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NOÇÕES SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: 
 
1) Lei nº 13.146/15; 
2) Resolução do CNJ nº 230/16. 
 



LEI Nº 13.146/2015 – ESTATUTO DA PESSSOA COM DEFICIÊNCIA 
LIVRO I - PARTE GERAL 
TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 



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



Da Avaliação da Deficiência: 
 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará:  
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;  
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;  
III - a limitação no desempenho de atividades; e  
IV - a restrição de participação.  
§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da 
deficiência. 
 



 O Art. 3º do Estatuto traz conceitos importantes: 
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para 
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 
outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;  
II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, 
programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os 
recursos de tecnologia assistiva;  
 



III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover 
a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social;  
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 
com segurança, entre outros, classificadas em:  
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados 
abertos ao público ou de uso coletivo;   
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;   
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;  



d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer 
entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de 
informações por intermédio de sistemas de comunicação e de 
tecnologia da informação;   
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que 
impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com 
deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as 
demais pessoas;   
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o 
acesso da pessoa com deficiência às tecnologias;  



VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes 
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e 
indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a 
pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de 
condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 
e liberdades fundamentais;  
VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de 
urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, 
encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, 
iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e 
distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações 
do planejamento urbanístico;  
 



IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por 
qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou 
temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, 
da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, 
lactante, pessoa com criança de colo e obeso;  
X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de 
Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) 
localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas 
adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o 
atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a 
jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que 
não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos 
familiares fragilizados ou rompidos;  
 



XI - moradia para a vida independente da pessoa com 
deficiência: moradia com estruturas adequadas capazes de 
proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que 
respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos 
com deficiência;  
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, 
com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e 
essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas 
atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos 
identificados com profissões legalmente estabelecidas;  



XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades 
de alimentação, higiene e locomoção do estudante com 
deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se 
fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, 
em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os 
procedimentos identificados com profissões legalmente 
estabelecidas;  
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com 
deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de 
atendente pessoal.  
 



 
Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 
crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.  
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput 
deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a 
criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.  
 



Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para:  
I - casar-se e constituir união estável;  
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;  
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter 
acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar;  
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 
compulsória;  
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; 
e  
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 
adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas. 
 



Do Atendimento Prioritário a Pessoa com Deficiência: 
 
Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento 
prioritário, sobretudo com a finalidade de:  
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;  
II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento 
ao público;  
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto 
tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições 
com as demais pessoas;  
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais 
acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de 
segurança no embarque e no desembarque;  
 



V - acesso a informações e disponibilização de recursos de 
comunicação acessíveis;  
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;  
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e 
administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e 
diligências.  
§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao 
acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente 
pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.  
§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade 
conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de 
atendimento médico.  
 



QUAIS SÃO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, PREVISTOS NO ESTATUTO: 
1)DO DIREITO À VIDA; 
2) DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO; 
3) DIREITO À SAÚDE; 
4) DIREITO À EDUCAÇÃO; 
5) DIREITO À MORADIA; 
6) DIREITO AO TRABALHO; 
7) DIREITO A ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
8) DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL; 
9) DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E O LAZER; 
10) DIREITO AO TRANSPORTE E MOBILIDADE. 
 



DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
CAPÍTULO I 
DO DIREITO À VIDA 
 
Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da 
pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.  
Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de 
calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada 
vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua 
proteção e segurança. 
 



Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com 
deficiência é indispensável para a realização de tratamento, 
procedimento, hospitalização e pesquisa científica.  
§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, 
deve ser assegurada sua participação, no maior grau possível, para a 
obtenção de consentimento.  
§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em 
situação de tutela ou de curatela deve ser realizada, em caráter 
excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para 
sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e 
desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável 
com participantes não tutelados ou curatelados.  
 



Art. 13. A pessoa com deficiência somente será atendida 
sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em 
casos de risco de morte e de emergência em saúde, 
resguardado seu superior interesse e adotadas as 
salvaguardas legais cabíveis. 



Quais são os OBJETIVOS do Processo de Habilitação e 
de Reabilitação (Art. 14):  
o desenvolvimento de potencialidades, talentos, 
habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, 
psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que 
contribuam para a conquista da autonomia da pessoa 
com deficiência e de sua participação social em 
igualdade de condições e oportunidades com as demais 
pessoas. 
 



CAPÍTULO III - DO DIREITO À SAÚDE 
 
Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com 
deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do 
SUS, garantido acesso universal e igualitário.  
§ 1º É assegurada a participação da pessoa com deficiência na 
elaboração das políticas de saúde a ela destinadas.  
§ 4º As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa 
com deficiência devem assegurar:  
I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe 
multidisciplinar;  
II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, 
para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da 
melhor condição de saúde e qualidade de vida;  
 



Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde 
são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, 
todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.  
Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é 
assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, 
devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar 
condições adequadas para sua permanência em tempo integral.  
Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a 
pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de 
valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, 
em razão de sua condição.  



Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência 
praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos 
Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência 
contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão, 
praticada em local público ou privado, que lhe cause morte ou 
dano ou sofrimento físico ou psicológico. 
 



CAPÍTULO IV - DO DIREITO À EDUCAÇÃO 
 
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem.  
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade 
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa 
com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, 
negligência e discriminação. 
 



Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:  
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, 
bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;  
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir 
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, 
por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que 
eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;  
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento 
educacional especializado, assim como os demais serviços e 
adaptações razoáveis, para atender às características dos 
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 
currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o 
exercício de sua autonomia;  
 



IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas 
e classes bilíngues e em escolas inclusivas; (Não se aplica - Art. 28, § 1º)  
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que 
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com 
deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a 
aprendizagem em instituições de ensino;  
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e 
técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de 
recursos de tecnologia assistiva; (Não se aplica - Art. 28, § 1º) 
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de 
atendimento educacional especializado, de organização de recursos e 
serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de 
recursos de tecnologia assistiva; 
 



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



DECISÃO DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO. 

“O Plenário, após converter em julgamento de mérito o exame de referendo de medida cautelar 
em ação direta de inconstitucionalidade –ajuizada em face do § 1º do art. 28 e do caput do art. 30, 
ambos da Lei 13.146/2015 –, deliberou, por maioria, julgar o pleito improcedente. Os dispositivos 
impugnados tratam da obrigatoriedade das escolas privadas de oferecer atendimento 
educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência. (...) O Tribunal entendeu inferir-se 
que, por meio da lei impugnada, o Brasil atendera ao compromisso constitucional e internacional 
de proteção e ampliação progressiva dos direitos das pessoas com deficiência. Não obstante o 
serviço público de educação ser livre à iniciativa privada, isso não significa que os agentes 
econômicos que o prestam possam fazê-lo ilimitadamente ou sem responsabilidade. É necessária 
a sua autorização e avaliação de qualidade pelo Estado, bem como o cumprimento das normas 
gerais de educação nacional. De igual modo, os estabelecimentos privados não podem eximir-se 
dos deveres de estatura constitucional impostos ao sistema educacional do País. (...) Se as 
instituições privadas de ensino exercem atividade econômica, devem se adaptar para acolher as 
pessoas com deficiência, prestando serviços educacionais que não enfoquem a deficiência apenas 
sob a perspectiva médica, mas também ambiental.” (ADI 5.357-MC-REF, rel. min. Edson Fachin, 
julgamento em 9-6-2016, Plenário, Informativo 829.) 
 



§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a 
que se refere o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar 
o seguinte:  
I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação 
básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e 
certificado de proficiência na Libras;  
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à 
tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação 
e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, 
prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras.  
 



CAPÍTULO V - DO DIREITO À MORADIA 
 
Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da 
família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou 
desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa 
com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.  
§ 1º O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a 
criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa 
com deficiência.  
§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será 
prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de 
dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, 
com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  
 



Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável 
goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, 
observado o seguinte:  
I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades 
habitacionais para pessoa com deficiência;  
II - (VETADO);  
III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade 
nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo 
e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos;  
IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários 
acessíveis;  
V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a 
instalação de elevadores.  
 



CAPÍTULO VI - DO DIREITO AO TRABALHO 
Seção I - Disposições Gerais 
 
Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua 
livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.  
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de 
qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de 
trabalho acessíveis e inclusivos. 
 



§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e 
favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por 
trabalho de igual valor.  
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e 
qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas 
etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, 
exames admissional e periódico, permanência no emprego, 
ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como 
exigência de aptidão plena.  
 



Seção III 
Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho 
 
Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência 
no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, nos termos da 
legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser 
atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de 
recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no 
ambiente de trabalho.  
 



 
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL: 
Art. 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua 
meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua 
família o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos 
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.  
 



CAPÍTULO IX 
DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER 
 
Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, 
locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados 
espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com 
a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em 
regulamento.  
§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser 
distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, em todos 
os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-
se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade 
com as normas de acessibilidade.  
 



Art. 44, § 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo 
devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no 
mínimo, 1 (um) acompanhante da pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se 
acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário.  
 



§ 5º Todos os espaços das edificações previstas no caput 
deste artigo devem atender às normas de acessibilidade 
em vigor.  
§ 6º As salas de cinema devem oferecer, em todas as 
sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com 
deficiência.  
§ 7º O valor do ingresso da pessoa com deficiência não 
poderá ser superior ao valor cobrado das demais 
pessoas.  
 
 



Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos 
observando-se os princípios do desenho universal, além de 
adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação 
em vigor.  
§ 1º Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, 
pelo menos, 10% (dez por cento) de seus dormitórios 
acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade acessível.  
§ 2º Os dormitórios mencionados no § 1º deste artigo deverão 
ser localizados em rotas acessíveis.  
 



Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso 
público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas 
vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente 
sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com 
comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados.  
§ 1º As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% 
(dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente 
sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as 
normas técnicas vigentes de acessibilidade.  
§ 2º Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local 
de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e 
fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e 
condições de uso.  
 
 



Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos 
acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir 
o seu uso por todas as pessoas.  
 
Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por 
cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência.  
§ 1º É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores 
adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.  
§ 2º O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com 
vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o 
caput deste artigo.  
 



Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 
(um) veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a 
cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota.  
Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, 
câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e 
comandos manuais de freio e de embreagem.  
 



TÍTULO III 
DA ACESSIBILIDADE 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma 
independente e exercer seus direitos de cidadania e de 
participação social.  
 



Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do 
meio físico, de transporte, de informação e comunicação, 
inclusive de sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações 
abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, 
tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos 
princípios do desenho universal, tendo como referência as 
normas de acessibilidade.  



§ 1º O desenho universal será sempre tomado como regra de 
caráter geral.  
§ 2º Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal 
não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável.  
§ 3º Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos 
temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes 
curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino 
superior e na formação das carreiras de Estado.  
§ 4º Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem 
desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à 
pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados 
para o desenho universal.  
§ 5º Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão 
considerar a adoção do desenho universal.  
 



Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso 
de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso 
coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.  
§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de 
Engenharia, de Arquitetura e correlatas, ao anotarem a 
responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a 
responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras 
de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas 
pertinentes.  
§ 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado 
de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e 
equipamentos temporários ou permanentes e para o licenciamento 
ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, 
deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade.  
 



§ 3º O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação 
ou de serviço, determinará a colocação, em espaços ou em locais de 
ampla visibilidade, do símbolo internacional de acesso, na forma 
prevista em legislação e em normas técnicas correlatas.  
 
Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já 
existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência 
em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência 
as normas de acessibilidade vigentes.  
 
Art. 58. O projeto e a construção de edificação de uso privado 
multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade, na 
forma regulamentar.  
 



§ 1º As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e 
pela construção das edificações a que se refere o caput deste artigo 
devem assegurar percentual mínimo de suas unidades 
internamente acessíveis, na forma regulamentar.  
§ 2º É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de 
unidades internamente acessíveis a que se refere o § 1º deste 
artigo.  
 
Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o 
poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela 
execução das obras e dos serviços devem garantir, de forma segura, 
a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das 
pessoas, durante e após sua execução.  
 
 



Art. 61. A formulação, a implementação e a manutenção das 
ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas 
básicas:  
I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva 
de recursos para implementação das ações; e  
II - planejamento contínuo e articulado entre os setores 
envolvidos.  
 
Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante 
solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos 
e cobranças de tributos em formato acessível.  
 



O direito a Acessibilidade compreende: 
 
1) Do Acesso à Informação e à Comunicação; 
2) Da Tecnologia Assistiva; 
3) Do Direito à Participação na Vida Pública e Política; 



CAPÍTULO II 
DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 
 
Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet 
mantidos por empresas com sede ou representação comercial 
no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com 
deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, 
conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade 
adotadas internacionalmente.  
 



Art. 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos 
de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade que, entre 
outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de 
indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e 
funções disponíveis.  
 
Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem 
permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros:  
I - subtitulação por meio de legenda oculta;  
II - janela com intérprete da Libras;  
III - audiodescrição.  
 



CAPÍTULO III 
DA TECNOLOGIA ASSISTIVA 
 
Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, 
recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de 
tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade 
pessoal e qualidade de vida.  
 
Art. 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas, 
a ser renovado em cada período de 4 (quatro) anos, com a 
finalidade de:  
I - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de 
linhas de crédito subsidiadas, específicas para aquisição de 
tecnologia assistiva;  
 



II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de 
tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a 
procedimentos alfandegários e sanitários;  
III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional 
de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de 
crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais;  
IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de 
importação de tecnologia assistiva;  
V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de 
tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do 
SUS e por outros órgãos governamentais.  
Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os 
procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão 
ser avaliados, pelo menos, a cada 2 (dois) anos. 
 



CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E POLÍTICA 
 
Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência 
todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em 
igualdade de condições com as demais pessoas.  
§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e 
de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações:  
I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e 
os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas 
as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação 
de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;  
 



II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a 
desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de 
governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias 
assistivas, quando apropriado;  
 
Possibilidade de Auxílio na Votação: 
 
IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, 
sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a 
pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de 
sua escolha.  



CAPÍTULO II 
DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI 
 
Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao 
exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 
com as demais pessoas.  
§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será 
submetida à curatela, conforme a lei.  
§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo 
de tomada de decisão apoiada.  
 



§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui 
medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 
e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 
possível.  
 
§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas 
de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do 
respectivo ano. 
 



Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial.  
§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 
trabalho e ao voto.  
§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 
sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 
interesses do curatelado.  
§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao 
nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha 
vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o 
curatelado.  
 



Código Civil (Lei nº 10.406/02) – Alterações importantes quanto a 
capacidade. – Arts. 114, 115 e 116 do CC.  
 
Art. 114. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a 
vigorar com as seguintes alterações:  
 
"Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) 
anos.  
I - (Revogado);  
II - (Revogado);  
III - (Revogado)." (NR) 
"Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 
...........................................................................................................  
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;  
..........................................................................................................  
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial." (NR) 
 



"Art. 1.557 .............................................................................. 
.....................................................................................................  
III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não 
caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por 
herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua 
descendência;  
IV - (Revogado)." (NR) 
"Art. 1.767 ..............................................................................  
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade;  
II - (Revogado);  
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  
IV - (Revogado); 
..............................................................................................." (NR) 
"Art. 1.768 O processo que define os termos da curatela deve ser promovido:  
..........................................................................................................  
IV - pela própria pessoa." (NR) 
 



"Art. 1.769 O Ministério Público somente promoverá o processo que define os 
termos da curatela:  
I - nos casos de deficiência mental ou intelectual;  
..........................................................................................................  
III - se, existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso 
II." (NR) 
 
"Art. 1.771 Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que 
deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o 
interditando." (NR) 
 
"Art. 1.772 O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites 
da curatela, circunscritos às restrições constantes do art. 1.782, e indicará 
curador.  
Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as 
preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência 
indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa." (NR) 
 
 



Art. 115. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
 
"TÍTULO IV  
Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada"  
 
Art. 116. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar 
acrescido do seguinte Capítulo III:  



Art. 1.783-A A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com 
deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha 
vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de 
decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações 
necessários para que possa exercer sua capacidade.  
§ 1º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com 
deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites 
do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de 
vigência do acordo e o respeito a vontade, aos direitos e aos interesses da 
pessoa que devem apoiar.  
§ 2º O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser 
apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto 
no caput deste artigo.  
§ 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o 
juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, 
ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio.  
 
 



§ 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, 
assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá 
pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio.  
§ 4º A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, 
sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado.  
§ 5º Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar 
que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, 
sua função em relação ao apoiado.  
§ 6º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, 
havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, 
deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão.  
§ 7º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as 
obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar 
denúncia ao Ministério Público ou ao juiz.  
 



§ 8º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, 
ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para 
prestação de apoio.  
§ 9º A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de 
acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada.  
§ 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do 
processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento 
condicionado a manifestação do juiz sobre a matéria.  
§ 11. Aplicam-se a tomada de decisão apoiada, no que couber, as 
disposições referentes a prestação de contas na curatela." 
 
 



 
DAS ESTIPULAÇÕES SOBRE 
ACESSIBILIDADE DO CNJ. 

Resolução nº 230/16 



Resolução Nº 230 de 22/06/2016 
Ementa: Orienta a adequação das atividades dos órgãos do 
Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações 
exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e pela Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio – 
entre outras medidas – da convolação em resolução a 
Recomendação CNJ 27, de 16/12/2009, bem como da 
instituição de Comissões Permanentes de Acessibilidade e 
Inclusão. 
 



Qual o objetivo da resolução? 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
   
Art. 1º Esta Resolução orienta a adequação das atividades dos 
órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares em 
relação às determinações exaradas pela Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo (promulgada por meio do Decreto nº 
6.949/2009) e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Lei nº 13.146/2015). 
 



Subseção II - Da Acessibilidade com Segurança e Autonomia 
  
Art. 4º Para promover a acessibilidade dos usuários do Poder 
Judiciário e dos seus serviços auxiliares que tenham deficiência, a 
qual não ocorre sem segurança ou sem autonomia, dever-se-á, entre 
outras atividades, promover: 
I - atendimento ao público – pessoal, por telefone ou por qualquer 
meio eletrônico – que seja adequado a esses usuários, inclusive 
aceitando e facilitando, em trâmites oficiais, o uso de línguas de 
sinais, braille, comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os 
demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação, à 
escolha das pessoas com deficiência; 
 



II - adaptações arquitetônicas que permitam a livre e autônoma 
movimentação desses usuários, tais como rampas, elevadores e 
vagas de estacionamento próximas aos locais de atendimento; e 
III - acesso facilitado para a circulação de transporte público 
nos locais mais próximos possíveis aos postos de atendimento. 
 
§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em 
todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os 
membros, os servidores e terceirizados que atuam no Poder 
Judiciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. 



§ 2º Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de, pelo 
menos, cinco por cento de servidores, funcionários e 
terceirizados capacitados para o uso e interpretação da Libras. 
§ 3º As edificações públicas já existentes devem garantir 
acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas 
dependências e serviços, tendo como referência as normas de 
acessibilidade vigentes. 
§ 4º A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso 
de edificações deverão ser executadas de modo a serem 
acessíveis. 
 



Art. 4º, 
§ 6º Para atender aos usuários externos que tenham 
deficiência, dever-se-á reservar, nas áreas de estacionamento 
abertas ao público, vagas próximas aos acessos de circulação 
de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que 
transportem pessoas com deficiência e com comprometimento 
de mobilidade, desde que devidamente identificados, em 
percentual equivalente a 2% (dois por cento) do total, 
garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga. 



Art. 5º É proibido ao Poder Judiciário e seus serviços 
auxiliares impor ao usuário com deficiência custo 
anormal, direto ou indireto, para o amplo acesso a 
serviço público oferecido. 
Art. 6º Todos os procedimentos licitatórios do Poder 
Judiciário deverão se ater para produtos acessíveis às 
pessoas com deficiência, sejam servidores ou não. 
§ 1º O desenho universal será sempre tomado como 
regra de caráter geral. 
 



Art. 7º Os órgãos do Poder Judiciário deverão, com urgência, 
proporcionar aos seus usuários processo eletrônico 
adequado e acessível a todos os tipos de deficiência, 
inclusive às pessoas que tenham deficiência visual, auditiva 
ou da fala. 
Art. 8º Os serviços notariais e de registro não podem negar 
ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de 
seus serviços em razão de deficiência do solicitante, 
devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a 
acessibilidade. 
 



Art. 9º Os Tribunais relacionados nos incisos II a VII do art. 92 
da Constituição Federal de 1988 e os serviços auxiliares do 
Poder Judiciário devem adotar medidas para a remoção de 
barreiras físicas, tecnológicas, arquitetônicas, de comunicação e 
atitudinais para promover o amplo e irrestrito acesso de 
pessoas com deficiência às suas respectivas carreiras e 
dependências e o efetivo gozo dos serviços que prestam, 
promovendo a conscientização de servidores e jurisdicionados 
sobre a importância da acessibilidade para garantir o pleno 
exercício de direitos. 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:  
I - o Supremo Tribunal Federal;  
I-A - o Conselho Nacional de Justiça;  

II - o Superior Tribunal de Justiça;  
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;  
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;  
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;  
VI - os Tribunais e Juízes Militares;  
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios.  
 



POR QUE O ESTATUTO CAI NO CONCURSO? 
 
Seção III 
Da Inclusão de Pessoa com Deficiência no Serviço Público 
  
Art. 19. Os editais de concursos públicos para ingresso nos 
quadros do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares 
deverão prever, nos objetos de avaliação, disciplina que 
abarque os direitos das pessoas com deficiência. 
 



DO ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR 
Art. 25. Se houver qualquer tipo de estacionamento interno, 
será garantido ao servidor com deficiência que possua 
comprometimento de mobilidade vaga no local mais próximo 
ao seu local de trabalho. 
§ 1º O percentual aplicável aos estacionamentos externos a que 
se referem o art. 4º, § 6º, desta Resolução e o art. 47 da Lei 
13.146/2015 não é aplicável ao estacionamento interno do 
órgão, devendo-se garantir vaga no estacionamento interno a 
cada servidor com mobilidade comprometida. 
 



QUANTO AO TRABALHO EM CASA 
Art. 26. Se o órgão possibilitar aos seus servidores a realização de 
trabalho por meio do sistema “home office”, dever-se-á dar 
prioridade aos servidores com mobilidade comprometida que 
manifestem interesse na utilização desse sistema. 
§ 1º A Administração não poderá obrigar o servidor com 
mobilidade comprometida a utilizar o sistema “home office”, 
mesmo diante da existência de muitos custos para a promoção da 
acessibilidade do servidor em seu local de trabalho. 
§ 2º Os custos inerentes à adaptação do servidor com deficiência ao 
sistema “home office” deverão ser suportados exclusivamente pela 
Administração. 
 



DA ADAPTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO 
 
Art. 27. Ao servidor ou terceirizado com deficiência é 
garantida adaptação ergonômica da sua estação de 
trabalho. 



Seção IV - Do Horário Especial 
  
Art. 29. A concessão de horário especial conforme o art. 98, § 
2º, da Lei 8.112/1990 a servidor com deficiência não justifica 
qualquer atitude discriminatória. 
§ 1º Admitindo-se a possibilidade de acumulação de banco de 
horas pelos demais servidores do órgão, também deverá ser 
admitida a mesma possibilidade em relação ao servidor com 
horário especial, mas de modo proporcional. 
 



CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES RELACIONADAS AOS SERVIDORES QUE 
TENHAM CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA 
Seção I 
Da Facilitação dos Cuidados 
  
Art. 30. Se o órgão possibilitar aos seus servidores a realização 
de trabalho por meio do sistema “home office”, dever-se-á dar 
prioridade aos servidores que tenham cônjuge, filho ou 
dependente com deficiência e que manifestem interesse na 
utilização desse sistema. 
 



Seção II 
Do Horário Especial (por motivo de familiar) 
  
Art. 32. A concessão de horário especial conforme o art. 98, § 
3º, da Lei 8.112/1990 a servidor que tenha cônjuge, filho ou 
dependente com deficiência não justifica qualquer atitude 
discriminatória. 
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Conceito de Desenvolvimento Sustentável 
 
 Desenvolvimento Sustentável é aquele que possibilita o 
atendimento das necessidades atuais e presentes da nossa 
sociedade, sem comprometer a possibilidade da vida digna no 
futuro para as gerações futuras. Ou seja, possibilita uma 
qualidade de vida boa, digna e em harmonia com os recursos 
naturais, sem atrapalhar o desenvolvimento econômico das 
gerações presentes e futuras. 
 



3) Lei nº 8.666/93 – Art. 3º e o Decreto nº 7.746/2012 
 
3.1) DAS LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS (Art. 3º da Lei nº 8.666/1993) 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada 
pela Lei nº 12.349, de 2010 
 



3.2) DECRETO Nº 7.746, DE 5 DE JUNHO DE 2012 
 
Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para 
estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 
administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP.  
 
O Decreto nº 7.746/12 regula 3 elementos: 
A) Regulamenta o Art. 3º, da Lei nº 8.666/93; 
B) Estabelece critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável por meio de contratações públicas; 
C) Institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 
Administração Pública (CISAP). 



Art. 2º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e 
as empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar 
serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade 
objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto 
neste Decreto.  
Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade 
deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter competitivo do 
certame.  
Art. 3º Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata o art. 2º serão 
veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da 
contratada.  
Parágrafo único. A CISAP poderá propor à Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão o estabelecimento de outras formas de veiculação dos critérios e 
práticas de sustentabilidade nas contratações. 
 



DAS DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE: 
 
Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:  
I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;  
II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local;  
III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;  
IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;  
V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;  
VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e  
VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos 
bens, serviços e obras.  
 



Art. 9º Fica instituída a Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP, de natureza 
consultiva e caráter permanente, vinculada à Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação, com a finalidade de 
propor a implementação de critérios, práticas e ações de 
logística sustentável no âmbito da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional e das empresas 
estatais dependentes. 
 



DA COMPOSIÇÃO DA CISAP: 
  
Art. 10. A CISAP será composta por:  
I - dois representantes do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, sendo: 
a) um representante da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação, que a presidirá; e 
b) um representante da Secretaria de Orçamento Federal; 
II – um representante do Ministério do Meio Ambiente, que 
exercerá a vice-presidência;  
III - um representante da Casa Civil da Presidência da República;  
 



IV - um representante do Ministério de Minas e Energia;  
V - um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior;  
VI - um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação;  
VII - um representante do Ministério da Fazenda; e  
VIII - um representante da Controladoria-Geral da União.  
§ 1º Os membros titulares da CISAP deverão ocupar cargo de 
Secretário, Diretor ou cargos equivalentes no órgão que 
representam, possuindo cada um deles um suplente.  
§ 2º Os representantes, titulares e suplentes, dos órgãos referidos 
nos incisos II a VIII do caput serão designados, no prazo de trinta dias 
contado da data de publicação deste Decreto, por ato do Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.  
 



DAS COMPETÊNCIAS DA CISAP: 
 
Art. 11. Compete à CISAP:  
I - propor à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação:  
a) normas para elaboração de ações de logística sustentável; 
b) regras para a elaboração dos Planos de Gestão de Logística 
Sustentável, de que trata o art. 16, no prazo de noventa dias a partir 
da instituição da CISAP; 
c) planos de incentivos para órgãos e entidades que se destacarem 
na execução de seus Planos de Gestão de Logística Sustentável; 
d) critérios e práticas de sustentabilidade nas aquisições, 
contratações, utilização dos recursos públicos, desfazimento e 
descarte; 
 



e) estratégias de sensibilização e capacitação de servidores para a 
correta utilização dos recursos públicos e para a execução da gestão 
logística de forma sustentável; 
f) cronograma para a implantação de sistema integrado de 
informações para acompanhar a execução das ações de 
sustentabilidade; e 
g) ações para a divulgação das práticas de sustentabilidade; e 
II - elaborar seu regimento interno.  
Art. 12. A CISAP poderá constituir Grupo de Apoio Técnico, formado 
por técnicos indicados pelos órgãos referidos no art. 10, com o 
objetivo de assessorá-la no desempenho de suas funções, nos 
termos do seu regimento interno. 
 



Art. 13. Poderão ser convidados a participar das reuniões da CISAP 
especialistas, pesquisadores e representantes de órgãos e entidades 
públicas ou privadas.  
Art. 14. A participação na CISAP é considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada.  
Art. 15. Compete à Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação, como órgão central do Sistema de Serviços Gerais - 
SISG, expedir normas complementares sobre critérios e práticas de 
sustentabilidade, a partir das proposições da CISAP.  
§ 1º As proposições da CISAP serão avaliadas com base nas diretrizes 
gerais de logística e compras da administração pública federal.  
§ 2º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação exercerá a 
função de Secretaria-Executiva da CISAP.  
 



Art. 16. A administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e as empresas estatais dependentes deverão 
elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística 
Sustentável, no prazo estipulado pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação, prevendo, no mínimo:  
I - atualização do inventário de bens e materiais do órgão e 
identificação de similares de menor impacto ambiental para 
substituição;  
II - práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de 
materiais e serviços;  
 



III - responsabilidades, metodologia de implementação e 
avaliação do plano; e  
IV - ações de divulgação, conscientização e capacitação.  
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 



1) POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA (LEI Nº 
12.187/2009) 
LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 
Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá 
outras providências.  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 
PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e 
instrumentos.  
 



1.1) DOS CONCEITOS IMPORTANTES DA LEI:  
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade 
dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e 
esperados da mudança do clima;  
II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico 
ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos 
deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou 
produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o 
funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o 
bem-estar humanos;  
 



III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na 
atmosfera numa área específica e num período determinado;  
IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito 
estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;  
V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, 
que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;  
VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e 
naturais;  
VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso 
de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a 
implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito 
estufa e aumentem os sumidouros;  
 



VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou 
indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da 
atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade 
climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;  
IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da 
atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito 
estufa;  
X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, 
em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, 
magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de 
lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a 
variabilidade climática e os eventos extremos.  
 



1.2) DOS PRINCÍPIOS A SEREM OBSERVADOS NAS AÇÕES DO 
PNMC 
Art. 3º A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a 
responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da 
administração pública, observarão os princípios da precaução, 
da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento 
sustentável e o das responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às 
medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o 
seguinte:  
 



1.4) QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DA PNMC:  
Art. 4º A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC 
visará: 
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social 
com a proteção do sistema climático;  
II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa 
em relação às suas diferentes fontes;  
III - (VETADO);  
IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros 
de gases de efeito estufa no território nacional;  



V - à implementação de medidas para promover a adaptação à 
mudança do clima pelas 3 (três) esferas da Federação, com a 
participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais 
interessados ou beneficiários, em particular aqueles 
especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;  
VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos 
ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais 
tidos como Patrimônio Nacional;  
VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente 
protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e à 
recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;  
 



VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de 
Redução de Emissões - MBRE.  
Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima deverão estar em consonância com o 
desenvolvimento sustentável a fim de buscar o crescimento 
econômico, a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais.  
 



1.5) QUAIS SÃO DIRETRIZES DA PNMC:  
Art. 5º São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima:  
I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de 
Quioto e nos demais documentos sobre mudança do clima dos 
quais vier a ser signatário;  
II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com 
o desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, 
mensuráveis para sua adequada quantificação e verificação a 
posteriori;  
 



III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da 
mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, 
social e econômico;  
IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à 
mudança do clima nos âmbitos local, regional e nacional;  
V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, 
estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, 
do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no 
desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas 
e ações relacionados à mudança do clima;  
 



VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e 
a difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a: 
a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas 
por fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de 
gases de efeito estufa; 
b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da 
mudança do clima; 
c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas; 
VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover 
ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto 
no art. 6º;  
VIII - a identificação, e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, de 
instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir 
para proteger o sistema climático;  
 



IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam 
as emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases 
de efeito estufa;  
X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, 
regional e multilateral para o financiamento, a capacitação, o 
desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e 
processos para a implementação de ações de mitigação e adaptação, 
incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o 
intercâmbio de informações;  
XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima 
e suas manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas 
contíguas;  
 



XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, 
a capacitação e a conscientização pública sobre mudança do 
clima;  
XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção:  
a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de 
gases de efeito estufa; 
b) de padrões sustentáveis de produção e consumo. 
 



1.6) SÃO INSTRUMENTOS DA PNMC: 
 
Art. 6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do 
Clima:  
I - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;  
II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;  
III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento nos biomas;  
IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios 
estabelecidos por essa Convenção e por suas Conferências das 
Partes;  
 



V - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do 
Clima;  
VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução 
das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo 
alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a 
serem estabelecidos em lei específica;  
VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes 
financeiros públicos e privados;  
VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de 
fomento;  
IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima no 
orçamento da União;  
 



X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da 
mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que 
existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto;  
XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, 
referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima;  
XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o 
desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a 
redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para 
a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência 
nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias 
público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para 
exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que 
propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e 
redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;  
 



XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e 
quaisquer outros estudos de emissões de gases de efeito 
estufa e de suas fontes, elaborados com base em 
informações e dados fornecidos por entidades públicas e 
privadas;  
XIV - as medidas de divulgação, educação e 
conscientização;  
XV - o monitoramento climático nacional;  
XVI - os indicadores de sustentabilidade;  
 



XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e de 
metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução de 
emissões antrópicas por fontes e para as remoções 
antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;  
XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o 
microclima e o macroclima.  
 



1.7) SÃO INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS PARA A ATUAÇÃO DA 
PNMC: 
 
Art. 7º Os instrumentos institucionais para a atuação da Política 
Nacional de Mudança do Clima incluem:  
I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima - CIM;  
 Criado pelo Decreto nº6.263/07, tem a função de elaborar a 
Política Nacioanal sobre Mudança do Clima e o Plano Nacional sobre 
Mudança do Clima. 
 
II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; 
 Tem a função de articular as ações do governo decorrentes da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e 
os demais instrumentos subsidiários ligados ao tema.  
 



III - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima; 
 Foi criado pelo decreto nº 3.515/00 e tem por objetivo 
conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de 
posição sobre os problemas decorrentes da mudança do clima por 
gases de efeito estufa, bem como sobre o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). 
  
IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas 
Globais - Rede Clima;  
 A Rede CLIMA foi instituída pelo Ministério de Ciência e 
tecnologia no final de 2007 e tem como objetivo principal gerar e 
disseminar conhecimentos para que o Brasil possa responder aos 
grandes desafios ligados as causas e efeitos das mudanças 
climáticas. 
 



V - a Comissão de Coordenação das Atividades de 
Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.  
 A CMCH foi criada pelo Decreto nº 6.065/2007, sendo 
órgão colegiado integrante da estrutura básica do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, que tomará decisões de caráter 
deliberativo sobre a formulação de políticas e ações em 
Meteorologia, Climatologia e Hidrologia, no âmbito da sua 
competência. 
 



Art. 8º As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de 
crédito e financiamento específicas para desenvolver ações e 
atividades que atendam aos objetivos desta Lei e voltadas para 
induzir a conduta dos agentes privados à observância e execução da 
PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades sociais.  
Art. 9º O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE será 
operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de 
valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, onde se dará a negociação 
de títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito 
estufa evitadas certificadas.   
Art. 10. (VETADO) 
 



Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como 
compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de 
gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis 
inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove 
décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.  

Parágrafo único. A projeção das emissões para 2020 assim como o 
detalhamento das ações para alcançar o objetivo expresso no caput serão 
dispostos por decreto, tendo por base o segundo Inventário Brasileiro de 
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não 
Controlados pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído em 2010.   
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



2) POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI Nº 
12.305/2010) 
 
LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 
 



TÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS  
2.1) QUAL OBJETO DA LEI?  
CAPÍTULO I  
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO   
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 
como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 
instrumentos econômicos aplicáveis.  
 



2.2) OS SUJEITOS DA NORMA:  

§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 
indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 
desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 
gerenciamento de resíduos sólidos.  

§ 2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são 
regulados por legislação específica.   
 



CAPÍTULO II - DEFINIÇÕES  
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:   
2.3) CONCEITOS IMPORTANTES DA NORMA: 
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada;  
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 
propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  
 



I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o 
poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;  
II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela 
disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou 
resíduos;  
III - área órfã contaminada: área contaminada cujos 
responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou 
individualizáveis;  
 



IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o 
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e 
insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;  

V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente 
segregados conforme sua constituição ou composição;  

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos 
que garantam à sociedade informações e participação nos 
processos de formulação, implementação e avaliação das 
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;  
 



VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de 
resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 
Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
es pecíficas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição 
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  
 



XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada;  
XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens 
e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir 
melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o 
atendimento das necessidades das gerações futuras;  
XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do 
SNVS e do Suasa;  
 



XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;  
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 
sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as 
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama 
e, se couber, do SNVS e do Suasa;  
XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: 
conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007. 
 



TÍTULO II  
DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. 4º A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto 
de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 
ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em 
regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios 
ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 
sólidos.  
 



CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS   
2.4) DOS PRINCÍPIOS DA PNRS:  
Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - a prevenção e a precaução;  
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 
considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública;  
IV - o desenvolvimento sustentável;  
 



V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o 
fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados 
que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida 
e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 
naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta;  
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o 
setor empresarial e demais segmentos da sociedade;  
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos;  
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 
renda e promotor de cidadania;  
 



IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  
X - o direito da sociedade à informação e ao controle 
social;  
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  
 



2.5) DOS OBJETIVOS DA PNRS:  
Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços;  
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais;  
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  
 



VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e 
destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e 
financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;  
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e 
econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços 
prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional 
e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
 



XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 
a) produtos reciclados e recicláveis; 
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com 
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos;  
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do 
produto;  
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental 
e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e 
ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e 
o aproveitamento energético;  
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 
 



CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS  
2.6) DOS INSTRUMENTOS DA PNRS:  
Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre 
outros:  
I - os planos de resíduos sólidos;  
II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  
III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos;  
IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 
 



V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e 
agropecuária;  
VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e 
privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, 
métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, 
reutilização, tratamento de resíduos e disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos;  
VII - a pesquisa científica e tecnológica;  
VIII - a educação ambiental;  
IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  
X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico;  
 



XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 
Sólidos (Sinir);  
XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico 
(Sinisa);  
XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;  
XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social 
dos serviços de resíduos sólidos urbanos;  
XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  
XVI - os acordos setoriais;  
XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio 
Ambiente, entre eles: 
 



a) os padrões de qualidade ambiental; 
b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;  
c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental; 
d) a avaliação de impactos ambientais; 
e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); 
f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras; 
XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de 
conduta;  
XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de 
cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das 
escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. 
 



CAPÍTULO IV - DOS RESÍDUOS PERIGOSOS  
Art. 37. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou 
atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente 
podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades 
competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade 
técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados 
necessários ao gerenciamento desses resíduos. 
Art. 38. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, 
em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se 
cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos 
Perigosos.  
 



Art. 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou 
atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão 
licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de 
responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente 
ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os 
limites máximos de contratação fixados em regulamento. 

Parágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da 
empresa, conforme regulamento.  
 



Art. 45. Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei 
nº 11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a 
descentralização e a prestação de serviços públicos que 
envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos 
incentivos instituídos pelo Governo Federal.  
 



CAPÍTULO VI - DAS PROIBIÇÕES  
Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou 
disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: 
2.17) DAS FORMAS PROIBIDAS DE DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS OU REJEITOS (Art. 47): 
I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 
II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de 
mineração; 
III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e 
equipamentos não licenciados para essa finalidade; 
IV - outras formas vedadas pelo poder público.  
 



§ 1º Quando decretada emergência sanitária, a queima de 
resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada 
e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS 
e, quando couber, do Suasa.  
§ 2º Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de 
decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, 
devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, 
não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto 
no inciso I do caput.  
 



Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos 
ou rejeitos, as seguintes atividades: 
2.18) DAS ATIVIDADES PROIBIDAS NAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS OU REJEITOS (Art. 48): 
I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; 
II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17; 
III - criação de animais domésticos; 
IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes; 
V - outras atividades vedadas pelo poder público.  
 



Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos 
e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas características 
causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à 
sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso, 
reutilização ou recuperação. 
 



DA RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 201/2015 
 
Resolução Nº 201 de 03/03/2015 
Ementa: Dispõe sobre a criação e competências das unidades 
ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder 
Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística 
Sustentável (PLS-PJ) 
 



RESOLUÇÃO 201, DE 3 DE MARÇO DE 2015 
  
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
CAPÍTULO I - DA CRIAÇÃO DAS UNIDADES OU NÚCLEOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO PODER JUDICIÁRIO E SUAS COMPETÊNCIAS 
  
Art. 1º Os órgãos do Poder Judiciário relacionados nos incisos I-A a 
VII do art. 92 da Constituição Federal de 1988 bem como nos 
demais conselhos, devem criar unidades ou núcleos 
socioambientais, estabelecer suas competências e implantar o 
respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ). 
 



Art. 2º Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão 
adotar modelos de gestão organizacional e de processos 
estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, 
econômica e social. 
 



CONCEITOS IMPORTANTES DA RESOLUÇÃO: 
Art. 3º Para os fins desta Resolução, consideram-se: 
I – visão sistêmica: identificação, entendimento e 
gerenciamento de processos inter-relacionados como um 
sistema que contribui para a eficiência da organização no 
sentido de atingir os seus objetivos; 
II – logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de 
materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao 
desfazimento, que considerando o ambientalmente correto, o 
socialmente justo e o desenvolvimento econômico equilibrado; 
 
 



III – critérios de sustentabilidade: métodos utilizados para 
avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em 
função do seu impacto ambiental, social e econômico; 
IV - práticas de sustentabilidade: ações que tenham como 
objetivo a construção de um novo modelo de cultura 
institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade 
nas atividades do Poder Judiciário; 
V – práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo 
a melhoria da qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento 
contínuo na gestão dos processos de trabalho; 
 



VI – coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente 
separados conforme sua constituição ou composição com 
destinação ambientalmente adequada; 
VII – coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis 
descartados, separados na fonte geradora, para destinação às 
associações e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis; 
VIII – resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de 
retorno ao seu ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos do Poder 
Judiciário; 
 



IX – material de consumo: todo material que, em razão de sua 
utilização, perde normalmente sua identidade física e/ou tem 
sua utilização limitada a dois anos; 
X - gestão documental: conjunto de procedimentos e operações 
técnicas para produção, tramitação, uso e avaliação de 
documentos, com vistas à sua guarda permanente ou 
eliminação, mediante o uso razoável de critérios de 
responsabilidade ambiental; 
XI – inventário físico financeiro: relação de materiais que 
compõem o estoque onde figuram a quantidade física e 
financeira, a descrição, e o valor do bem; 
 



XII – compra compartilhada: contratação para um grupo de 
participantes previamente estabelecidos, na qual a responsabilidade 
de condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de 
registro de preços serão de um órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal com o objetivo de gerar benefícios econômicos e 
socioambientais; 
XIII – ponto de equilíbrio: quantidade ideal de recursos materiais 
necessários para execução das atividades desempenhadas por uma 
unidade de trabalho, sem prejuízo de sua eficiência; 
XIV – corpo funcional: magistrados, servidores e estagiários; e 
XV – força de trabalho auxiliar: funcionários terceirizados. 
 



Art. 4º As unidades ou núcleos socioambientais deverão ter 
caráter permanente para o planejamento, implementação, 
monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de 
desempenho para o cumprimento desta Resolução, devendo 
ser criadas no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a partir 
da publicação da presente.   
Art. 5º As unidades ou núcleos socioambientais deverão 
estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compra, 
consumo e gestão documental dos órgãos do Poder Judiciário, 
bem como do corpo funcional e força de trabalho auxiliar de 
cada instituição. 
 



Art. 8º Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão 
implementar o Plano de Logística Sustentável do Poder 
Judiciário (PLS-PJ), de acordo com o Capítulo II desta Resolução. 
Art. 9º O CNJ deverá publicar anualmente, por intermédio do 
Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), o Balanço 
Socioambiental do Poder Judiciário, fomentado por informações 
consolidadas nos relatórios de acompanhamento do PLS-PJ de 
todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário. 
 



CAPÍTULO II - DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DO PODER 
JUDICIÁRIO (PLS-PJ) 
Art. 10. O PLS-PJ é instrumento vinculado ao planejamento 
estratégico do Poder Judiciário, com objetivos e responsabilidades 
definidas, ações, metas, prazos de execução, mecanismos de 
monitoramento e avaliação de resultados, que permite estabelecer e 
acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade 
que objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão 
dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do 
órgão. 
Art. 11. Ficam instituídos os indicadores mínimos para avaliação do 
desempenho ambiental e econômico do Plano de Logística 
Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ), conforme Anexo I, que 
devem ser aplicados nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário. 
 



Art. 12. Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão constituir 
comissão gestora do PLS-PJ composta por no mínimo 5 (cinco) 
servidores, que serão designados pela alta administração no prazo 
de 30 dias a partir da constituição das unidades ou núcleos 
socioambientais. 
§ 1º A comissão gestora do PLS-PJ será composta, obrigatoriamente, 
por um servidor da unidade ou núcleo socioambiental, da unidade 
de planejamento estratégico e da área de compras ou aquisições 
do órgão ou conselho do Poder Judiciário. 
§ 2º A comissão gestora do PLS-PJ terá a atribuição de elaborar, 
monitorar, avaliar e revisar o PLS-PJ do seu órgão. 
 



IV – metas a serem alcançadas para cada ação; 
V – cronograma de implementação das ações; 
VI - previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre 
outros, necessários para a implementação das ações. 
§ 1º Para os temas listados no art. 16, os resultados alcançados 
serão avaliados semestralmente e/ou anualmente pela comissão 
gestora do PLS-PJ, utilizando os indicadores constantes no Anexo I e 
banco de boas práticas. 
§ 2º Caso o órgão ou conselho inclua outros temas no PLS-PJ, 
deverão ser definidos os respectivos indicadores, contendo: nome, 
fórmula de cálculo, fonte de dados, metodologia e periodicidade de 
apuração. 
 



RESOLUÇÃO DO TSE Nº 23.474/2016 
 
RESOLUÇÃO Nº 23.474, DE 19 DE ABRIL DE 2016. 
   
Dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos 
socioambientais nos Tribunais Eleitorais e implantação do 
respectivo Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral 
(PLS-JE). 
 



O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela alínea b do art. 8o do Regimento Interno do 
Tribunal Superior Eleitoral (RITSE), 
RESOLVE: 
  
CAPÍTULO I 
DA CRIAÇÃO DAS UNIDADES OU NÚCLEOS SOCIOAMBIENTAIS NOS 
TRIBUNAIS ELEITORAIS E SUAS COMPETÊNCIAS 
  
Art. 1º Os órgãos da Justiça Eleitoral, definidos nos incisos I e II do 
art. 118 da Constituição Federal, devem criar unidades ou núcleos 
socioambientais, estabelecer suas competências e implantar o Plano 
de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral (PLSJE). 
 



Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:  
I - o Tribunal Superior Eleitoral;  
II - os Tribunais Regionais Eleitorais;  
 
 Portanto, a RESOLUÇÃO Nº 23.474, DE 19 DE ABRIL DE 
2016 se aplica aos TSE e TRE’s. 



FIM! 
BOM ESTUDO! 
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