/489948268/agravo-interno-no-recurso-
especial-agint-no-resp-1563459-se-2015-0275665-9/inteiro-teor-
489948278?ref=juris-tabs>. Acesso em: 15 out. 2018. 
 
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. rev, atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 
 
TEIXEIRA, Rafael Selicani; SILVA Nilson Tadeu Reis Campos. Do reconhecimento 
do indivíduo com deficiência através do trabalho. Revista Jurídica Cesumar – 
Mestrado. v. 12, n. 2, 2012.  
 
TELFORD, Charles W; SAWREY, James M. O indivíduo excepcional. Tradução de 
Vera Ribeiro. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988. 
 
TEPEDINO, Gustavo (Org.). A parte geral do novo código civil: estudos na 
perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 23.  
 
______. Temas de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.   
 
RABUCHI, Alberto. Instituciones de derecho civil. Tradução da 15. Ed. italiana 
Luis Martínez-Calcerrada. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1997.  
 
UNICEF- Brasil. Declaração Universal de Direitos Humanos. Adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 
de dezembro 1948. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 20 ago. 2018.  
 
VARELLA, Marcelo D. Direito internacional público.  São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
WORLD BLIND UNION. The Treaty of Marrakesh explained. Disponível em: 
<http://www.worldblindunion.org/english/news/Pages/The-Treaty-of-
Marrakesh.aspx>.  Acesso em: 15 abr. 2018. 
 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Main Provisions and 
Benefits of the Marrakesh Treaty (2013). Disponível em: 
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_marrakesh_flyer.pdf>. Acesso em: 
15 abr. 2018.  
 
______. Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons 
Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled. Disponível em: 
<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/>.  Acesso em: 15 abr. 2018.  
 
______. WIPO-Administered Treaties. Disponível em: 
<http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?search_what=N&treaty_id=843>.  
Acesso em: 14 abr. 2018. 
 



138 
 

ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
  

 


