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RESUMO: O presente trabalho analisa questões referentes à inclusão social 
dos portadores de deficiência auditiva, no que tange à falta de acessibilidade 
que eles encontram no dia a dia. Inicialmente haverá a abordagem do conceito 
de deficiente auditivo, nomenclaturas e o idioma pelo qual se comunicam – 
sendo este a Língua Brasileira de Sinais, popularmente conhecida por 
“LIBRAS”. Aponta quais as legislações que tratam das pessoas em comento no 
âmbito dos Tratados Internacionais, Leis Federais e Estaduais. Verifica, através 
do elo das ideias, informações e dados apresentados à imensa falta de 
acessibilidade e a necessidade da inclusão dos surdos perante a sociedade, 
pois, embora existam normas que garantam isso, mormente são executadas. 
Aponta a falta de preparo ou interesse dos cidadãos ouvintes; a falta de 
aplicabilidade das normas jurídicas e o descaso com essas pessoas, o qual 
tem grande relevância para com o Direito. Demonstra, por meio de pesquisa 
estatística, a quantidade, aproximada, de surdos cadastrados na cidade de 
Apucarana, estado do Paraná. 
 

PALAVRAS-CHAVES: DEFICIENTES AUDITIVOS; INCLUSÃO SOCIAL; 
LIBRAS; IGUALDADE. 
  

ABSTRACT: In this work will be reviewed questions concerning the social 
inclusion of people with hearing impairment, with regard to the lack of 
accessibility that they find day by day. Initially there will be the approach of the 
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concept of hearing impaired, classifications and the language in which they 
communicate this being the Brazilian Sign Language popularly known as 
"LIBRAS". Then will be identified legislation which deal with the persons under 
discussion under the International Treaties, Federal Laws and State. Finally, 
through the link of ideas, information and data presented you can check the 
huge lack of accessibility and the need for inclusion of the deaf towards society 
although there are rules ensuring that especially are performed. In time will 
plausible to pay attention to the limitation of the deaf demonstrating that there is 
a minimum of equality towards those are not deaf - called "listeners" - whether 
in public places, the workplace and even in his private life. It will also explained 
the lack of knowledge or interest of listeners citizens and the lack of applicability 
of legal rules and the neglect with these people the which has great relevance 
towards the Right. Finally, it will be demonstrated by means of statistical 
research the amount of registered deaf in the Apucarana City, Paraná State. 
 
KEYWORDS: DISABLED HEARING; LIBRAS; SOCIAL INCLUSION; 
EQUALITY. 
 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho versa sobre a inclusão social dos 

portadores de deficiência auditiva, juntamente da falta de acessibilidade que 

eles encontram no dia-dia. 

Inicialmente, serão abordadas questões referentes ao conceito 

de deficiente auditivo, nomeclaturas, método usado para a comunicação -

precisamente a Língua Brasileira de Sinais, popularmente conhecida por 

“LIBRAS” - e as dificuldades encontradas perante a sociedade. 

Após, serão abordadas as legislacões que tratam sobre os 

deficientes auditivos, no âmbito dos Tradados Internacionais, Leis Federais, 

Estaduais e Municipais. 

Ainda, leis que regulam a inclusão dos surdos perante a 

sociedade, consoante projeto de lei que coloca LIBRAS como disciplina 

obrigatória no ensino de magistério. 

 Na sequência, tratatar-se-á sobre o Princípio da Igualdade, 

constante no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o qual veda a 

discriminação de pessoas por qualquer natureza, muito embora a Lei possa 

implantar diferenciações justificáveis, tendo em vista que é a partir do 

propósito de igualar os iguais na medida de suas igualdades e desigualar os 

desiguais na medida de suas desigualdades que o novo modelo constitucional 

tenta garantir ao cidadão oportunidade de reparar injustiças, dando 
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efetividade e dinamicidade ao princípio da igualdade, buscando o bem estar 

social. 

A doutrina elenca duas formas de igualdade: formal e material. 

A igualdade formal está assegurada no artigo 5º CFB, sendo a igualdade 

perante a lei. A igualdade material, também tratada por igualdade real, se 

concretiza através da igualização dos desiguais por meio de direitos socias. 

Posteriormente, será apresentada uma pesquisa acerca da 

quantidade de surdos na Cidade de Apucarana-PR. 

Tão logo, serão colacionadas jurisprudências sobre o tema, 

verificando-se, assim, como se porta o Poder Judiciário diante do surdo. 

Por fim, através do elo das ideias, informações e dados 

apresentados, será palpável a verificação da falta de acessibilidade, e a 

necessária inclusão dos surdos perante a sociedade. Muito embora existam 

normas que garantam isso, mormente são executadas. 

 

2 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

Conforme mencionado no primeiro item 01 (um) desta 

produção é essencial conhecer o objeto sob o qual se encontra o foco. Ou seja, 

a exata compreensão do trabalho requer o tratamento da definição dos termos 

“surdo” e “deficiente auditivo”, juntamente da linguagem por eles utilizada. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE DEFICIENTE AUDITIVO E SURDO  

 

Primeiramente, de modo simples o dicionário médico traz uma 

definição rápida e objetiva de surdo/deficiente auditivo como “quem não ouve 

ou ouve mal3”. O antônimo disso é ouvinte, que significa “pessoa que ouve4”. 

Porém, ao analisar essa terminologia perante o Decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu artigo 2º, entende-se como 

surdo/deficiente a pessoa “que, por ter perda auditiva, compreende e interage 
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com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS5”. 

E o parágrafo único considera pessoa com “deficiência auditiva 

com perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz6”. 

O Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011 que institui o 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem 

Limite, em seu artigo 2º, considera da seguinte forma as pessoas com 

deficiência: 

 
São consideradas pessoas com deficiência 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

7
. 

 
Aprofundando o assunto, os pesquisadores da Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos8 (FENEIS) entendem que a 

terminologia “Surdo” é atribuída a quem é alfabetizado e tem a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) como sua língua materna. Já a expressão 

“Deficiente Auditivo” refere-se a quem não participa de associações e não sabe 

a LIBRAS. 

Em suma, para a FENEIS, a diferença encontra-se no 

conhecimento da LIBRAS, ou seja, aos que sabem e dominam este idioma. 

Nesse sentido, Cláudia A. Bisol e Carla Beatris Valentini 

elencam duas formas de análise da denominação surdo e deficiente auditivo: a 

orgânica e a histórica/cultural. 

                                                 
5
 BRASIL. Lei nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 
10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de dezembro de 2005. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm >. 
Acesso em: 21 mar 2015. 
6
 Idem 

7
 BRASIL. Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011. Regulamenta o Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite. Diário Oficial da União, Brasília, 
17 de novembro de 2011. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7612.htm >. Acesso em: 21 mar 2015.  
8
 FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração com os Surdos). Kit LIBRAS é 

legal!, 2002. 
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A primeira forma entende que surdo e deficiente auditivo “são 

sinônimos utilizados para referir qualquer tipo de perda auditiva em grau leve, 

moderado, severo ou profundo, em um ou ambos os ouvidos9”. 

No segundo aspecto aponta-se uma diferença entre os termos: 
 

Surdos são aqueles que não se consideram deficientes, utilizam uma 
língua de sinais, valorizam sua história, arte e literatura e propõem 
uma pedagogia própria para a educação das crianças surdas. Os 
Deficientes Auditivos seriam as pessoas que não se identificam com 
a Cultura e a comunidade surda. Assim, contrariamente ao que 
muitos podem supor, o surdo que se identifica com a língua de sinais 
e a comunidade surda não gosta de ser chamado de deficiente 
auditivo. Ele tem orgulho de ser surdo e não se considera um 
deficiente. Já a situação da pessoa que não se identifica com a 
comunidade surda tende a ser mais delicada: alguns se incomodam 
muito quando seu déficit auditivo é percebido, outros se reconhecem 
como deficientes auditivos (dependendo de sua história pregressa, da 

etiologia da surdez, de suas condições atuais de vida, etc.)
 10. 

 

Em síntese, na perspectiva orgânica os termos em questão não 

tem diferença, ou seja, ambos são usados para aqueles que possuem um 

déficit no sistema auditivo. Na perspectiva histórica e cultural as expressões 

surdo e deficiente auditivo são consideradas distintas: a primeira é para quem 

adere à identidade surda através da cultura, da sociedade, do conhecimento da 

LIBRAS... Ou seja, surdo é aquele que assim se aceita. A segunda - deficiente 

auditivo – refere-se aos que não aceitam ter esse déficit e, consequentemente, 

não reconhecem a identidade surda. 

Os surdos, conforme a perspectiva cultural tem orgulho de 

serem considerados como tal e não gostam de ser chamados de “deficientes”, 

“surdo-mudo” ou “mudo”. 

Os termos surdo-mudo ou mudo, como já dito, não são a 

melhor forma de se referir a uma pessoa com esse tipo de deficiência, pois a 

comunicação se dá através da exteriorização dos Sinais da LIBRAS. 

A FENEIS se pronuncia no sentido de que: 
 

O termo surdo-mudo é a mais antiga e incorreta denominação 
atribuída ao surdo, e infelizmente ainda utilizada em certas áreas e 
divulgada nos meios de comunicação. O fato de uma pessoa ser 

                                                 
9
 Bisol, C.A. &Valentini, C.B. Surdez e Deficiência Auditiva - qual a diferença? Objeto de 

aprendizagem Incluir – UCS/FAPERGS, 2011. Disponível em 
http://www.grupoelri.com.br/Incluir/downloads/OA_SURDEZ_Surdez_X_Def_Audit_Texto.pdf. 
Acessado em 23/02/2015. 
10

 Idem. 
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surda não significa que ela seja muda. A mudez é considerada outra 
deficiência

11
. 

 
Nesse mesmo viés, também é importante destacar que a 

expressão “surdo-mudo”, está em desuso e é pejorativa. Isto porque, o surdo 

não é mudo, ele fala. Seu idioma é a LIBRAS, a qual é um idioma como outro 

qualquer: inglês, alemão, italiano (...). Todavia, as palavras se materializam 

através de sinais e não por sons (voz). Portanto, não é educado chamá-los de 

“surdo-mudo”, ou mesmo, “mudo”. Isso é um desrespeito para os surdos. 

Concluindo, existem surdos que não falam LIBRAS, 

simplesmente porque não aprenderam, em virtude das dificuldades sociais; de 

não haver tal curso em sua localidade ou mesmo por falta de interesse. Eles 

são como as pessoas que não foram alfabetizadas em seu idioma (português, 

espanhol, francês...). 

Em suma o surdo, ao adquirir sua Identidade faz com que sua 

linguagem seja disseminada por onde passa, pois é através dela que ocorrerá 

sua comunicação, fazendo assim, com que o direito de acessibilidade seja 

posto em prática perante a sociedade. 

Sendo também, através destas definições que podemos 

identificar no caso concreto, com auxílio de profissionais da área da medicina,  

quais são as pessoas que se encaixam nessas definições para podermos 

aplicar o direito de acessibilidade, igualdade, em suma, para poderem se valer 

de um direito que Carta Magna garante a eles e nós como cidadãos devemos 

nos unir e fazer com que o poder público cumpra as normas. 

 

2.2 DESMISTIFICANDO A LIBRAS 

 

O reconhecimento da LIBRAS como linguagem oficial dos 

surdos está amparado na Lei 10.436/2002, a qual constituiu-lhes um marco 

histórico na comunidade surda. 

Esta Lei, em seu artigo 1º, parágrafo único, traz o seguinte 
conceito de LIBRAS: 

 
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras - a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 
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visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil

12
. 

 
Assim, entende-se por LIBRAS toda expressão que se 

exterioriza através de sinais, os quais estão ligados intimamente às 

características das palavras, objetos, pessoas (...). Ou seja, os sinais têm haver 

com o significado do que ele representa; existe o porquê do sinal ser daquela 

forma. 

Nesse sentido, a norma supracitada ordena que seja 

institucionalizado o apoio à difusão da LIBRAS, reconhecendo, então, sua 

importância no âmbito escolar, profissional e na sociedade em geral, tendo em 

vista que a LIBRAS é essencial para comunicação dos surdos, pois é seu 

idioma. 

Também, resguarda-se determinadas garantias aos surdos, 

como um atendimento digno e à altura, senão vejamos: 

 
Artigo 3

º
 As instituições públicas e empresas concessionárias de 

serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento 
e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de 
acordo com as normas legais em vigor

13
. 

 
Do mesmo modo, a norma define que o ensino da LIBRAS, 

seja obrigatório na grade curricular dos cursos de Educação Especial, de 

Fonoaudiologia e de Magistério, como se nota a seguir: 

 
Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais 
estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão 
nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e 
de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente

14
. 

 
Desse modo, havendo o ensino da LIBRAS aos ouvintes, e 

também aos surdos, estes usufruirão de um bom relacionamento perante a 

sociedade e farão valer o direito de acessibilidade. 

Mas, infelizmente, a Lei 10.436/200215 não é executada em 

                                                 
12

 BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 abril. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm>. Acesso em: 21 mar 2015. 
13

 Idem. 
14

 Idem. 
15

 Idem. 
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todo o território nacional, devido à falta de qualificação e o mais fundamental: o 

interesse do Estado e da maioria das pessoas em aprender esse idioma. 

A Lei que honrosamente define a LIBRAS como linguagem 

oficial é do ano de 2002, mas os problemas enfrentados pelos surdos não, pois 

desde sempre existiram pessoas com esse tipo de deficiência. 

Diante dessa defasagem, os surdos deparam-se com situações 

que os limitam no relacionamento com as demais pessoas (inclusão social), 

seja em local público, ambiente de trabalho e até mesmo em sua vida 

particular. 

Todo o despreparo; falta de interesse dos cidadãos; 

inaplicabilidade das normas jurídicas; descaso e discriminação com essas 

pessoas levam à falta de acessibilidade. 

Em suma, tais falhas, principalmente a ausência dos 

investimentos do poder público e do interesse da sociedade no aprendizado da 

LIBRAS, fazem com que os surdos fiquem limitados em sua interação social. 

Em poucas palavras, o seu círculo de amizades e 

relacionamentos pode acabar sendo pequeno/ínfimo, pois eles, em tese, não 

possuem condições de se relacionar, de se comunicar com as pessoas, haja 

vista que elas não falam LIBRAS. 

Consequentemente,  não havendo alguém que fale LIBRAS no 

trabalho, no escritório de advocacia, na loja de roupas, de brinquedos, na 

farmácia, no hospital, no supermercado; não existindo um intérprete nos locais 

públicos (fórum, posto de saúde, agência de empregos...) acarreta-se a 

discriminação, pois os profissionais ali presentes não conhecem a Língua de 

Sinais, dificultando, na verdade obstando a interação social, que é legalmente 

assegurada aos surdos. 

A norma em comento16 ordena que seja institucionalizado o 

apoio à difusão da LIBRAS, reconhecendo, assim, sua importância no âmbito 

escolar, profissional e na sociedade em geral, pois é essencial na comunicação 

dos surdos. 

 

                                                 
16

 BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 abril. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm>. Acesso em: 21 mar 2015. 
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3 O SURDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Com o passar dos anos os surdos conquistaram vários direitos, 

que se encontram amparados pela legislação brasileira, os quais devem ser 

analisados e compreendidos. 

 

3.1 LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL: CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS 

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 

Os deficientes garantiram direitos fundamentais através da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinado na cidade 

de Nova Iorque, em 30 de março de 2007, tratado este que teve sua validação 

no Brasil mediante o Decreto Legislativo nº 186, de 200817. 

A Legislação Brasileira adotou o referido tratado como status 

de Emenda Constitucional, tendo, desse modo, maior importância no âmbito da 

legislação nacional e não ficando atrás no avanço da sociedade em busca da 

proteção dos direitos humanos. 

Alexandre Carvalho Baroni e outros narram que: 

 
Esse fato demonstrou a importância alcançada pelo tema em nosso 
país e a busca incessante e permanente que o Brasil realiza na 
intenção de promover e proteger os direitos humanos de sua 
população, notadamente das pessoas em situação de maior 
vulnerabilidade

18
. 

 
Houve êxito nessas garantias após décadas de lutas para 

resguardar os direitos de igualdade, acessibilidade e oportunidades para a 

remanescente população. 

No mesmo sentido, Alexandre Carvalho Baroni e outros 
escrevem que: 

 
Essa vitória foi resultado da histórica luta do movimento político das 
pessoas com deficiência, travada ao longo de décadas, em busca do 

                                                 
17

 BRASIL. Decreto Legislativo nº 186, de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
Iorque, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de julho de 2008. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/congresso/DLG/DLG-186-
2008.htm>. Acesso em: 24 jun. 2015. 
18

 BARONI, A. C. et al. Convenção sobre os Diretos das Pessoas com Deficiência. Novos 
Comentários.  Brasília. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao-sdpcd-
novos-comentarios.pdf> .  Acesso em: 17 mar de 2015. 
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exercício de sua cidadania e do protagonismo de suas próprias vidas, 
em igualdade de oportunidade com o restante da população. A 
internalização da Convenção pelo Brasil é também fruto de um 
processo de amadurecimento dos Direitos Humanos e da sociedade 
como um todo, que reconheceu a necessidade de reafirmar a 
dignidade e o valor inerente de cerca de 45 milhões de brasileiros e 
brasileiras com deficiência (censo IBGE, 2010) 

19
. 

 

Os direitos dos brasileiros com deficiência ganharam maior 

espaço com a adesão a esse tratado20, proporcionando entendimento 

amparado pela Constituição e aperfeiçoamento dos Direitos Humanos, o que 

até então não havia, mostrando que pessoa com deficiência é sujeito de 

direitos. 

O fato do governo federal brasileiro ter aderido a este tratado 

fez com que matéria de Direitos Humanos, mais precisamente em relação à 

pessoa portadora de deficiência, ganhasse maior publicidade perante o país. 

Consequentemente, no ano de 2009 a Organização dos 

Estados Americanos – OEA reconheceu que o Brasil é um dos países mais 

inclusos das Américas e que “é capaz de superar a ação meramente 

reabilitatória e assistencialista, considerando ainda que alguns países não 

apresentam nenhuma política pública voltada para esse grupo” 21. 

Nesse viés, muito embora o Brasil tenha sido elencado como 

um dos países mais inclusivos das Américas pelo fato de coordenar medidas 

administrativas, legislativas, judiciais e de políticas públicas, o movimento 

social das pessoas com deficiência requer ações práticas de efetivação de tais 

políticas objetivando atingir a totalidade desse segmento, senão vejamos: 

 
[...] os avanços não são possíveis sem a atuação engajada e militante 
da sociedade civil organizada, sempre vigilante em seu papel de 

                                                 
19

 BARONI, A. C. et al. Convenção sobre os Diretos das Pessoas com Deficiência. Novos 
Comentários.  Brasília. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao-sdpcd-
novos-comentarios.pdf> .  Acesso em: 17 mar de 2015. 
20

 BRASIL. Decreto Legislativo nº 186, de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
Iorque, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de julho de 2008. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/congresso/DLG/DLG-186-
2008.htm>. Acesso em: 24 jun. 2015.. 
21

 GOVERNO DE MINAS GERAIS. Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Com 
Deficiência.  Disponível em: 
http://www.social.mg.gov.br/images/stories/conferencias/texto%20base_texto%20orientador%2
0e%20seus%20anexos.pdf. pág. 02. Acesso em 17 março de 2015. 
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cobrar do Estado Brasileiro sua responsabilidade na garantia dos 
Direitos Humanos das pessoas com deficiência 

22
. 

 
A sociedade brasileira deve fiscalizar as medidas adotadas, 

não podendo ficar apenas no papel, garantindo às pessoas com deficiência os 

direitos elencados nas leis, haja vista que a norma em comento23 foi criada 

para erradicar o cenário de exclusão das pessoas com deficiência, 

dependendo, assim, de fiscalização do poder público e principalmente da 

sociedade. 

Do mesmo modo, Laís de Figueiredo Lopes e outros se 

posicionam: 

 
[...] ao promover na esfera internacional maior consciência sobre as 
potencialidades e o alcance dos seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais, proteger os beneficiários visibilizando suas 
vulnerabilidades e exigir dos diversos atores da sociedade atitudes 
concretas para a sua implementação

24
. 

 
O Brasil deve adequar suas políticas públicas à Carta Magna25 

para ocorrer, no mínimo, a devida efetivação do Tratado supra, como pode-se 

analisar pelo trecho de Baroni: 

 

[...] faz-se necessária a adequação das Políticas Públicas brasileiras 
à norma constitucional, cumprindo em seus dispositivos, conceitos, 
princípios e demais conteúdos presentes na citada Convenção.26 

 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência27 

discorre sobre vários temas importantíssimos, assim divididos: 

a) Educação – artigo 24; 

                                                 
22

 GOVERNO DE MINAS GERAIS. Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Com 
Deficiência.  Disponível em: 
http://www.social.mg.gov.br/images/stories/conferencias/texto%20base_texto%20orientador%2
0e%20seus%20anexos.pdf. pág. 02. Acesso em 17 março de 2015. 
23

 BRASIL. Decreto Legislativo nº 186, de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
Iorque, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de julho de 2008. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/congresso/DLG/DLG-186-
2008.htm>. Acesso em: 24 jun. 2015.. 
24

  BARONI, A. C. et al. Convenção sobre os Diretos das Pessoas com Deficiência. Novos 
Comentários.  Brasília. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao-sdpcd-
novos-comentarios.pdf>. pág 26.  Acesso em: 17 mar. de 2015. 
25

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
11.jun 2015. 
26

 BARONI, loc cit. 
27

Idem. 
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b) Esporte, cultura e lazer – artigo 30; 

c) Trabalho e reabilitação profissional - artigo 27; 

d) Acessibilidade – artigo 9 º 

e) Comunicação – artigos 9 º e 21; 

f) Transporte e moradia – artigos 19 e 20; 

g) Saúde e prevenção – artigo 25; 

h) Reabilitação, órtese e prótese – artigo 26; 

i) Segurança e acesso à justiça – artigo 12 e 13; 

j) Padrão de vida e proteção social – artigo 28. 

Dentre toda essa divisão que, de fato, é de suma importância, 

deve-se destacar o que se encontra elencado nos artigos 9º, 12 e 13, 

respectivos itens “d” e “f”.. 

O artigo 9º28, que se refere ao direito de acessibilidade, garante 

a igualdade de condições. Os Estados-parte da CDPD tem por dever 

desenvolver mecanismos e políticas de acessibilidade, promovendo o 

desenvolvimento universal e os ajustes necessários para que tal direito seja 

efetivado. 

Já o direito a justiça, encontra-se com respaldo no artigo 12 

“trazendo a garantia do reconhecimento da capacidade legal das pessoas com 

deficiência e, ainda, da disponibilidade de recursos para que pessoas com 

deficiência possam exercê-la de forma segura e livre”29 e o constante no artigo 

13 refere-se à “inclusão do provimento de adequações necessárias e recursos 

de acessibilidade em processos e em todas as etapas judiciais”.30. 

 

3.2 A FIGURA DO INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 

 

                                                 
28

 BARONI, A. C. et al. Convenção sobre os Diretos das Pessoas com Deficiência. Novos 
Comentários.  Brasília. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao-sdpcd-
novos-comentarios.pdf>. pág 26.  Acesso em: 17 mar. de 2015. 
29

 GOVERNO DE MINAS GERAIS. Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Com 
Deficiência.  Disponível em: 
<http://www.social.mg.gov.br/images/stories/conferencias/texto%20base_texto%20orientador%
20e%20seus%20anexos>.pdf. pg. 17. Acesso em 17 março de 2015. 
30

 Idem. 
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A Lei nº 12.319, de 1º de Setembro de 201031, regulamenta o 

exercício da profissão de tradutor e intérprete da LIBRAS. 

Ela trata a competência, referente à atuação do intérprete na 

hora de interpretar nas duas línguas (português e LIBRAS), sendo simultânea 

ou não; estipula por quais meios se dará a formação de tal profissional, sendo 

através de cursos profissionais reconhecidos pelas Secretarias de 

Educações32, cursos de extensão universitária e de formação continuada. 

Nesse viés, a Federação Nacional de Educação e Integração 

Dos Surdos – FENEIS coloca: 

 
Levar em conta o conhecimento da língua de sinais para a escolha 
dos professores de surdos. Entende-se como prova de conhecimento 
em língua de sinais: certificado específico de curso reconhecido pelas 
Associações e Federações de Surdos, com aprovação posterior em 
banca constituída pela comunidade surda e intérpretes.

33
 

 
As pessoas surdas têm prioridade nos cursos para formação 

dos profissionais acima referidos, ou seja, são preferidos os surdos frente aos 

ouvintes para ministrar a disciplina de LIBRAS. 

O texto de lei orienta ainda que, depois de formado, o 

estudante de LIBRAS que almeja o cargo de intérprete deverá, anualmente, 

prestar o exame nacional de proficiência em Tradução e Interpretação de 

LIBRAS - Língua Portuguesa, para ter o direito de exercer a profissão de 

intérprete34. 

                                                 
31

 BRASIL. Lei nº 12.319, 01 de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e 
Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de 
Setembro de 2010. Disponível em: <http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/4/406>. Acesso em: 
21 jun 2015. 
32

 Art. 4º A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em 
nível médio, deve ser realizada por meio de: I - cursos de educação profissional reconhecidos 
pelo Sistema que os credenciou; II - cursos de extensão universitária; e III - cursos de formação 
continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por 
Secretarias de Educação. Parágrafo único. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode 
ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde 
que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso III.BRASIL. Lei 
nº 12.319, 01 de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de Setembro de 2010. 
Disponível em: <http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/4/406>. Acesso em: 21 jun 2015. 
33

 FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração com os Surdos). Documento De 
Acessibilidade e Direitos Humanos Dos Surdos. Disponível em: 
http://www.megainfo.inf.br/toLearn/bibliografia/Doc_Acessibilidade_Surdos.pdf. Acessado em 
17.março.2015. 
34

 Art. 5º Até o dia 22 de dezembro de 2015, a União, diretamente ou por intermédio de 
credenciadas, promoverá, anualmente, exame nacional de proficiência em Tradução e 
Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. Parágrafo único. O exame de proficiência em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.319-2010?OpenDocument
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O profissional deve ter conhecimento suficiente que o permita 

interpretar em cursos básicos, graduação, pós-graduação, dentre outros. 

O intérprete de LIBRAS tem várias atribuições como: efetuar 

comunicação entre surdos e ouvintes; surdos e surdos (pois nem todo surdo 

fala LIBRAS); surdos e surdos-cegos e entre surdos-cegos e ouvintes, podendo 

traduzir da LIBRAS para a língua oral e vice-versa. 

O tradutor atua também na interpretação de atividades 

didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos 

níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos 

conteúdos curriculares; atua nos processos seletivos para cursos na instituição 

de ensino; nos concursos públicos; no apoio à acessibilidade aos serviços e às 

atividades-fim das instituições de ensino e repartições públicas35. 

Como se pode observar, o artigo 6º36 desta Lei revela a 

contribuição do intérprete na inclusão dos surdos na sociedade que se dá pelo 

fato dele ser mediador na comunicação destes com pessoas ouvintes e entre 

os próprios surdos. 

Desse modo, destaca-se o real e importantíssimo papel do 

intérprete da LIBRAS na vida do surdo, pois é através deste profissional que se 

efetiva um dos muitos direitos de acessibilidade, sendo ele o direito dele se 

comunicar com alguém que não conhece a linguagem de sinais. 

Portanto, esse profissional garante ao surdo um atendimento 

de qualidade e certa segurança em relação a determinadas situações, ode 

                                                                                                                                               
Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa deve ser realizado por banca 
examinadora de amplo conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas 
e tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior. BRASIL. Lei nº 
12.319, 01 de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de Setembro de 2010. 
Disponível em: <http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/4/406>. Acesso em: 21 jun. 2015. 
35

   Art. 6º São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências: I - 
efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-
cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; II - interpretar, em Língua 
Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais 
desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a 
viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; III - atuar nos processos seletivos para cursos 
na instituição de ensino e nos concursos públicos; IV - atuar no apoio à acessibilidade aos 
serviços e às atividades- fim das instituições de ensino e repartições públicas; e  V - prestar 
seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou policiais. BRASIL. Lei 
nº 12.319, 01 de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de Setembro de 2010. 
Disponível em: <http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/4/406>. Acesso em: 21 jun. 2015. 
36

 Idem. 
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alguém não conhecedor da LIBRAS, teria uma comunicação frustrada, não 

exercendo o direito de acessibilidade. Mas, com a figura do Interprete essa 

realidade é diferente. 

Ademais, esse trabalho deve ser realizado de forma 

responsável, profissional, zelando por valores éticos a ele inerentes, pelo 

respeito à pessoa humana e à cultura do surdo37. 

O artigo 7º enumera outras formas de atuação desse tradutor 

como sendo com honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da 

informação recebida; pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo 

religioso, idade, sexo ou orientação sexual ou gênero; pela imparcialidade e 

fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir; pela postura e conduta 

adequadas aos ambientes que frequentar por causa do exercício profissional;  

pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito 

social, independentemente da condição social e econômica daqueles que dele 

necessitem e pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda38. 

Em suma, quando da atuação, é bom que se prime pelo 

entendimento, bem estar, não podendo esquecer que a comunicação vem em 

primeiro lugar. 

Por fim, o intérprete de LIBRAS não poderá desrespeitar os 

princípios éticos em geral, como toda profissão, pois devem lembrar sempre 

                                                 
37

 Art. 6º São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências: I - efetuar 
comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e 
ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; II - interpretar, em Língua 
Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais 
desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a 
viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; III - atuar nos processos seletivos para cursos 
na instituição de ensino e nos concursos públicos; IV - atuar no apoio à acessibilidade aos 
serviços e às atividades- fim das instituições de ensino e repartições públicas; e  V - prestar 
seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou policiais. BRASIL. Lei 
nº 12.319, 01 de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de Setembro de 2010. 
Disponível em: <http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/4/406>. Acesso em: 21 jun. 2015 
38

 Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores 
éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em especial: I - 
pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação recebida; II - pela 
atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, sexo ou orientação sexual 
ou gênero; III - pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir; IV - 
pelas postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por causa do exercício 
profissional; V - pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito 
social, independentemente da condição social e econômica daqueles que dele necessitem; VI - 
pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda. BRASIL. Lei nº 12.319, 01  de 
setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de Setembro de 2010. Disponível em: 
<http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/4/406>. Acesso em: 21 jun. 2015 
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que a comunicação de outras pessoas dependem de uma transferência correta 

de informações, baseadas em um conhecimento que pela outra parte é 

desconhecida. 

 

3.3 ACESSIBILIDADE GARANTIDA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 5.626, DE 22 

DE DEZEMBRO DE 2005. 

 

A comunidade surda conquistou inúmeros direitos, como os já 

elencados anteriormente, que decorreram primeiramente da Carta Magna. 

Contudo, tais direitos infelizmente não são executados por falha do poder 

público. 

Para reforçar, garantir e assegurar ainda mais os direitos dos 

surdos, foi editado o Decreto 5.626, de 22 de Dezembro de 200539, que elenca 

várias garantias, formas de acessibilidade relativas à saúde, educação, dentre 

outras. 

Foi considerado um avanço importantíssimo tudo o que esta 

legislação apresenta perante a contratação de interpretes em vários locais 

públicos, ante a necessidade de comunicação, efetivação do direito à iguadade 

e acessibilidade. 

Como já explicado acima, a lei assegura a contratação destes 

profissionais, devendo as repartições públicas, sem exceção, conter os 

mesmos no quadro de funcionários, em vários locais. 

Assim coloca a serventuária da Justiça do Estado de Mato 

Grosso senhora  Vanilza Candida Moita Misturini: 

 

A inclusão social é a oferta aos que necessitam da oportunidade de 
acesso a bens e serviços, principalmente, quando se refere a órgãos 
que compõem a Administração Pública, tal qual o Poder Judiciário, 
neste contexto, portanto, o serviço de Língua Brasileira de Sinais 
junto ao Judiciário faz-se imprescindível. A sociedade precisa 
observar com um olhar diferente aos que necessitam de algum 

                                                 
39

 BRASIL. Lei nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de 
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 
10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de dezembro de 2005. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. 
Acesso em: 21 jun 2015. 
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serviço especial para ter os seus direitos garantidos, modificando as 
suas estruturas de modo a incluir todos os que dela necessita.

40
 

 

Outro dever é que as instituições de ensino devem assegurar 

obrigatoriamente às pessoas surdas o acesso à comunicação, à informação e à 

educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 

desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a 

educação infantil até à superior41. 

Para garantir o devido atendimento, as instituições federais de 

ensino educacional especializado devem  promover cursos de formação de 

professores para o ensino e uso da LIBRAS; ofertar, obrigatoriamente, desde a 

educação infantil, o ensino da LIBRAS e também da língua portuguesa, como 

segunda língua para alunos surdos; ofertar professor de Libras ou instrutor de 

LIBRAS, tradutor e intérprete de LIBRAS - língua portuguesa e o professor 

regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística 

manifestada pelos alunos surdos42. 

Deverão garantir o atendimento às necessidades educacionais 

especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e, 

também, em salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização; apoiar, 

na comunidade escolar, o uso e a difusão de LIBRAS entre professores, 

alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da 

oferta de cursos; não podendo se esquecer de que os mecanismos de 

                                                 
40

 MISTURINI, Vanilza Candida Moita. A imprescindibilidade da língua brasileira de sinais 
no Judiciário brasileiro. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 102, jul 2012. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12034&revista_caderno
=27>. Acesso em 12 set. 2014. 
41

 Art. 14.  As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas 
surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. BRASIL. Lei nº 5626, de 
22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 
2000. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de dezembro de 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 21 
jun 2015. 
42

 Artigo 14, II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e 
também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos; BRASIL. Lei nº 
5626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de dezembro de 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 21 
jun 2015. 
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avaliação deverão ser coerentes com aprendizado de segunda língua, na 

correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo 

a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da língua 

portuguesa43; 

As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino 

federal, estadual, municipal e do Distrito Federal devem incorporar as medidas 

referidas neste artigo como meio de assegurar atendimento educacional 

especializado aos alunos surdos ou com deficiência auditiva. 

Com a defasagem da aplicação destas normas, os surdos 

deparam-se com situações que os limitam na inclusão com as demais pessoas, 

seja em local público, ambiente de trabalho e até mesmo em sua vida 

particular. 

Neste mesmo sentido o Desembargador do TRT da 9ᵃ Dr 

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca escreve: 

 
As pessoas com deficiência auditiva não tiveram, até o presente, 
consolidado o seu direito básico de livre expressão e, em 
decorrência, uma série de outros direitos tampouco lhes é garantida. 
O direito à educação, o direito ao trabalho, o direito de acesso à 
justiça, bem como a própria constituição da vida familiar 
independente dos surdos, ou a convivência com as demais pessoas 
em sociedade, todos esses direitos findam por se fragilizar em razão 
da falta de comunicação plena e hábil dos surdos entre si e deles 
com os que ouvem e falam.

44
 

 

Assim sendo, toda a falta de despreparo, interesse dos 

cidadãos, o descaso, discriminação com essas pessoas e a falta de 

aplicabilidade das normas jurídicas, estas que não saem do papel, na maioria 

das vezes, deveriam ser repensadas, pois a atual Carta Magna não prevê 

                                                 
43

 Artigo 14, IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos 
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distinção entre as pessoas45, portanto, não podemos criar essa imagem de 

discriminação. 

O direito à acessibilidade e igualdade, deve ser respeitado e 

resguardado a essa parte da população brasileira, através das normas acima 

explicadas, de inserção na sociedade, sem discriminação de qualquer 

natureza, pois a Constituição Federal tem como objetivos fundamentais da 

republica erradicar as desigualdades sociais e promover o bem de todos46. 

 

4 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

A Constituição Federal de 1988, ao ser formulada, garantiu 

Direitos de diversas naturezas a todas as pessoas. Um desses Direitos esta 

elencado no artigo 5º da referida Carta Magna, que estabelece que todos “são 

iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza47”. Esse artigo da 

CF/88 trata-se de um princípio que é denominado como Princípio da Igualdade 

ou também conhecido como Principio da Isonomia. 

Denise Vargas em seu livro descreve que “isonomia é palavra 

que se origina de duas outras palavras gregas: iso (igual) e nomia (lei). Logo, 

isonomia significa igualdade perante a Lei, ou seja, igualdade jurídica ou de 

direitos48”. 

O Princípio da Igualdade resguarda a determinada parcela da 

sociedade, que sofre com algum tipo de preconceito, um tratamento igualitário 

perante a sociedade. 
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se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
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Analisando esse princípio perante a vida dos surdos, é 

garantido a eles um tratamento sem distinção ou qualquer forma de 

descriminação. 

Contudo, as leis não são efetivamente aplicadas, fazendo com 

que  essa parcela da população sejam segregadas. 

Os surdos constituem a minoria discriminada em relação ao 

grupo dominante, apenas por possuírem características diferentes, em especial 

no que tange à sua forma de comunicação, sendo ela a Linguagem Brasileira 

de Sinais (LIBRAS). 

Com essa defasagem, os surdos deparam-se com situações 

que os limitam na inclusão com as demais pessoas, seja em local público, 

ambiente de trabalho e até mesmo em sua vida particular, mesmo tendo esse 

Principio que assegure a igualdade perante todos. 

Assim, o princípio da isonomia, é importante para o Direito, 

conforme o pronunciamento do doutrinador Fernando de Brito Alves , de 

maneira especial,  “porque está relacionado com a probemática da justiça e da 

inclusão49”. 

Em tempo, o Professor Ingo Wolfgang esclarece que: 

 
O princípio da igualdade encontra-se diretamente ancorado na 
dignodade da pessoa humana, não sendo por outro motivo que a 
Declaração Universal da ONU consagrou que todos os seres 
humanos são iguais em dignidade e direitos. Assim, constitui 
pressuposto essencial para o respeito da dignidade da pessoa 
humana a garantia a garantia da isonomia de todos s seres humano, 
que, portanto, não podem ser submetidos a tratamento discriminatório 
e arbitrário, razão pela qual não podem ser toleradas a qualquer tipo  
de ofensa ao princípio isonomico na sua dupla dimensão formal e 
material.

50
 

 
Portanto, o princípio da igualdade, está intimamente ligado ao 

direitos de todas as pessoas, e ele se desdobra em duas importantes 

vertentes: iguadade formal e material. 

 

4.1 IGUALDADE FORMAL 

 

Podemos analisar a iguadade formal através do texto 

                                                 
49
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50
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constituicional, ou seja, a pura e simples grafia do texto já garante a todas as 

pessoas a isonomia independente de sexo, raça, cor e dentre outras 

características51. 

De acordo com Gabriel Dezen Junior, “essa igualdade seria a 

pura identidade de direitos e deveres concedidos aos membros da coletividade 

através de textos legais”52. 

Analisando o artigo 5º da Constituição Federal53, fica evidente 

quanto ao reconhecimento da igualdade num sentido fomal, sem as 

peculiriariddes de cada um. Ou seja, todos são iguais perante a Lei sem 

distinção de natureza alguma, haja vista a intuito do princípio em foco ser que 

os indivíduos tenham o direito de não ser diferenciados perante a Lei. 

A Igualdade perante a Lei se traduz, conforme Dezen, por: 

 
(...) imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na 
aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que 
ensejem tratamentos seletivo ou discriminatórios. A eventual 
inobservância desses postulados pelo legislador imporá ao ato estatal 
por ele produzido a eiva de inconstitucionalidade

54
. 

 

Entretanto, a Lei prevê o tratamento desigual para os desiguais 

com o intuito de haver uma efetiva isonomia entre todos, porém, não 

estabeleceu até em que grau essa diferenciação pode existir. 

Celso Antônio Bandeira de Melo55 em seu livro, faz menção de 

três aspectos que devem ser observados para a determinação de quando é 

possível e quando é vedada a discriminação. 

A) O chamado fator discrímen, conceituado-o como o fator de desigualação 

o qual não pode ser dirigido à apenas uma pessoa. 

B) Deve haver um nexo de lógica entre o fator citado e a disparidade 
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realizada; 

C) Essa correlação deve ser concernente aos interesses constitucinais, ao 

bem público. 

Em síntese, as vezes é necessário a ocorrência da 

desigualação das pessoas de acordo com a situação em que se encontram 

para que a igualdade seja alcançada. 

 

4.2 IGUALDADE MATERIAL 

 

A igualdade material é entendida como a exteriorização do 

princípio da igualdade, ou seja, é quando ocorre a concretização da iguadade 

formal. 

Juliana Frias em seu artigo descreve que “na igualdade 

material ocorre a efetivação do princípio, pois sai do plano formal e se direciona 

ao plano real, assim, não ficando apenas no papel”56. 

A Constituição Federal impõe ao Poder Público a 

materialização deste Princípio, através da oferta de instrumentos que permitam 

a inserção social. 

Gabriel Dezen Junior afima a “obrigação que o poder público 

tem de oferecer instrumentos que permitam a inserção ou reinserção social, 

ecônomica e produtiva de membros das chamadas “minorias sociais”57, de tal 

modo chamados em virtude de alguma condição economica, alteração no 

corpo, sexo, enfim, várias outras caracteristicas.  

Nesse caminho, o Doutrinador aponta que a igualdade material 

é um princípio que busca o tratamento equânime dos seres humanos e sua 

equiparação de oportunidades, de onde se desdobram as ações afirmativas58. 

Conforme Dezen: 

 
(...) de acordo com o que se entende por igualdade material, as 
oportunidades, as chances devem ser oferecidas de forma igualitária 
para todos os cidadãos na busca pela apropriação dos bens da 
cultura. A Igualdade material teria como finalidade a busca pela 
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equiparação dos cidadãos sob todos os aspectos, inclusive, jurídico, 
podendo afirmar: “Todos os homens, n que diz respeito ao gozo e 
fruição de direitos, assim como a sujeição à deveres”

59
.  

 

Portanto, as ações em favor da isonomia de todos ocorrem em 

várias esferas, podendo ser observada através do texto constitucional, ao 

serem estabelecidas normas que objetivam nivelar as desigaldades presentes 

na sociedade. 

 

4.3 BENEFÍCIOS DECORRENTES POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE. 

 

As normas elaboradas pelo legislador devem se basear no 

princípio da igualdade, ficando submissas ao controle de constitucionalidade. 

Ou seja, a aplicação da norma não pode promover ou dar origens a novas 

desigualdades.  

Neste mesmo sentido, a norma brasileira exige que, caso 

ocorram dferenciações, estas precisam ser justificadas pelos fins que se 

pretende alcançar. 

 
Acessibilidade, como princípio e como direito, é condição para a 
garantia de todo e qualquer direito humano das pessoas com 
deficiência, podendo-se afirmar que ela constitui um valor diretamente 
ligado à condição humana, posto relacionada ao princípio da 
igualdade de oportunidades e ao da dignidade do homem, pois não 
se pode admitir diferenciação na oferta de produtos, serviços e 
informações, ou na utilização de ambientes, por motivo de deficiência, 
exceto quando utilizada como forma de facilitar o exercício e a 
garantia de outros direitos, como ocorre com a chamada 
diferenciação positiva

60
 

 
Portanto, a norma constitucional prevê o tratamento 

diferenciado as “minorias sociais”, pois são através destes tratamentos que 

essas minorias garantem a igualdade. 

Analisando a posição das pessoas surdas perante o princípio 

da igualdade, houve uma grande evolução, pois foi através deste princípio que 
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essa comundade conquistou diversos direitos. 

Podemos ver essa conquista através de leis que interferem na 

acessibilidade, no que tange, especilmente, na garantia de intérprete em locais 

públicos, na igualação para terem acesso a concurso público. 

 
(...) Acessibilidade é uma ferramenta que viabiliza a igualdade de 
oportunidades entre integrantes de uma sociedade, constituindo-se 
em um direito bem mais amplo do que a oferta de ambientes livres de 
obstáculos arquitetônicos, tomando uma relevância ainda maior 

quando elevado à condição de princípio
61. 

 
Quando o poder público tira do papel essas normas de 

acessibilidade, que decorrem do princípio da igualdade aí podemos visualizar o 

fruto destas leis. 

 

4.4 JURISPRUDÊNCIAS SOBRE INCLUSÃO DOS DEFICIENTES 

AUDITIVOS. 

 

Os direitos das pessoas com deficiência auditiva são 

garantidos formalmente, através das legislações que foram citadas nos 

capítulos anteriores. Mas não basta apenas a formalidade e sim perceber a 

exteriorização dessas normas e quando não aplicadas analisar e entender 

como o poder judiciário se porta diante dessas situações.  

Analise-se a ementa do Agravo de Instrumento do TJMG, que 

se posiciona da seguinte forma: 

 

TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10019120019328001 MG (TJ-
MG) 
Data de publicação: 03/02/2014 
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA - ALUNO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PORTADOR 
DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - PRETENSÃO DE OBTER 
INTÉRPRETE PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AULAS - 
PLAUSIBILIDADE - DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL GRATUITO E ESPECIALIZADO. - 
É dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino ( CR , art. 208 , III ). - Não caso em questão, não havendo 
professor da rede estadual devidamente habilitado e com domínio da 

                                                 
61
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Língua Brasileira de Sinais - LÍBRAS, apto a ministrar aulas ao 
impetrante, nem tendo o Estado de Minas Gerais apresentado 
qualquer outra solução possível, como a matrícula em outra escola 
regular com serviço de apoio especializado ou a possibilidade de 
atendimento em classe, escola ou serviço especializado (art. 58 , §§ 
1º e 2º da Lei 9.394 /96, supracitados), o educando tem o direito 
subjetivo, garantido constitucionalmente, de ser acompanhado por um 
intérprete, até a conclusão do ensino médio. - A jurisprudência pátria 
vem entendendo que: a) é possível conceder liminar em ação civil 
pública sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, desde 
que não ocorra prejuízo aos bens e interesses do ente ou quando 
presentes os requisitos legais para a concessão da medida (STJ, 
AgRg no REsp 1372950/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 
j.11/06/2013); b) não há óbice ao arbitramento de multa cominatória 
em desfavor da Fazenda Pública (STJ, AgRg no Ag 1.326.439/RJ, 
Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/10/2010).

62 
 

A 8ª Câmara Cível do TJMG entendeu que a responsabilidade 

de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência é do Estado. E no presente caso, o ente público não indicou 

qualquer outra solução, como não havia no quadro de profissionais, professor 

da rede estadual habilitado e capacitado na Língua Brasileira de Sinais – 

LÍBRAS. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul segue a mesma 

linha de raciocínio do TJMG, conforme veja-se: 

 

TJ-RS - Recurso Cível 71004568473 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 20/01/2014 
Ementa: RECURSO INOMINADO. ENSINO. FACULDADE 
PARTICULAR. CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LÍBRAS - 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - 
ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. 
DISCRIMINAÇÃO. RECUSA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. DEVER 
DE INCLUSÃO. NULIDADES AFASTADAS. RECURSO INOMINADO. 
ENSINO. FACULDADE PARTICULAR. CONTRATAÇÃO DE 
INTÉRPRETE DE LÍBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS.                                                                   
Não há falar em nulidade do feito, quer por ausência de prazo hábil à 
oferta de contestação, quer por não realização de audiência de 
instrução. A primeira porque sem que haja prejuízo não se proclama 
nulidade, tendo havido apresentação de alargada peça de resposta. A 
última, em vista de que desnecessária se mostrou a solenidade de 
instrução, mormente ante os termos da ata da audiência de tentativa 
de conciliação de fl. 54. Conquanto a ré seja instituição de ensino 
privado, esta condição não a exime da obrigação de contratação de 
intérprete de libras profissional necessária à frequência às aulas 
letivas pela autora, pessoa detentora de deficiência auditiva e que à 
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evidência ostenta direito à educação, cujo correlato dever da ré não a 
impõe ônus excessivo ou mesmo desproporcional, o que se corrobora 
ante os orçamentos acostados às fls. 98 e 99 dos autos. Tratando-se, 
pois, de dever de inclusão e como tal de outorga de tratamento 
prioritário e adequado aos portadores de deficiência, a negativa da 
ré logrou gerar obstáculo à inserção da demandante à atividade 
universitária, daí advindo o dano moral experimentado. Exsurge 
evidente haver sido a requerente submetida a ato discriminatório por 
parte da recorrente, de cuja inércia resultou inegável frustração à 
recorrida, O valor outorgado a título de dano subjetivo, a sua vez, 
qual seja, o de R$ 5.000,00, não se mostrou elevado e vai, pois 
mantido, pois fixado dentro dos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade. Ao fim, vai chancelada de igual forma a sentença no 
que diz com a antecipação de tutela, tornada definitiva ao efeito de a 
recorrente vir a viabilizar, em definitivo a contratação do profissional, 
nos moldes da decisão incidental lançada nos autos. A sentença 
merece ser mantida por seus próprios fundamentos, autorizada pela 
dicção do art. 46 da Lei 9099 /95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 
Cível Nº 71004568473, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/12/2013)

63
. 

 
Porém, nesse segundo caso, a instituição é particular, mas 

mesmo assim o TJRS entende que a obrigação na contratação de profissionais 

aptos a linguagem de sinais é da repartição privada. 

 

4.5  QUANTIDADE DE SURDOS NA CIDADE DE APUCARANA-PR  

 

A quantidade aproximada de deficientes auditivos na Cidade de 

Apucarana, estado do Paraná é contabilizada pela Associação de Deficientes 

Físicos de Apucarana ADEFIAP64, por intermédio dos cadastros que são 

realizados, com o intuito de que esses cidadãos usufruam do transporte público 

gratuito. 

Essa contabilidade é feita há cerca de 12 anos, este cadastro 

conta com 40 surdos inscritos para esse programa. 

Porém, essa é uma realidade das pessoas que conhecem e 

dependem do transporte público, mas existem outros deficientes que não 

constam nesse cadastro pelo fato de desconhecerem essa garantia ou até 

mesmo não utilizarem os transportes coletivos. 
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Portanto, pode-se visualizar, aproximadamente, perante esse 

cadastro a quantidade de surdos que habitam na Cidade de Apucarana-Pr.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho tratou da nomenclatura e definições acerca 

de deficientes auditivos e surdos. Ou seja, quem se enquadra como o mesmo e 

os direitos pertinentes a essas pessoas, questão esta de grande valia, em 

especial para os operadores do Direito, os quais tem o poder de dirigir as 

garantias que o ordenamento jurídico traz, através da implementação dos 

direitos e garantias dos surdos.  

Diante disso, tratou-se imprescindivelmente da LIBRAS, idioma 

oficial dos surdos frente a legislação, sendo o mesmo considerado a  segunda 

língua oficial brasileira. 

 Mais adiante, foram trazidas algumas normas portadoras das 

garantias dos surdos, as quais devem ser implementadas e fiscalizadas pelo 

poder público de modo eficaz, inclusive com punições às instituições que não 

as cumprem, devendo existir policiamento rigoroso nesse sentido. 

Ademais, ampliando o leque da questão, tratou-se da 

importância e necessidade das instituições, principalmente as públicas, 

ofertarem cursos para o aprendizado da LIBRAS e proporcionarem incentivo 

aos cidadãos para que o façam, como forma de encorajamento, já que, para 

malgrado geral, espontaneamente as pessoas não tem buscado esse 

conhecimento e nem visto quão importante é, pois serve para a comunicação 

com um indivíduo surdo, o que ocasiona a falha do direito de acessibilidade.   

Em seguida, foi mencionada a feliz questão de que no campo 

internacional existem Tratados e Convenções que amparam os surdos, 

concedendo-lhes segurança e certeza da acessibilidade, ao menos no papel. 

Isso reafirma a necessidade do poder público se manter firme na fiscalização 

da proteção aos deficientes. 

No viés legislativo, importou também mencionar a Lei 

12319/2010, a qual regulamenta o exercício do intérprete da LIBRAS, 

profissional este que tem o conhecimento do idioma supracitado e é peça 
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fundamental para o ensino da comunicação entre os surdos, e entre os surdos 

e os ouvintes. 

Ato contínuo, tratou-se do Decreto 5625/2005, o qual reforça os 

direitos das pessoas surdas, atentando para as formas de acessibilidade 

relativas à saúde, educação, formação do tradutor e intérprete de libras, tendo 

estes pontos imensa relevância, pois buscam a exteriorização do princípio da 

igualdade. 

 Após, discorreu-se sobre tal princípio constitucional, nas 

subdivisões formal e material, sendo que a primeira refere-se à previsão pura e 

simplesmente em lei, enquanto a segunda ocorre quando vista no meio 

externo, ou seja, não apenas no papel. 

Por último, foi possível refletir a forma pela qual o poder 

judiciário se porta perante as dificuldades na inserção dos surdos diante da 

sociedade, que deve estar ativa na fiscalização contra qualquer tipo de 

desigualdade que possa ocorrer. 

 Em suma, conclui-se que o deslinde do objeto deste trabalho, 

sendo o mesmo a devida inclusão social dos surdos, importa na fiscalização 

por parte do poder público, da sociedade e a correta aplicação dos recursos e 

normas destinadas a estas garantias.   
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