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O ACESSO JUSTIÇA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 
 
 

 
David Cosme Mendes dos Santos 

 
 
 
 
Resumo: O presente estudo pretende abordar a questão das pessoas com 
deficiência, sua origem e evolução, como eram tratadas antes da legalização dos 
direitos, tomando por base a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. 
Objetiva-se ressaltar a celeridade da justiça, a lei especial da pessoa com deficiência 
e a necessidade de projetos governamentais de inclusão dos deficientes. O estudo 
tem como respaldo os princípios da inafastabilidade da tutela jurisdicional, da 
dignidade da pessoa humana e da isonomia. 
 
 
 
Palavras – Chaves: Pessoa com deficiência. Acesso à Justiça. Igualdade. 
 
ABSTRACT: The current study intends to approach the disabled people issue, its 
origin and evolution, how they were treated before law legalization, based on the 
Federal Constitution and Civil Process Code. It aims to stand out the justice agility, 
the special law of disabled people and the need of governmental plans for disabled 
people inclusion. The study has as backing the inafastability principles of 
jurisdictional custody, the human being dignity and equality. 
 
Key words: Disabled people. Access to justice. Equality. 
 
 
Sumário: Introdução. 1. A Pessoa com Deficiência na Sociedade. 1.1. Breve 
Histórico. 1.2.Os direitos da Pessoa com deficiência. 1.3 O Estatuto da Pessoa com 
Deficiência – Lei 13.146/2015. 1.4 A Integração Social da Pessoa com Deficiência. 2. 
Discriminação, Preconceito e o Principio da Isonomia. 3. O Acesso à Justiça. 3.1 
Considerações Iniciais. 3.2. Do Acesso à Justiça Pessoa com Deficiência. 3.3. Da 
atuação do Ministério Público. Conclusão. Referências.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo científico tem o objetivo de discutir a necessidade do 

acesso a Justiça às pessoas com deficiência, amparado em princípios 
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constitucionais como o da isonomia, dignidade da pessoa humana e da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, e a lei de nº 7.853/89,  propondo-se analisar 

se o Estado atende satisfatoriamente aos brasileiros no que toca à distribuição de 

justiça e, abordar  a lei 13.146/15.  

O devido processo legal é um direito que todos os cidadãos têm de mover a 

máquina do judiciário, sejam deficientes ou não. A lei nº 1060/50 garante a 

gratuidade de justiça aos que comprovem o status de hipossuficiente. 

Além de garantir o acesso de todos à justiça, a Constituição se preocupou 

em dar elementos para se alcançar esta justiça, sendo um destes elementos o 

contido no artigo 5°, inciso LXXIV da CF, no qual afirma que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. 

Assim, inicialmente o presente artigo tem por finalidade demonstrar a 

efetividade ou não da legislação brasileira e das políticas públicas nacionais para 

garantir aos deficientes o acesso integral  à justiça. Não se pretende aqui apontar 

soluções para o problema, mas discutir e analisar os obstáculos encontrados. 

Cumpre examinar o que propõe a chamada problemática da inclusão dos 

deficientes, que invariavelmente passa por todas as esferas de nossa sociedade, 

mas também abordar as formas através das quais o acesso à justiça pode ser 

facilitado e até mesmo encorajado e as possíveis consequências oriundas desta 

posição junto à sociedade. 

  O presente artigo pretende demonstrar como esta debilitada o acesso à 

Justiça para os deficientes e quão falho é, seja quanto as instalações ou aos 

agentes que deveriam salvaguardar os interesses daqueles que possuem algum tipo 

de incapacidade. 

Por fim, devem ser lançados apontamentos finais, dispondo sobre seus 

dogmas fundamentais do direito e o conceito de deficiência, para que 

posteriormente, possamos abordar o acesso à justiça das pessoas com deficiência. 

Afinal é a falta de informação que  acarreta a existência mesmo no nascimento dos 

problemas sociais. 

A lei de nº 13.164/2015, do Estatuto da pessoa com deficiência se encontra 

em vacatio legis e entrará em vigor 180 ( cento e oitenta) dias a contar de sua 

publicação e o STJ editou a súmula de nº 377, a qual dispõe que portador de visão 

monocular tem o direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos 

deficientes, e a lei de nº 8.112/90, diz que o servido público tem direito o horário 
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especial, diz a lei; Se o servidor portador de deficiência, quando comprovada a 

necessidade por junta médica oficial.  

Não será necessária a compensação de horário, e o decreto  lei de nº 

3.298/90, artigo 4º  diz que pessoas com deficiência poderão se beneficiada através 

de cotas,  por isso as  leis, súmulas e decretos  trazem  em seus bojos os direitos 

das pessoas com deficiências, observando as  garantias fundamentais de um Estado 

Democrático de Direito com o objetivo de inserir o principio já consagrado na 

Constituição Federal como o  da igualdade,  isonomia e da dignidade da pessoa 

humana artigo 5º da Constituição Federal.   

 

1. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE 

 

1.1 Breve Histórico 

 

É evidente que a existência de deficiência no ser humano, em qualquer de 

suas modalidades e tipos, é assunto antigo e duradouro, porém, somente agora se 

atinge a consciência política e social suficiente e necessária para iniciar o 

enfrentamento da inclusão de fato do deficiente na sociedade contemporânea. 

Segundo Moreira (2008. p.25), o ideal para se formar um conceito de pessoa 

com deficiência é compreender o significado de “deficiência”, que é sinônimo de 

imperfeição, insuficiência orgânica ou mental, perda ou falta. A Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes dispõe que a expressão  “deficientes” designa 

qualquer pessoa incapaz de prover por si mesma, total ou parcialmente, as 

necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma 

deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais. 

O conceito de pessoa com deficiência é flexível e relativo, pois aquilo que 

consideramos deficiência pode não ter o mesmo significado em um futuro próximo 

ou em lugares com culturas, valores e sociedades diferentes. (ARAUJO e RAGAZZI 

et al., 2006, p. 32).  

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, já 
ratificada pelo Congresso Nacional com quórum qualificado que lhe 
dá “status” de Emenda Constitucional (art. 5°, §3° da CF/88) e 
promulgada através do decreto legislativo n.° 186/08 e do decreto 
presidencial n.°6.946/09, introduz conceito, agora constitucional, 
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amplo “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza, física, mental, intelectual ou sensorial, 
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 
condições com as demais pessoas” (art. 1°). (RIBEIRO, 2010, p.26).  

Contudo, o silencio dos ignorados, se encerra no ano de 1981, com a 

declaração pela ONU como Ano Internacional da Pessoa com Deficiência (AIPD), 

conforme ensina o doutrinador Figueira (2008. p.115):  

Se até aqui a pessoa com deficiência caminhou em silêncio, excluída 
ou segregada em entidades, a partir de 1981 – Ano Internacional da 
Pessoa Deficiente -, tomando consciência de si, passou a se 
organizar politicamente. E, como conseqüência, a ser notada na 
sociedade, atingindo significativas conquistas em pouco mais de 25 
anos de militância. 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, estabeleceram-se normas, 

diretrizes, bem como após várias regulamentações, elaborou-se regras que 

beneficiariam as pessoas com deficiência, concretizando os princípios da não 

discriminação e promovendo a igualdade social, revertendo de forma dura e segura 

esta triste realidade. Que vigorava desde então.  

Um Estado, que se declara pela Carta Magna como “Democrático de 

Direito”, traz em seu bojo uma grande gama de princípios e  esperança para as 

pessoas com deficiência e seus   familiares, bem como para aqueles  que  tiveram 

uma imensa e árdua  luta pelos direitos das pessoas com deficiência e direitos 

sociais, para que pudessem enfrentar as barreiras tanto  físicas, culturais, sociais  e 

por fim  sua aceitação no mercado de trabalho. 

Proporcionada e inserida pela Constituição Federal  de 1988, foi criada a Lei 

nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, dando inicio à criação da CORDE - 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoas com Deficiência – e que 

segundo o texto da própria Lei, tem como  objetivos instituir a tutela jurisdicional para 

os interesses desses seres humanos que até então caminhavam em silencio em 

uma longa e dura  jornada. 

É imperativo que a Constituição Federal de 1988, proíbe qualquer 

descriminação e preconceito em relação às pessoas com deficiências físicas, 

motoras e até mesmo visual, quais sejam: Proibição de qualquer discriminação no 

tocante a salário e critérios de admissão pelo trabalhador com deficiência (art. 5º, 

caput, e 7º, inciso XXXI da CF); Reserva de cargos públicos, a serem preenchidos 



8 
 

através de concursos e  de 20% das vagas,  para pessoas com  deficiências  físicas 

(artigo 37, inciso VII da CF/88); Habilitação e reabilitação das pessoas com  

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e social (artigo 203, 

inciso IV da CF/88);   adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso públicos e dos 

veículos de transportes coletivos, a fim de garantir acesso adequado ás pessoas 

com deficiência física (artigo 227, § 2º e, 224, da CF/88). 

 

1.2 Os direitos das pessoas com deficiência 

 

Quando se fala de pessoas com deficiência, temos a Constituição Federal, 

como ponto de partida que assegura uma série de direitos inerentes aos vulneráveis, 

além de  garantias fundamentais. 

Sendo assim a Constituição Federal e taxativa em seus artigos quando 

assegura direitos,  considerando as pessoas com deficiências  simplesmente como 

“PESSOA”  e, assim, “em pé de  igualdade” e de  condições com as pessoas que 

não têm qualquer tipo de  deficiência, e assegurando de forma igualitária e 

harmoniosa  os direitos  à “PESSOA COM DEFICIÊNCIA”. 

Vale ressaltar, de uma forma genérica,  as pessoas com deficiência, pelo 

simples fato de serem PESSOAS, dispõem do direito à igualdade, saúde, educação, 

cultura, esporte, acesso à Justiça e defesa pelo Ministério Público, dentre outros.  

Por outro lado, de uma forma bem específica, as pessoas com deficiência 

dispõe do direito ao trabalho, previdência e assistência social, educação e 

acessibilidade. Saindo do plano constitucional, cada um destes direitos vem mais 

bem detalhado por meio de leis e decretos específicos. 

Tais direitos, exemplificado na Constituição, embora apresentem legislação 

específica, foram inicialmente tratados pela Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. 

Como esta lei criou a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência, ficou popularmente conhecida como a Lei da CORDE.  

Esta lei estabeleceu medidas a serem adotadas nas áreas de educação, 

saúde, trabalho, dentre outros, disciplinando a atuação do Ministério Público, na 

proteção judicial de interesses coletivos ou difusos das pessoas com deficiência e 

também definiu os crimes no caso da violação destes direitos. 
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1.3  O Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015  

  

 È de suma importância ressaltar que no dia 06 de julho do corrente ano foi 

publicada a Lei nº 13.146/15, com período de vacatio legis de 180 (cento e oitenta) 

dias. Trata-se do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em razão do desafio do Brasil 

em harmonizar seu arcabouço legal e adequar suas políticas públicas com a 

definição de deficiência  consagrada pela Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas Com Deficiência. 

Ocorre que a referida nova lei elimina a chamada incapacidade de fato, 

causas de enfermidade e deficiência mental adquirida ou congênita.  

A incapacidade se refere à restrição legal ao exercício dos atos da vida civil, 

sendo considerada exceção, fato largamente reconhecido pelos juristas. De modo 

que as antigas causas de incapacidade citadas, já não existiriam mais e mesmo que 

surjam serão sempre eliminadas. 

A lei ainda consagra direito da pessoa com deficiência ou enfermidade 

mental de casar-se, bastando estar apto a declarar sua vontade (isso atinge a 

questão normativa da idade núbil, uma vez que o critério é arbitrado pelo legislador, 

de modo que o mesmo raciocínio se aplica como veremos). 

 Cumpre ressaltar o art. 9º, inciso VII que dispõe sobre tramitação 

processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou 

interessada, em todos os atos processuais e diligências.  

Os direitos previstos e inerentes neste artigo são extensivos ao 

acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto 

quando se tratar de recebimento de restituição de imposto de renda e procedimentos 

judiciais. 

 

1.4 A Integração Social das Pessoas com Deficiência  

 

É de se fazer uma ressalva, que o principio da integração da pessoa com 

deficiência na sociedade brasileira se dá, principalmente, na Constituição de 1988, 

que, através da busca pela Igualdade e da Liberdade, veio pôr fim a opressão 
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caracterizada no período ditatorial que o Brasil enfrentou por duas décadas. 

É, justamente nessa época, que o assunto sobre as pessoas com 

deficiências é abordado com ênfase, sendo que os deficientes passam a possuir 

direitos reconhecidos pelo Estado, sendo de caráter obrigatório o cumprimento 

dessas leis nas esferas municipal, estadual e federal, para assim assegurar o bem, 

ou melhor, o direito das pessoas com deficiência, integrando-as de forma natural no 

mercado de trabalho e no meio educacional.  

Desse modo, pode-se destacar o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, 

que relata o seguinte texto:  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; (...) 

 

Assim, é também obrigação imposta pela União que locais de uso público 

adapte o estabelecimento de uma forma que facilite o acesso aos deficientes, 

conforme está expresso no Artigo 244 da Carta Maior brasileira, que diz que: 

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de 
uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a 
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, 
conforme o disposto no art. 227, § 2º. 

 

A prática da “marginalização” de portadores de deficiência deve ser parte 

integrante de planos nacionais de educação, que objetivem atingir educação para 

todos. A inclusão social traz no seu bojo a equiparação de oportunidades, a mútua 

interação de pessoas com e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da 

sociedade.  

Cabe lembrar que uma sociedade inclusiva tem o compromisso com as 

minorias e não apenas com as pessoas portadoras de deficiência. A inclusão social 

é, na verdade, uma medida de ordem econômica, uma vez que o portador de 

deficiência e outras minorias tornam-se cidadãos produtivos, participantes, 

conscientes de seus direitos e deveres, diminuindo, assim, os custos sociais. Dessa 

forma, lutar a favor da inclusão social deve ser responsabilidade de cada um e de 

todos coletivamente. 
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2. DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E O PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

O princípio da isonomia está vinculado a democracia. Não se pode falar em 

democracia ou em Estado Democrático de Direito sem que se ressalte a questão da 

igualdade, e da isonomia, trata-se de princípios que norteiam a discussão de como 

se pode compreender o Estado que se diz  Democrático de Direito.  

O advento da Constituição Federal de 1988, trouxe os princípios da 

igualdade e da isonomia em uma sociedade que se diz fraterna e igualitária, não se 

pode admitir  preconceito e descriminação com as pessoas deficientes. A igualdade 

é um princípio inerente da constituição, que se perfaz em democracia, um direito 

garantidor que se pretende firmar. 

Nesse sentido, assegura Alexandre de Moraes (2011. p.40) 

A constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de 
direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de 
possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm direito de 
tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios 
albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o que se veda 
são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois o 
tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se 
desigualam, é exigida do próprio conceito de justiça, pois o que 
realmente protege são certas finalidades, somente se tendo lesado o 
princípio constitucional quando o elemento discriminador não se 
encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito (...). 

Também nesse sentido, Luiz Alberto David Araújo (1997.p.105) disserta 

sobre a compatibilidade da discriminação com o preceito igualitário: 

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

O respeito às diferenças entre as pessoas é amplamente difundido na 

legislação, sendo que inclusive existe menção no Preâmbulo da Constituição 

Federal à proteção dos interesses difusos, bem como na legislação 

infraconstitucional. 
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Interesses difusos são aqueles indivisíveis e inerentes a um grupo de 

interesses ou categoria indeterminável de pessoas, que são reunidas entre si pela 

mesma situação de fato, como no nosso caso, os deficientes. 

A referida conceituação está prevista no Código de Defesa do Consumidor, 

mais precisamente, em seu art. 81, I, que tem a seguinte redação: 

 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos (...) 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

Com o intuito de acabar com a desigualdade e procurando integrar à 

sociedade a pessoa com deficiência, instituiu a lei federal nº 7853/89 que dispõe 

sobre a criminalização do preconceito punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos, e multa quem se: 

I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem 
justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de 
qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da 
deficiência que porta; 
II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo 
público, por motivos derivados de sua deficiência; 
III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua 
deficiência, emprego ou trabalho; 
IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar 
assistência médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, a 
pessoa portadora de deficiência; 
V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a 
execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta 
Lei; 
VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à 
propositura da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo 
Ministério Público. 

 

Na aplicação e interpretação desta Lei Federal, serão considerados os 

valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do 

respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e outros, indicados na 

Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. 

Cumpre salientar que existem pessoas que têm graus de saúde diferentes e 

peculiaridades físicas e mentais próprias uma das outras. O que se almeja e a busca 

de instrumentos capazes e eficazes e contundentes  de proteção ao  respeito as  

diferenças. 

Ressaltando isto se verifica que o princípio basilar da isonomia deve ser 
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tratado à exceção quando nos referimos as pessoas com  deficiência. 

Quanto ao princípio da isonomia, ou princípio da igualdade, se perfaz em um  

verdadeiro chavão jurídico no  caput do artigo 5º de nossa Constituição Federal, 

seguramente abrange muito além do brocardo “ Que todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza...”. 

Quando se discute sobre o princípio da isonomia e sua aplicabilidade  temos 

que nos valer de que o mesmo pretende não somente nivelar os cidadãos do Estado 

de Direito, mas pretende sim que toda legislação seja elaborado em consonância 

com este princípio que norteia a nossa carta maior. 

Por fim o princípio da igualdade e sua aplicabilidade em relação as pessoas 

com deficiência tem por objetivo resguardar a obediência ao mesmo   diante do texto 

da lei, evitando discriminações desnecessárias e não inclusivas, pois se faz 

necessário colocar as pessoas com deficiência em situação de não  privilegiada em 

relação aos outros mais sim de igualdade em quanto aos outros cidadãos, e este 

benefício é perfeitamente justificados e explicado pela própria dificuldade de inclusão 

natural e social  desse grupo de pessoas. 

Outrossim, igualdade se conclui com facilidade que as tutelas positivas 

devem ser aplicadas e inserida  de acordo com a necessidade dos interesses 

difusos de determinado grupo social. 

O princípio constitucional da igualdade, tem por  finalidade diretrizes  voltada 

para o aplicador da lei quanto para o próprio legislador que,  tem se utilizado, por 

vezes, de critérios discricionário. 

Supra transcorrido percebemos que a Constituição Federal, proíbe de 

maneira absoluta e veemente qualquer tipo de discriminação, seja por raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opinião política, origem nacional ou qualquer outra forma. 

 Entretanto, a lei se incumbe em algumas situações a “discriminar”, com o 

intuito de conceder reparação em supostas desigualdades com relação as diferentes 

pessoas fazendo-as iguais em todos os sentidos. 

Com isso verifica-se que o princípio da isonomia (ou igualdade), conforme 

explanação do doutrinador José Afonso da Silva (2003. p.35) assume uma 

característica de dupla aplicação: “qual seja: uma teórica, com a finalidade de 

repulsar privilégios injustificados; e outra prática, ajudando na diminuição dos efeitos 

decorrentes das desigualdades evidenciadas diante do caso concreto”.  

Neste ponto que nasce a necessidade de analisar e entender a igualdade 
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material e a igualdade formal de uma forma geral.  

No que tange a igualdade formal temos a pura e limpa letra da lei, onde 

surge e se prega de forma contundente o tratamento igual de todos os cidadãos 

através da legislação e também de tratamento identicamente conferido pelos 

magistrados aos litigantes em um processo que visa a solução de uma lide. 

Destaca-se a igualdade material é aquela que surge em nosso ordenamento 

através de normas, constitucionais positivadas, ou seja, o próprio legislador 

constitucional conferiu tratamento diferenciado a alguns cidadãos em casos 

específicos neste caso as pessoas com deficiência  e os hipossuficientes. A 

igualdade material se faz detentora de mais um jargão jurídico, onde somente 

poderemos tratar de maneira igual os desiguais se os tratarmos desigualmente 

seremos desigualmente iguais. 

O fato é que a igualdade material busca diminuir as desigualdades, para que 

assim possamos atingir de um liame de um tratamento igual. A título de exemplo em 

nossa legislação extravagante temos o Código de Defesa do Consumidor, onde o 

consumidor, a parte mais vulnerável de uma relação de consumo tem por 

supostamente ter uma condição econômica desfavorável em relação as empresas, 

assumindo  uma condição de hipossuficiente, podendo litigar com a inversão do 

ônus da prova, embora esteja  alegando o fato. 

 

3. O ACESSO À JUSTIÇA  

3.1 Considerações Iniciais 

 

À medida que o princípio da ação, ou o direito da ação, determina que o 

judiciário deva ser provocado para aplicar a sua jurisdição (nemo iudex sine actore) 

o acesso à justiça ganha papel preponderante quando falamos de lesão a qualquer 

direito. 

O acesso à justiça visa permitir que qualquer indivíduo, desde que 

legitimado para tanto, reúna condições para que, se assim desejar, possa ingressar 

com uma demanda perante o Poder Judiciário. 

Ademais com o advento da fase instrumentalista do processo, onde este se 

tornou um verdadeiro instrumento, os princípios informativos se tornaram ainda mais 
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fundamentais para que o Estado pudesse dar a parte o devido e necessário 

provimento judicial. 

Com relação a esse assunto Ada Pelegrini Grinover afirma o seguinte 

(2011,p.33): 

Seja nos casos de controle jurisdicional indispensável, seja quando 
simplesmente uma pretensão deixou de ser satisfeita por quem podia 
satisfaze-la, a pretensão trazida pela parte ao processo clama por 
uma solução que faça justiça a ambos os participantes do conflito e 
do processo. Por isso é que se diz que o processo deve ser 
manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça, o qual 
se resolve, na expressão muito feliz da doutrina brasileira recente, 
em “acesso à ordem jurídica justa. 

É importante salientar o conceito de acesso à justiça com base nos 

ensinamentos de juristas como Mauro Cappelletti e Bryant Gart (2002,p.9 -13), 

importantes para este estudo: 

“O conceito de acesso à justiça, em sua evolução teórica tem sofrido 
mudanças e transformações importantes, em estudos de processo 
civil. Nos estados liberais “burgueses” dos séculos dezoito e 
dezenove, os procedimentos adotados para solução dos litígios civis 
refletiam na filosofia individualista dos direitos, então vigorante. E de 
se salientar que o direito ao acesso à proteção judicial significava 
essencialmente o direito formal do individuo agravado de propor ou 
contestar uma ação. A teoria era a de que, embora o acesso à justiça 
pudesse ser um “direito natural”, os direitos naturais não 
necessitavam de uma ação do Estado para sua proteção, esses 
direitos eram considerados anteriormente ao Estado; e sua 
preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles 
fossem infringidos por outro. O Estado, portanto, permanecia 
passivo, com relação a problemas tais como aptidão de uma pessoa 
para reconhecer seus direitos e defendê-los adequadamente, na 
prática.  O “acesso” não é apenas um direito social fundamental, 
crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o 
ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe 
um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da 
moderna ciência jurídica. O significado de um direito ao acesso a 
justiça esbarra em obstáculos a serem transportados como à custa 
judiciais, pequenas causas, tempo, possibilidades das partes, 
recursos financeiros, aptidão para reconhecer um direito e propor 
uma ação ou sua defesa, litigante “eventual” e litigante “habitual”, 
problemas especiais dos interesses difusos e as ba/rreiras ao acesso 
como fator complicador e  finalmente, como fator complicador dos 
esforços para atacar as barreiras ao acesso, deve-se enfatizar que 
esses obstáculos não podem simplesmente ser eliminados um por 
um,  muitos problemas de acesso são inter-relacionados, e as 
mudanças tendentes a melhorar o acesso por um lado podem 
exacerbar barreiras por outro. Por exemplo, uma tentativa de reduzir 
custos é simplesmente eliminar a representação por advogado em 
certos procedimentos. Com certeza, no entanto, uma vez que 
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litigantes de baixo nível econômico e educacional provavelmente não 
terão a capacidade de apresentar seus próprios casos, de modo 
eficiente, eles serão mais prejudicados que beneficiados por tal 
“reforma”.  

  

 Embora alguns fatores de compensação, tais como juiz muito ativo ou 

outras formas de assistência jurídica, os autores indigentes poderiam agora intentar 

uma demanda, mas lhes faltaria uma espécie de auxilio que lhes pode ser essencial 

para que sejam bem sucedidos. 

Um estudo sério do acesso à justiça não pode negligenciar o inter-

relacionamento entre as barreiras existentes, segundo Cappelletti e Garth 

(2002,p.31), vê o conceito de acesso a justiça alcançar  seu ápice em três ondas: 

“(...)a primeira diz de movimento novo- que foi assistência jurídica a 
os hipossuficientes, a segunda dizia respeito às reformas tendentes a 
proporcionar representação jurídica para os interesses “difuso”, 
especialmente nas áreas do proteção ambiental e do consumidor,  e 
o terceiro-  e mais recente- é o que os Doutrinadores se proponham 
a chamar simplesmente “ enfoque de acesso à justiça” porque inclui 
os posicionamento anteriores, mas vai muito além deles, 
representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao 
acesso de modo mais articulado e compreensivo. 

 
Cumpre afirmar que o acesso à justiça não é somente o acesso físico aos 

tribunais, que são prédios públicos, e para tanto podem ser visitados por todos os 

brasileiros, desde que preenchidos alguns requisitos. 

O acesso à justiça de uma maneira geral e resumida é o conjunto de 

instrumentos que possibilitam aos cidadãos o acesso ao Poder Judiciário, sendo que 

este é um direito fundamental em todo Estado Democrático de Direito. 

Segundo entendimentos jurisprudenciais, o acesso à justiça para as pessoas 

com deficiência e os hipossuficientes, vem obtendo grandes e vultosos avanços e 

um olhar, mas célere por parte dos órgãos jurídicos e julgadores na busca de 

soluções mais efetivas e igualitárias para com as pessoas com deficiências 

amparadas na Lei de nº 1.060 /50.     

 
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. ANALISTA 
JUDICIÁRIO. PESSOA DEFICIENTEAUDITIVA. SURDEZ 
UNILATERAL. ANACUSIA. RESERVA DE VAGA 1. A perda auditiva 
igual ou superior a 41 decibéis (dB) em pelo menos um dos ouvidos 
(surdez unilateral), aferida por audiograma nas frequências de 
500HZ, 1.00OHZ, 2.000HZ e 3.000HZ, caracteriza deficiência 
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auditiva. Inteligência dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.298 /99 com a 
redação do Decreto nº 5.296 /2004 . 2. Nessa condição, assegura-se 
à pessoa com surdez unilateral, nos concursos públicos, a reserva de 
vagas destinadas aos candidatos com deficiência física. 3. Reexame 
necessário conhecido e ao qual se nega provimento. TST - ReeNec 
12207420125150000 1220-74.2012.5.15.0000 (TST) Data de 
publicação: 13/09/2013 
 
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA SOBRE AUTOMÓVEL DE 
PROPRIEDADE DA PESSOADEFICIENTE, MAS DIRIGIDO POR 
TERCEIRO EM SEU FAVOR. POSSIBILIDADE. Isenção que deve 
ser interpretada à luz dos princípios constitucionais de proteção e 
inclusão do deficiente. Necessidade de observação da isonomia 
entre diferentes categorias de deficientes. Precedentes do STJ e 
deste Tribunal de Justiça. Sentença que concedeu a segurança, 
mantida. Reexame necessário e recurso de apelação não providos. 
TJ-SP - Apelação APL 10021621620158260554 SP 1002162-
16.2015.8.26.0554 (TJ-SP) Data de publicação: 16/09/2015 

 
O entendimento jurisprudencial e a qualidade de hipossuficiente das 

pessoas com deficiências torna mais precisamente a justiça célere, na busca de 

soluções de forma eficiente e efetiva. 

 Para que o acesso à justiça seja efetivo é necessário que o maior número 

de pessoas seja admitido a demandar e a se defender de maneira correta e formal e 

obtenham do judiciário efetividade em suas decisões. 

A tutela Estatal deve realizar e julgar os direitos aos cidadãos e o referido 

está previsto na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, incisos XXXV 

e LXXVIII, que tem a seguinte redação: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação.” (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). 

Importante salientar que em nossa sociedade existe a vedação da 

autotutela, o que reforça a importância do acesso à justiça e do direito de ação.   

3.2 O Acesso à Justiça das Pessoas com Deficiência 

 

O acesso a justiça das pessoas com deficiências compreende aqui uma 
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série de fatores, sendo que a classificação  utilizada se dá no individuo que por 

algum motivo tem algum tipo de dificuldade de se incluir socialmente e naturalmente 

em uma sociedade competitiva  e nos meios jurídicos para que possa reivindicar  

seus direitos como cidadãos participativos de uma sociedade igualitária sem 

descriminações e preconceitos. 

Sob este grande aspecto se faz necessário destacar que o presente artigo 

pretende tão somente enfocar o direito individual das pessoas com deficiências e 

não as tutelas coletivas que se apresentam a todos os estantes.  

É salutar destacar  e  ressaltar que conforme  dito alhures o  acesso à justiça 

não é somente o acesso físico ao tribunal ou ao fórum, portanto, o acesso à justiça 

das pessoas com  deficiências  não se refere a acessibilidade dos prédios do Poder 

Judiciário apenas e sim o acesso a justiça  para que possam ver e ter seus direitos 

apreciados e acolhidos  pelos tribunais que sempre encontram  dificuldades a esse 

acesso. 

Geralmente esta problemática já provoca arrepios as pessoas portadores de 

necessidades especiais e  uma série de dificuldades, que também está presente no 

acesso à justiça onde se prega o principio da igualdade.  

O acesso à justiça das pessoas com deficiências não envolve somente as 

questões processuais, como há existência de interesse de agir, possibilidade jurídica 

do pedido e legitimidade de partes ou mesmo ataques a omissões legislativas que 

lhe causem prejuízo. Este acesso envolve inclusive capacidade econômica, física e 

mental de litígio. 

Temos como exemplo e cabe ressaltar,  o caso de um deficiente físico que 

não consegue ingresso no mercado de trabalho. Seria justo exigir dele custas 

processuais ou mesmo lhe aplicar o ônus da sucumbência em caso de revés? É um 

caso pra se pensar.  

Um deficiente mental ou mesmo físico, já com as sérias dificuldades que o 

dia a dia lhe oferece não mereceria prioridade de tramitação tal quais os idosos? E 

um caso para  se rever. 

O deficiente mental que tem um direito tolhido, a quem poderá recorrer para 

ingressar em juízo? Por uma justiça justa igualitária. 

E salutar  pensar que as perguntas acima são ilustrativas, isto porque aqui 

não se pretende comprovar que a proteção ordinária existente não permite a 

utilização de qualquer medida ou processo existente  no  ordenamento, o que se 
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pretende discutir é se as medidas existentes trazem ou não efetividade ao deficiente, 

e para tanto lhe conferem efeito acesso à justiça mais justa e igual. 

Todavia  é verdade que eventual acesso ao Poder Judiciário ou defesa 

processual de interesses de pessoas com deficiências também pode ocorrer contra 

o Estado, ou qualquer ente que lhe impeça o exercício regular de um direito acolhido 

pela carta magna. 

 

3.3 Da atuação do Ministério Público. 

 

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo como funções 

institucionais de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos, conforme preceitua o art. 127 e Art. 129, respectivamente da Carta Magna. 

A lei federal nº 7.853/89 estabelece que o Ministério Público possa defender 

os direitos das pessoas com deficiência, seja por meio de Ações Civis Públicas ou 

outras espécies de ações, quando estes são descumpridos de três formas: 

Interesses difusos, Interesses coletivos e Interesses individuais homogêneos, 

quando o direito é perfeitamente atribuível a determinada pessoa com deficiência em 

caráter individual.  

Enfim, cabe ao Ministério Público exercer uma atuação firme e decidida para 

prevalência dessas normas que garantem acesso a Justiça das pessoas portadoras 

de deficiência. 

É preciso deixar bem claro que não se trata de um ato de caridade que o 

Estado, o Ministério Público ou as pessoas em geral devem em relação a alguns dos 

membros da sociedade. A pessoa portadora de deficiência — qualquer que seja ela, 

motora, sensorial, intelectual ou de qualquer outra natureza — essa pessoa é inteira, 

no que diz respeito à dignidade e direitos. 

Vencer todos esses obstáculos — não estamos falando apenas dos 

obstáculos físicos, que existem e são muitos, mas de todos os obstáculos, inclusive 

os sociais — vencer todos esses obstáculos é tarefa árdua e consiste num longo 
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caminho a ser percorrido, mas que só será vencido com a força, a coragem e a 

determinação de todos nós. 

 

CONCLUSÃO  

 È de suma importância salientar e proporcionar meios para inclusão das 

pessoas com  deficiência é, dentre outras coisas, permitir que as mesmas possam 

agir por si próprias, quando apresentam capacidade civil plena para tanto. 

Contudo, também é função estatal proteger aquele hipossuficiente e/ou 

incapacitado para tanto, seja processualmente, ou criando condições de acesso 

justas e efetivas. 

Em sendo assim, vemos a integração social como um processo de direito de 

todas as pessoas, de exposição sem barreiras à realidade. Essencial para a 

apreensão da realidade, para a construção do conhecimento, para o 

desenvolvimento do indivíduo e para a construção da sociedade.  

Arremessando o deficiente da integração social ou obstruindo seus direitos , 

este perde em desenvolvimento enquanto a sociedade perde por não ter a 

oportunidade e a possibilidade de apreender uma significativa parcela de seus 

elementos constitutivos, representados pelos "diferentes" segregados.  

Com isto, todos perdem em consciência, em comportamento e 

consequentemente, em possibilidade de transformação e em inclusão social. 

A isonomia deve ser observada de maneira relativa para que de fato exista 

igualdade de condições porque a carta maior ressalta que todos são iguais perante a 

Lei sem distinção de qualquer natureza. 

E no que se refere ao acesso à justiça da pessoa com deficiência é 

possibilitar a inclusão e dar a elas a liberdade, igualdade, independência e 

autonomia, permitindo que possam agir por si próprias e ir além de sua deficiência 

em busca de seus direitos e sonhos em uma sociedade participativa e competitiva. 

Muito se evoluiu, porém ainda há um longo caminho a ser percorrido. Mais 

do que fazer leis é necessário garantir o acesso a elas e aos direitos por elas 

garantidos. No Brasil existe uma série de ações, interesses e atividades no sentido 

de colaborar com o acesso à justiça da pessoa com  deficiência , mas infelizmente, 

nem sempre as políticas públicas são eficazes no propósito de garantir tal acesso, 
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sendo assim, cabe ao Poder Judiciário garantir os instrumentos adequados para a 

inclusão social dessas pessoas e a sociedade inclui-las em seu ceio social. 

Com isto não se deve obstruir qualquer direito a qualquer cidadão seja ele 

pessoas comuns ou pessoas com qualquer tipo de deficiência (especial).   
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