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Categoria "Programa ou Projeto" - Candidatura 01

Regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão 
Ministério dos Direitos Humanos / Secretaria Executiva 

Tamanho da equipe
Quatro integrantes 

Período
1º de março a 31 de dezembro de 2018 

Resumo do Programa/Projeto
Objetivou-se regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão, para dar efetividade ao texto legal. A 
equipe foi coordenada pela Secretaria Executiva diretamente, com a Coordenação Geral de 

Acessibilidade. 

Construiu-se uma metodologia para criar consensos possíveis, de forma a articular um conjunto 
de decretos efetivos, a partir real apoio dos afetados (PCD e setores público e produtivo). Várias 

normas social e economicamente impactantes foram acordadas e publicadas em forma de 
decretos, para concretizar as políticas para pessoas com deficiência como: novas regras para 

construção imobiliária, que impedem o habite-se caso não cumpridas (Dec. 9.296) , liberação de 
órteses e próteses com recursos do FGTS (Dec. 9345) acessibilidade de hoteis e pousadas 

(Dec. 9296), reservas de assentos em arenas desportivas e culturais (Dec. 9.451), vagas em 
concursos públicos (Dec. 9.508), regras diferenciadas para Micro e Pequenas Empresas (Dec. 

9405). 

Recursos disponíveis
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Os recursos disponíveis se restringiam a valores para passagens e diárias, para especialistas e 
para reuniões do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência 

Situação-problema (diagnóstico)
A falta de regulamentação impedia a efetividade da LBI. Por serem temas impactantes, havia 
resistência dos atores envolvidos em regulamentar. Era necessário criar equipe e metodologia de 

negociação em direitos humanos, para criar canais de diálogo, até se chegar a consensos sobre 
cada texto. 

Principais desafios
Criar consensos possíveis entre os representantes das pessoas com deficiência (inclusive 
CONADE), os diferentes setores produtivos, e os órgãos do Governo Federal, em temas muito 

diferentes. 

O prazo para conclusão do projeto era exíguo - até o final do governo, quando os atores seriam 
trocados. 

Soluções aplicadas
Uma equipe foi determinada e empoderada para desenvolver o projeto. Para cada tema, foi 
proposta uma minuta inicial, já negociada no Governo Federal e discutida com o CONADE. Em 

seguida, os textos eram colocados em consulta pública, com audiências públicas. Convites 
foram feitos a todas as associações do setor produtivo. Houve devolutivas explicando as 

decisões tomadas. Em todas as reuniões, havia representantes do mais alto nível do MDH e da 
Casa Civil, no intuito de dar segurança e celeridade. 

Resultados obtidos
Foram pactuadas soluções sobre seis temas diferentes que regulamentam a LBI, acordadas com 
o setor produtivo, com diferentes Ministérios e com os diferentes órgãos representativos das 

pessoas com deficiência. Como resultado final, houve a publicação dos seis decretos 
destacados no resumo. Uma vez que houve a construção de grande nível de consenso e são 

normas que geram efeitos, há expectativa de maior efetividade para as normas criadas. 
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Pontos de destaque
A metodologia de participação social é conhecida. Um ponto de destaque foi criar formas de 
participação para PCD, a partir do uso de software com acessibilidade, reuniões com intérpretes 

etc. Destaca-se também a tentativa de reduzir os atores envolvidos do setor produtivo, não pela 
exclusão, mas pelo estímulo a criação de representantes comuns. No caso da construção civil, 

por exemplo, 20 entidades iniciais escolheram 5 representantes comuns, escolhidos pelo próprio 
setor. 

Lições aprendidas
a) A construção de políticas públicas para atores heterogêneos, com poder de impacto via 
mídias e/ou contatos diretos em outros ministérios envolvidos exige  um nível de articulação mais 

aprimorado, sob pena de tornar-se inefetivo; 

b) é importante reduzir a complexidade da negociação e de ampliar representatividade para 
construir consensos possíveis 

Links relevantes 
(Não informados)
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