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1. A Emenda Constitucional n.º 94, de 15 de dezembro de 2016.

Art. 100 (…)

§2º. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários

ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam

portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim

definidos na forma da lei, serão pagos com preferencia sobre todos

os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei do
disposto no §3º deste artigo, admitindo o fracionamento para essa

finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica

de apresentação do precatório.

Foi suprimida a expressão “na data da expedição do

precatório” na redação antiga instituída pela Emenda

62/2009, considerada parcialmente inconstitucional na ADI

4425.
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ADI 4.425/DF

(…)

3. A expressão “na data da expedição do precatório”, contida no art. 100,

§2º, da CF, com redação dada pela EC n.º 62/09, enquanto baliza temporal

para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia

(CF, art. 5°, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na

medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham

a alcançar a idade de sessenta anos na data da expedição do precatório,

mas sim posteriormente, enquanto pendent este e ainda não ocorrido o

pagamento.
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 Reafirmação do direito a superprefêrencia – também chamada de

antecipação de crédito humanitário - estabelecida em favor de

pessoas idosas e com doenças graves;

 Ampliação da superpreferência para pessoas com deficiência,

muito embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência já havia

tentado essa ampliação, mas foi vetado;

Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)

Art. 82. É assegurado à pessoa com deficiência prioridade na tramitação processual,

nos procedimentos judiciais e administrativos em que for parte, interveniente ou

terceira interessada e no recebimento de precatórios em qualquer instância.

Mensagem n. 246, de 06/07/2015: “Ao estabelecer prioridade no pagamento de

precatório, o dispositivo contradiz a regra do art. 100 da Constituição, que determina

que esses deverão ser pagos esclusivamente na ordem cronológica de apresentação.”
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 Fundamento da preferência: Dignidade da pessoa humana.

ADI 4.425/DF

2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares

idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com

razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a

proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de

conformidade do legislador constituinte para operacionalização da novel

preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.
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 A preferência do beneficiário independe da condição da

titularidade do crédito, se próprio ou se decorrente de uma

sucessão hereditária.

 A preferência é aplicada novamente a cada precatório expedido

em favor do beneficiário, conforme entendimento do STJ:

MS 46.197/RO

3. A jurisprudência dessa Corte consolidou o entendimento de que o limite

previsto pelo art. 100, §2º, da CF/88 deve incidir em cada precatório

isoladamente, sendo incogitável a extensão a todos os títulos do mesmo

credor. Dessarte, ainda que o mesmo credor preferencial tenha vários

precatórios contra o mesmo ente público, terá direito a preferência em todos

eles, respeitado o limite referido
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O INSS avalia a deficiência na concessão de benefícios

previdenciários e assistenciais:

 Aposentadoria da pessoa com deficiência – instituída pela Lei

Complementar 142/2013, criou prazos diferenciados de tempo

de contribuição e idade para pessoas com deficiência.

 Benefício de Prestação Continuada - BPC – previsto no art. 203,

V, da CF/88, é o benefício assistencial no valor de um salário

mínimo devido ao idoso e a pessoa com deficiência que não

possa se sustentar por si próprio ou por sua família.

2. Deficiência e o INSS. 
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- Inválidos;

- Incapacitados;

- Deficientes;

- Excepcionais;

- Pessoas portadoras de deficiência;

- Pessoas especiais;

- Pessoas com necessidades especiais;

3. Nomenclatura. 
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Nomenclatura adequada – “pessoa com deficiência”



O QUE É DEFICÊNCIA?
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

DADOS DO BRASIL

Censo IBGE 2010, 23,9% da população ou 

45,6 milhões de brasileiros têm alguma limitação funcional / deficiência:       

- 70 % vive abaixo da linha da pobreza;

- 33% é analfabeta ou tem até 3 anos de escolaridade;

- 90% fora do mercado de trabalho;

O Censo 2010 mostra ainda que há diferença significativa no nível de escolaridade entre
pessoas com deficiência e a população geral - 61,1% da população com 15 anos ou mais com
deficiência não têm instrução ou tem apenas o fundamental incompleto. Esse porcentual cai
38,2% para as pessoas sem deficiência.

Dos 44 milhões de deficientes que estão em idade ativa, 53,8% estão desocupados ou fora do
mercado de trabalho.

Segmento social submetido à violação dos direitos humanos, principalmente, à
discriminação.
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Paradigma da Exclusão.

- Deficiência vista como estigma e/ou um castigo dos deuses;

- Criação de estabelecimentos de internação (depósitos
humanos): velhos, crianças abandonadas, aleijados, mendigos,
loucos, etc.
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Paradigma Médico.

- Representa um avanço;

- A desigualdade é fruto de uma “desvantagem natural” decorrente da deficiência;

- A deficiência é definida como incapacidade para o trabalho;

Medicalização da deficiência Disablishm (Cultura da

Normalidade), por causa

disso a pessoa passa a ser

alvo de opressão (Ex.

Bullying)
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Paradigma Social.

- Deficiência como fruto das barreiras ambientais (físicas, sócio-econômicas,

culturais, étnicas, etc).

- O resultado da interação entre pessoas com diferentes níveis de funcionamento e

um entorno que não leva em consideração essas diferencas.

Deficiência= Limitação Funcional x Ambiente.

 Além das áreas típicas de deficiências (físicas, sensoriais e mentais) as pessoas

em geral enfrentam condições “descapacitantes” numa sociedade que não está

preparada para responder à sua diversidade.

- Somos iguais, porque somos diferentes!
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Impacto do ambiente na relação 

entre deficiência e funcionalidade

LF 1 x A 0 = 0 Deficiência

LF 5 x A 0 = 0 Deficiência

LF 1 x A 1= 1 Deficiência

LF 5 x A 5= 25 Deficiência

LF: Limitação Funcional

A: Ambiente



Stephen Hawkin – maior Astrofísico 

contemporâneo em atividade.



MEDIDAS DE PROTEÇÃO 
E PROMOÇÃO - ONU

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)

Declaração dos Direitos do Deficiente Mental (1971)

Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente (1975)

Ano Internacional da Pessoa Deficiente (1981)

Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência 
(1982)

Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as 
Pessoas com Deficiência (1993)

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (2006)



A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo

• Aprovados pela ONU em 13/12/2006, e assinados pelo Brasil, sem 
reservas, em 30 de março de 2007.

• Aprovados pelo Congresso Nacional - Decreto Legislativo 186, de 
9/07/2008, sendo incorporada na nossa legislação com equivalência de 
emenda constitucional (art. 5º, §3º, CF).

• Compõe-se de 50 artigos que tratam dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais.

• Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 
pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de 
sua deficiência. 



CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Artigo 1  Propósito

• “O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o
respeito pela sua inerente dignidade.”

• “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial permanentes, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade, em bases iguais com as demais
pessoas.”

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

LOAS e do
Estatuto da
Pessoa com
deficiência.



MARCO LEGAL
• Constituição Federal  e Convenção da ONU – Decreto Legislativo 186/09
• Convenções Internacionais 111 e 159 / OIT
• Convenção da OEA – Decreto nº 3.956/01
• Lei nº 7.853/89
• Decreto nº 3.298/99
• Lei nº 8.213/91
• Lei nº 8.899/94
• Lei nº 8.989/95 e modificações
• Lei nº 10.048/00
• Lei nº 10.098/00
• Lei nº 10.436/02
• Decreto nº 5.296/04 e Resoluções 
• Decreto nº 5.626/05
• Lei nº 11.126/05
• Decreto nº 5.904/06
• Normas Técnicas Brasileiras (ABNT)
• Legislação Específica das Políticas Setoriais
• Legislação Estadual e Municipal



AGENDA SOCIAL DE INCLUSÃO DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA



O Modelo Biopsicosocial de funcionalidade e incapacidade

Deficiência em 
Funções do corpo e 

Estruturas
do corpo

Condição de Saúde (distúrbio ou doença)

Limitação nas 
Atividades

Restrição na 
Participação

Fatores 
ambientais

Fatores pessoais

Fatores Contextuais 23



Diferentes dimensões da saúde (biológica, individual e 

social) ao serem apreendidas e consideradas na avaliação 

médica e social permitem uma visão de totalidade, 

entendendo o fenômeno  da incapacidade para a vida 

independente e trabalho nos seus múltiplos aspectos. 

Busca-se chegar a uma síntese que ofereça uma visão 

coerente dessas diferentes dimensões.
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COMPONENTES:

• FATORES AMBIENTAIS – com 5 domínios - conjuntos
práticos e significativos de ações, tarefas ou áreas da vida
aferidos por 19 unidades de classificação - categorias
dentro do domínio de um componente que procura descrever
a situação do indivíduo.

Avaliado pelo Assistente Social

ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO - é constituído por 9
domínios, com 30 unidades de classificação.

Avaliado pelo Assistente Social e pelo Médico Perito

Funções do Corpo - está desmembrado em 13 sub-
domínios, com 22 unidades de classificação.

Avaliado pelo Médico Perito
* Tendo como base o destinado a requerente maior de 16 anos

O Instrumento de avaliação
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Definições da CIF
Funções e Estruturas Corporais

FUNÇÕES CORPORAIS são funções fisiológicas dos 
sistemas do corpo, incluindo funções psicológicas.

ESTRUTURAS CORPORAIS são partes anatômicas 

do corpo, tais como órgãos, membros e seus 
componentes.

DEFICIÊNCIAS são problemas na função ou estrutura 

do corpo como uma perda ou anormalidade importante.
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Definições da CIF
Atividades e Participação

ATIVIDADE é a execução de uma tarefa ou ação 
por um indivíduo. Representa a perspectiva 
individual da funcionalidade.

PARTICIPAÇÃO é o envolvimento em uma 
situação de vida. Representa a perspectiva social
da funcionalidade.
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Definição da CIF
Fatores Contextuais

FATORES PESSOAIS

São as características particulares do indivíduo que
não fazem parte do estado de saúde ou condição de
saúde. Por exemplo: gênero, idade, raça, preparo
físico, estilo de vida, hábitos, estilo de
enfrentamento, origem social, nível de instrução,
profissão, padrão geral de comportamento e outras
características.
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Definição da CIF
Fatores Contextuais 

FATORES AMBIENTAIS constituem o ambiente
físico, social e de atitude no qual as pessoas
vivem e conduzem suas vidas.

São externos ao indivíduo e podem ter uma 
influência positiva (facilitador) ou negativa 
(barreira).
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Fatores Ambientais

• Um ambiente com barreiras, ou sem facilitadores,
vai restringir o desempenho do indivíduo;

• ambientes mais facilitadores podem melhorar o
desempenho;

• a sociedade pode limitar o desempenho de um
indivíduo criando barreiras (prédios inacessíveis) ou
não fornecendo facilitadores (indisponibilidade de
dispositivos de auxílio)
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Fatores Ambientais

- Interferem na saúde, capacidade e funcionalidade

do usuário – existência de barreiras ou facilitadores

(CIF)

- Refletem na capacidade para o trabalho e de vida

independente.

- Interage com todos os componentes da

funcionalidade e da incapacidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Temos o direito de sermos iguais sempre que as 

diferenças nos inferiorizem;

Temos o direito de sermos diferentes sempre que a 

igualdade nos descaracterize.

Boaventura de Sousa Santos
As tensões da modernidade

MUITO OBRIGADO
Estou à disposição dos senhores

e das senhoras.
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