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    EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA 
FAZENDA 
    PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DA 
CAPITAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PROCESSO Nº 0372309-26.2009.8.19.0001 
 
    PRIORIDADE NO JULGAMENTO/PESSOA CEGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    DEBORAH MARIA PARATES BARBOSA, nos autos da 
AÇÃO ORDINÁRIA que, nesse juízo, move em face do ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, vem, tempestivamente, apresentar a sua RÉPLICA, como se segue: 
 

I - 
 

DA TEMPESTIVIDADE 
 

 
    1 - A ordem desse juízo dando vista da defesa para a 
Autora fora publicada no D.O. no dia 18/5/2010, pelo que está a presente peça 
tempestiva. 
 
    2 - Requer, ante a sua tempestividade, que seja apreciada 
por esse Juízo, vez que aponta MAIS atos discriminatórios por parte dos Drs. Prepostos 
do Réu. 
 

II - 
 

DA DEFESA DE FLS. 57/64 
 

 
    3 - Em síntese, sustenta o Réu, em sua defesa de fls. 57/64, 
o que se segue: 
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    3.1 - Que toda a divergência entre as partes reside apenas 
em fator interpretativo quanto as normas que regem a matéria cão-guia. 
 
    3.2 - Que as normas federais (como é ocaso) versam sobre 
direito administrativo e que não podem ser opostas diretamente a um órgão estadual, 
tendo em vista que os estados possuem auto-organização e auto-administração, além de 
autogoverno. 
 
    3.3 - Que a lei estadual garante apenas a entrada e a 
permanência dos cães-guia nas dependências das repartições públicas e privadas, não 
regulando a sua CIRCULAÇÃO em conjunto com o seu dono. 
 
    3.4 - Que, desse modo, o Sr. Presidente do TJ agiu no 
regular exercício de direito, interpretando restritivamente a legislação aplicada. 
 
    3.5 - Que o Desembargador Presidente agiu em cautela a 
segurança geral, além de que vem introduzindo incremento na segurança dos mesmos. 
 
    3.6 - Que, no caso específico da entrada de cão-guia, há 
que ser ponderado que a atividade criminal é sem limite. Que um cão treinado  para 
atacar pode ser uma arma nas mãos de pessoas mal intencionadas. 
 
    3.7 - QUE, QUALQUER PESSOA PODERIA 
USAR ÓCULOS ESCUROS E BENGALA, FAZER-SE PASSAR POR 
DEFICIENTE VISUAL. Por isso é que o DEFICIENTE visual tem um tratamento 
diferenciado. Por isso é que a Autora deve deixar o seu cão na portaria a ser custodiado 
pelo Estado. 
 
    3.8 - Que a Autora foi recebida com toda a cordialidade e 
com todo respeito pelo pessoal da segurança. 
 
    3.9 - Que a própria Autora relatou que o próprio 
Presidente do TJ - depois de oferecer as suas razões - voltou a lhe oferecer ingresso 
acompanhada nas dependências do foro. Logo, entendeu o Desembargador que estava 
atuando no regular exercício de seu direito regulamentador. 
 
    3.10 - Que o requerimento administrativo da Autora teve 
sucesso, tendo o Sr. Presidente voltado atrás em sua decisão. 
 
    3.11 - Que, em nenhum momento, a Autora foi submetida 
a constrangimento vexatório, pelo contrário, foi muito bem tratada. Logo, não há que se 
falar em danos morais, devendo a Autora arcar com a prova dos fatos aduzidos. 
 
    3.12 - Que a Autora sofreu APENAS UM 
ABORRECIMENTO.. 
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    3.13 - Que foi a Autora quem exagerou levando repórteres 
não podendo reclamar de ter sido seguida pelos seguranças no Tribunal. Que a Autora é 
quem deu causa a todo transtorno. 
 
    3.14 - Que, na pior das hipóteses, há que ser reduzido o 
valor pleiteado a título de danos morais, adequando-o a situação. 
 

III - 
 

DA ERRADA INTERPRETAÇÃO  A LEGISLAÇÃO 
 

ESTADUAL FEITA PELO RÉU 
 

 
    4 - Escandalosamente alegou em sua defesa o Réu que a 
Lei Estadual só permite a entrada e a permanência em estabelecimentos públicos e 
privados do "guia", PORÉM, é OMISSA em dizer que ficará o animal na companhia do 
deficiente. Por isso foi que ordenou o Sr. Presidente do TJ/RJ que o cão-guia da Autora 
ficasse custodiado na portaria do foro central do RJ. 
 
    5 - Ora, é o cúmulo da DISCRIMINAÇÃO! É óbvio que 
havendo lacuna na lei em enfoque a LICC ordena o caminho a ser adotado pelo juiz. 
Basta a leitura, com atenção, do Art. 4º, do diploma legal em comentário. "verbis" 
 
    5.1 - "Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 
caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito." 
 
    6 - Assim, nos casos em que a lei for omissa, cabe ao 
magistrado utilizar-se das fontes integradoras do direito, que incluem a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito. 
 
    7 - No presente caso deveria ter o Desembargador 
Presidente do TJ/RJ, em sua interpretação, usado - INEQUIVOCAMENTE - o princípio 
da ANALOGIA. A utilização da analogia se dá quando o juiz busca em outra lei, que 
tenha suportes fáticos semelhantes, disposições que a própria lei não apresenta. 
 
    8 - A LEI Nº 3295, é de 16 DE novembro DE 1999. Pela 
leitura de seu todo fica cristalino que a intenção do legislador estadual foi, de fato, 
permitir a entrada e a permanência do guia NA COMPANHIA DO CEGO (é 
claro) em todos os lugares públicos ou privados. Mas indo na direção da MÁ 
VONTADE do Dr. Presidente é que chegamos na ocultação da LEI FEDERAL Nº 
11.126, de 27 de junho de 2005. Esse seria e é o parâmetro que deveria ter usado o Dr. 
Presidente para suprir e entender o comando estadual. 
 
    9 - Tinha, portanto, a MAIOR autoridade representativa do 
Poder Judiciário do RJ a Lei Federal nº 11.126, de 27 de junho de 2005 - POSTERIOR - 
a Lei Estadual por ele interpretada. Claro que teria que ser aplicada a analogia ao caso 
concreto ante a existência de NOVO diploma legal a nível FEDERAL dispondo sobre 
idêntica matéria, na qual é textual que o cão-guia entra e permanece na COMPANHIA 
DO CEGo/DEFICIENTE em todos os locais mencionados no diploma legal. Tal lei é 
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NÍTIDA/CRISTALINA não dando margem a qualquer outro tipo de interpretação. 
Aliás, para ela, há que ser aplicada a interpretação literal ante a clareza de seu texto. 
Nenhuma confusão haveria que ser feita por uma autoridade que conhece a LICC! Certo 
é que ambos os diplomas legais coexistem em plena harmonia, vindo o federal 
(posterior) a complementar o estadual, de sorte a contemplar o deficiente visual. É para 
o deficiente visual o "guia" mais uma ferramenta de locomoção, pelo que o 
impedimento/transtornos causados seja por quem for significará, sem sombra de 
dúvidas, DISCRIMINAÇÃO. 
 
    10 - Com um pouco mais de boa vontade teria o Dr. 
Presidente do TJ/RJ se valido do Art. 5º, da LICC,como se verifica a seguir: "verbis" 
 
    10.1 - "Art. 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos 
fins sociais a que ela       se dirige e às exigências do bem comum." 
 
    11 - Certo é que a ciência do direito, como atividade 
interpretativa, surge como uma teoria hermenêutica, por ter dentre outras funções, as de, 
por ilustração, verificar a existência da lacuna jurídica, identificando a mesma e 
apontando os instrumentos integradores que possibilitem uma decisão possível mais 
favorável, com base no direito. 
 
    12 - De acordo com Maria Helena Diniz, a ciência jurídica 
exerce funções relevantes, não só para o estudo do direito, mas também para a aplicação 
jurídica, viabilizando-o como elemento de controle do comportamento humano ao 
permitir a flexibilidade interpretativa das normas, autorizada pelo art. 5º da Lei de 
Introdução, e ao propiciar, por suas criações teóricas, a adequação das normas no 
momento de sua aplicação. 
 
    13 - Assim, ao interpretar a norma, o Desembargador 
Presidente deveria ter levado em conta o coeficiente axiológico e social nela contido, 
baseado no momento histórico que estáva vivendo, já que a norma geral em si deixa em 
aberto várias possibilidades, deixando esta decisão a um ato de produção normativa, 
sem esquecer que, ao aplicar a norma ao caso concreto, deveria fazê-lo atendendo à sua 
finalidade social e ao bem comum. Não é razoável para o homem mediano imaginar que 
o cego entre no ambiente com sua ferramenta de condução e a deixe na portaria do 
local. Ora, sem a ferramenta como o cego andará? Pelo Dr. Presidente o cego É 
OBRIGADO a andar atrelado a um de seus seguranças/apoiadores? Onde fica o livre 
direito, a dignidade e a cidadania do cego? Aliás, parece que a questão é só com o 
CEGO e as suas ferramentas de trabalho/condução (bengala e cão-guia). 
 
    14 - A Lei Federal, mais completa e benéfica ao 
DEFICIENTE/AUTORA deveria ter sido usada de base/parâmetro a sua decisão 
DISCRIMINADORA. 
 
    15 - Ainda argumentando, a grande jurista MARIA 
HELENA DINIZ ensina que em relação ao fim social: "Pode se dizer que não há norma 
jurídica que não deva sua origem a um fim, um propósito ou um motivo prático, que 
consistem em produzir, na realidade social, determinados efeitos que são desejados por 
serem valiosos, justos, convenientes, adequados à subsistência de uma sociedade, 
oportunos, etc." 
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    16 - Oportuno, ainda, se faz trazer a baila ensinamento de 
outro grande jurista, quem seja Tércio Sampaio Ferraz Júnior, observa que: "Os fins 
sociais são do direito, já que a ordem jurídica como um todo, é um conjunto de normas 
para tornar possível a sociabilidade humana". Logo dever-se-á encontrar nas normas o 
seu fim (telos), que não poderá ser anti-social). 
 
    17 -  Há, ante os textos de lei e de doutrina acima 
mencionados que ser admitido que ERROU/EQUIVOCOU-SE o Dr. Presidente do 
nosso TJ/RJ nos comandos passados aos seus subordinados. Ora, onde já se ouviu 
falar no nosso ordenamento jurídico que um MANUAL DE PORTARIA 
teria força para reformar qualquer diploma legal? totalmente, portanto, 
absurda a ordem do Réu. Para que o cego usaria cão-guia para GUIÁ-LO se não 
pudesse tê-lo em sua comanhia? Seria absurdo imaginar que o legislador - INCLUSIVE 
INTERNACIONAL - se preocupasse em editar tantas leis sobre o tema (todas 
convergentes entre si) se o objetivo fosse a separação do guia e seu usuário. Seria 
apenas usas a razoabilidade que todo juiz tem que ter em seus julgamentos. 
 

IV - 
 

DO ABUSO DE AUTORIDADE NO TELEFONEMA 
 

FEITO PARA A RESIDÊNCIA DA AUTORA 
 

 
    18 - Depois de ter o funcionário do TJ/RJ - SR. 
TEDESCO - "batido martelo" com a Autora, no sentido de que as ordens do 
Desembargador seriam seguidas e pronto, a Autora recebeu um telefonema do próprio 
Dr. Presidente. Nesse telefonema o Desembargador ratificou suas ordens e disse mais: 
"A Sra. entra e o seu cão ficará na portaria. Se insistir o cão ficará até em meu gabinete 
no ar refrigerado, porém, com a SENHORA NÃO! Tenho uma Equipe maravilhosa 
para acompanhar os deficientes e a senhora será conduzida por um desses membros." 
(total autoridade e arbitrariedade) 
 
    19 - De nada adiantou a Autora dizer-lhe que um 
MANUAL DE PORTARIA não poderia reformar quaisquer diplomas legais e que, 
dentro da urbanidade, do respeito e da ética do advogado, de tudo faria para mostrar que 
o seu direito CONSTITUCIONAL DE IR E VIR jamais seria molestado com tamanha 
ARBITRARIEDADE. E foi com esse espírito de JUSTIÇA que está em curso a 
presente demanda. Sabido é que inexiste hierarquia entre juiz e advogado, pelo que a 
Autora lutará pelos seus direitos escancaradamente AVILTADOS pela MAIOR 
AUTORIDADE DO PODER JUDICIÁRIO/RJ. 
 
    20 - Provar esse abuso de autoridade não será difícil, 
bastando o DEFERIMENTO DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DA AUTORA 
e trazendo a esse juízo a mídia contendo esse telefonema. Mais arbitrariedades poderão 
ser ouvidas. A Autora já deixa o seu protesto nesse sentido, já que a linha telefônica é 
de seu uso e gozo, tendo ela o ônus de provar os fatos aqui trazidos. 
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    21 - Importantíssimo é frisar que em nenhum momento o 
Dr. Presidente do TJ/RJ solicitou a documentação do cão-guia, o que seria 
perfeitamente normal e coerente. Nem tocou no assunto da habilitação do animal, de seu 
treinamento, bem como nem quis saber do credenciamento da Autora para a condução 
do cão. Só se fixou o Desembargador em seu MANUAL DE PORTARIA, onde não 
havia previsão de cão-guia. Só por isso foi a Autora DISCRIMINADA sem qualquer 
solidariedade e legalidade. Atitudes como essa são as que deixam o nosso Poder 
Judiciário desacreditado pela População. Ora, se o próprio Desembargador Presidente 
NÃO SE CURVA A LEI, como exigir que os demais semelhantes respeitem os 
Deficientes! 
 
    22 - A Autora tem em seu socorro legislação de sobra. O 
que falta é a humildade das autoridades competentes para CURVAREM-SE AOS 
COMANDOS VIGENTES. 
 

V - 
 

AS PROVAS EXISTENTES SÃO ROBUSTAS 
 

 
    23 - As provas trazidas nos autos pela Autora são 
fidedignas e robustas, dando conta da gravidade dos fatos elencados logicamente. Claro 
é que a única saída para a Autora, a curto prazo para resultados, seria a interferência da 
mídia, no sentido de mostrar a população o que ocorre no interior do Palácio da Justiça 
do RJ. 
 
    24 - Aliás, a mídia, em geral, tem sido um enorme apoio 
com que os DIFERENTES/DEFICIENTES vêm contando nos últimos tempos. Graças 
aos jornais sérios (O GLOBO e EXTRA) trazidos pela Autora foi que o 
Desembargador, com o aglomerado de advogados e transeuntes que se formou na 
entrada do foro, decidiu ordenar que a Autora subisse para as suas atividades 
DEVIDAMENTE ESCOLTADA E MONITORADA PELA 
EQUIPE DO SR. PRESIDENTE. Ordenou, ante o escândalo, que as Equipes 
de reportagem fosse ter com ele em seu gabinete. Atitudes para dispersar o aglomerado 
de pessoas que acompanhavam ATURDIDAS o caso. 
 
    25 - Também duas reportagens foram 
noticiadas/veiculadas na maior REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO DO BRASIL, 
qual seja a  "CONSULTOR JURÍDICO", propiciando a Autora conhecer a opinião dos 
Doutores que integram o seguimento do Direito. As opiniões, verdadeiras, podem ser 
lidas por esse juízo para que seja constatada o quão é considerado ARBITRÁRIO no 
desempenho de seus misteres o Dr. Presidente do TJ/RJ. 
 

VI - 
 

DE OUTRO ESCÂNDALO NOTICIADO 
 

EXPONDO O DR. PRESIDENTE 
 



 7 

 
    26 - A Autora está - na presente réplica - anexando, ainda, 
uma horrível reportagem veiculada na Revista "CONSULTOR JURÍDICO", dando 
conta da anulação do concurso para NOTÁRIO em decorrência de favorecimentos 
imputados ao nosso Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro que, ante a gravidade e repercussão, abalou o BRASIL. (Doc. I) 
 
    27 - Então, inquestionável a prática habitual de 
arbitrariedades por parte do Representante do TJ/RJ. Inconcebível foi constatar o mal 
acarretado aos muitos que passaram - pelo próprio esforço - em tal concurso. Também 
nessa feita o Dr. Presidente DEIXOU de curvar-se a legislação própria, já que sua 
conduta de favorecimento (exposta na reportagem) não se coaduna com a lei/regras de 
quaisquer concursos. 
 
    28 - Logo, Tem toda razão a Autora em sustentar que 
houve sim foi muita ARBITRARIEDADE E DISCRIMINAÇÃO praticada pelo Dr. 
Presidente, pelo que tem direito a ser indenizada por tantos prejuízos morais sofridos 
com a IMPOSIÇÃO DO MANUAL DE PORTARIA do Desembargador. 
 

VII - 
 

A DISCRIMINAÇÃO CONTINUA NA 
 

CONTESTAÇÃO - INACREDITÁVEL! 
 

 
    29 - Tudo leva a concluir que o nosso Desembargador não 
tem o menor apreço e nem respeito com o DEFICIENTE CEGO porque é somente 
com esse seguimento que as restrições de todo gênero são feitas escandalosamente. 
 
    30 - Com a defesa essa DISCRIMINAÇÃO evolui 
chegando as raias cinematográficas. A medida em que se vai lendo a contestação tem-se 
a impressão de que um FILME DE TERROR E SUSPENSE vem por aí! Tão 
desrespeitosas são as considerações do Réu abaixo resumidas, como se verifica: 
 
    30.1 - Que, no caso específico da entrada de cão-guia, há 
que ser ponderado que as atividades criminosas não tem limites. Que um cão treinado  
para atacar pode ser uma arma nas mãos de pessoas mal intencionadas. QUE, 
QUALQUER PESSOA PODERIA USAR ÓCULOS ESCUROS E 
BENGALA, FAZER-SE PASSAR POR DEFICIENTE VISUAL. Por isso 
foi que o tratamento ao deficiente visual tem um CUIDADO diferenciado. Por isso é 
que a Autora deve deixar o seu cão na portaria a ser custodiado pelo Estado. 
 
    31 - Tão VERGONHOSAs/VEXATÓRIA

 

s são as 
construções feitas na defesa das arbitrariedades praticadas pelo Presidente do TJ/RJ que, 
enquanto cidadã, fica, até mesmo difícil, comentar a respeito desse REFORÇO quanto 
ao preconceito e discriminação ofertados ao CEGOS em geral. 
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    32 - Percebe-se, nitidamente, que no enredo acima 
engendrado o PROBLEMA é o CEGO. Tanto é assim que a única fantasia/disfarce para 
uma pessoa  - a margem da sociedade - se utilizar é a de cego.  Talvez pela exibição em 
algumas produções de espionagem da bengala/arma que sai atirando para todo lado. Há 
que ser analisado com cautela por esse juízo que não fora cogitado para integrar o 
roteiro supra, por exemplo, um cadeirante. Ora, nesse mesmo diapasão quem teria a 
certeza de que uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas, vestida de terno e gravata, 
entrando no nosso Palácio da Justiça seja - VERDADEIRAMENTE - uma pessoa que 
não ande? Idêntico risco correria a população que transita no foro se esse ser humano se 
levantasse de sua cadeira e saísse atirando com sua arma escondida no assento de sua 
ferramenta de locomoção? Uma pessoa a margem da sociedade - como diz o Réu na 
contestação - poderia muito bem maquiar-se e tornar-se semelhante a um deficiente 
portador da síndrome de "DAW". E assim por diante os que têm a intenção de 
prejudicar a sociedade com suas maldades podem chegar ao inimaginável! 
 
    33 - O Réu não mencionou que no MANUAL DE 
PORTARIA do Dr. Presidente conste quaisquer outros procedimentos - 
IGUALITÁRIOS - para a entrada de outros Deficientes que não os CEGOS. Ora, se é o 
cão-guia o olho do cego, como pode este ser deixado sob a custódia do Estado? O 
tratamento que se dá nessa hipótese é a mesma que se reserva ao transplantado. Por 
amor ao debate a Autora não tem conhecimento de que o Desembargador também tenha 
determinado que o cadeirante deixe - também custodiada - a sua cadeira de rodas. Ou 
que o transplantado tenha que deixar o seu órgão doado também na refrigeração da 
portaria. Ou que o deficiente que use muletas tenha que deixá-las custodiada na portaria. 
 
    34 - Também não é do conhecimento da Autora e nem é 
mencionado na defesa que seja exigido para os deficientes laudos médicos atestando a 
deficiência que APARENTAM TER/PORTAR. Também o CEGO que usa 
bengala não é obrigado a deixar a sua "arma" custodiada na portaria. Então fica a 
indagação do porque haver essa FLAGRANTE E ESCANCARADA 
DISCRIMINAÇÃO CONTRA O USUÁRIO DE CÃO-GUIA? Porque a defesa não 
insere em seu roteiro policial também esses outros deficientes? Já que são suposições 
todos os exercícios hão que ser feitos em idêntico patamar de IGUALDADE DE 
TRATAMENTO. 
 
    35 - Vale registrar que NENHUM SEGMENTO DE 
DEFICIENTES HÁ QUE SER DISCRIMINADO POR QUEM QUER 
QUE SEJA. Apenas a Autora teve que demonstrar que a DISCRIMINAÇÃO, no 
caso, é somente com o cão-guia e seu usuário. 
 

VIII - 
 

DO PARÁGRAFO DESCONEXO QUE MOSTRA 
 

A VONTADE DE DISCRIMINAR O CEGO 
 

 
    36 - A Autora transcreverá a seguir um parágrafo que 
integra a contestação totalmente desconexo e perdido no contexto da peça. 
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    36.1 - "ASSIM, NÃO SE PODE ENTENDER QUE A 
DETERMINAÇÃO DE QUE OS PORTADORES DE CÃES-GUIA DEVAM REALIZAR 
O DEVIDO CADASTRO DE SEUS ANIMAIS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DO 
TRIBUNAL, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CABÍVEL, 
COMO ARBITRÁRIA OU ILEGAL, A ENSEJAR INDENIZAÇÃO PELO ESTADO." 
 
    37 - Ora, a Autora, em nenhum momento demonstrou 
qualquer manifestação contra a apresentação dos documentos do cão-guia! A bem da 
verdade nem lhe fora pedido qualquer documento! Ademais, documentos são para 
serem mostrados sempre que necessários, pelo que cada um anda portando os seus 
para casos de necessidades. Se tivesse o Desembargador solicitado apenas que a 
Autora mostrasse o seu credenciamento e os documentos do "guia" seria perfeitamente 
correto e aceitável. Pelo que esdrúxulo é o período gramatical constante da defesa 
como sendo um álibi para o não pagamento da indenização por danos morais. 
 
    38 - Apenas a guisa de argumentação é que a Autora 
selecionou o diploma legal a seguir narrado para que fique claro o espírito do 
legislador quando trata dos direitos das PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. O exemplo 
trazido repete-se por toda a legislação defensora dos interesses dos deficientes. 
 
    39 - "LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 - 
(Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, 
sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
- Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, 
disciplina a atuação 
    Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram 
o pleno exercício dos    direitos   individuais e sociais das pessoas portadoras de 
deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta Lei. 
    § 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, 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." 
    § 2º As normas desta Lei visam garantir às pessoas 
portadoras de deficiência as  ações   governamentais necessárias ao seu cumprimento e 
das demais disposições constitucionais e  legais  que  l hes  concernem, afastadas as 
discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como 
obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade." 
 
    40 - Portanto, os parâmetros acima são pacíficos e 
unânimes ao permearem toda a legislação relativa a PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
 
    41 - Praticou, sim, o CRIME DE DISCRIMINAÇÃO o Sr. 
Presidente do nosso Tribunal de Justiça, pelo que, como qualquer servidor que o faça, 
há que ser  - IGUALMENTE - punido com os rigores da LEI, sem quaisquer distinções 
por conta do cargo que ocupe. 
 

IX - 
 

DA FALTA DE CONHECIMENTO/"IGNORÂNCIA" 
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SOBRE CÃO-GUIA PELO RÉU 
 

 
    42 - Espantoso é verificar que pessoas (prepostos) 
esclarecidos e com total acesso a legislação e demais elementos de pesquisa possam 
tecer comentários totalmente DESPROVIDOS de conteúdo e aproximação de uma 
hipótese à confirmação. 
 
    43 - No mínimo o que se espera em uma 
defesa/contestação é que as afirmativas técnicas sejam coerentes/verossímeis. 
 
    44 - Está escrito tanto na legislação estadual, quanto na 
federal que o cão-guia é - sobretudo - dócil e capaz de obedecer aos comandos de quem 
o conduza. Essa é a condição para ser um "guia". Por isso é que a legislação determina 
que tanto o treinador, quanto o cão têm que ser credenciados e abalizados, valendo dizer 
pertencente a instituições especializadas no tema. Se tivesse lido, pelo menos, a 
legislação (nem se fale em ir procurar especialistas no tema para consulta) a defesa não 
traria tantas sandices técnicas. Qualquer do povo tem conhecimento de que os "guias" 
são dóceis e sabem que nem focinheiras hão que usar para seu trânsito entre os 
transeuntes. Logo, INCONCEBÍVEL e o excesso de zelo que diz ter tido o Dr. 
Presidente do TJ/RJ no afastamento (escolta) da Autora com seu "guia" da População 
que transitava no foro central. Quis mesmo o Réu expor a Autora a situação 
VEXAMINOSA E CONSEGUIU O SEU OBJETIVO. 
 
    45 - Também se tivesse buscado melhores informações 
para a produção cultural que a defesa cogita, teria vindo a tona o conhecimento de que o 
usuário de cão-guia NÃO usa bengala. Ou um, ou outro. Isso porque o usuário há que 
ter a certeza e a confiança no animal, pelo que tem o dever - por isso é treinado - de 
prestar a atenção em seu trabalho. Ora, se o cego usa a bengala junto com o cão-guia 
terminará por destreiná-lo, já que não precisará ter a atenção de um guia na condução do 
deficiente. O cão passaria de guia para ACOMPANHANTE. Não é para isso que a 
FARTA E CLARA legislação (inclusive INTERNACIONAL) fora feita. 
 
    46 - Surpreendente, pasmoso, incrível, inacreditável, 
extraordinário é constatar a total falta de preparo e pesquisa sobre o tema "CÃO-GUIA" 
para o preparo/confecção da presente defesa. Nem precisaria ir tão longe em questão de 
pesquisa, já que a MÍDIA tem divulgado o papel/trabalho do cão-guia 
permanentemente. É o guia mais uma ferramenta a disposição do DEFICIENTE. 
 
    47 - Por isso é que a defesa fica totalmente FRÁGIL, na 
medida em que a "FANTASIA DE CEGO (óculos escuros, bengala e cão) NÃO 
pertence a nossa realidade. Aliás, há que ser retirado esse estigma do cego, porque, por 
exemplo, a Autora NÃO USA ÓCULOS ESCUROS E NEM BENGALA, 
MAS SOMENTE SEU PESSOCÃO. 
 
    48 - Hão, portanto, que serem afastadas - por inteiro - as 
absurdas afirmativas contidas na defesa. Fato é que só com a MÍDIA FOI QUE A 
AUTORA CONSEGUIU FAZER CUMPRIR A LEI. TRISTE! SIM. CONTUDO 
UMA VERDADE. Requer, desse modo, a PROCEDÊNCIA do pedido. 
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X - 
 

DEPOIS DE QUASE 2 ANOS FOI QUE 
 

O DR. PRES. NOTOU/VIU A AUTORA 
 

 
    49 - A discriminação praticada pelo nosso Presidente 
ocorreu em setembro último. Importante informar a esse juízo que a Autora, conforme 
consta na documentação já acostada aos autos tem o seu credenciamento e o cão - é 
evidente - transitando nesse Palácio da Justiça fazia, à época dos gestos maldosos aqui 
narrados, 2 anos. Portanto, a Autora entrava e saía desse MESMO prédio e seus anexos 
há cerca de dois anos quando foi notada pelo Dr. Presidente. 
 
    50 - O início da circulação da Autora acompanhada de seu 
pessocão teve seu marco ainda na HUMANITÁRIA E LEGAL GESTÃO 
ANTERIOR. Na transição para a atual a Autora continuou a andar com o seu olho 
quadrúpede por quase um ano. 
 
    51 - Sob os olhos - SEGURANÇAS - do atual Dr. 
Presidente a Autora: Passou pelas catracas de entrada e saída, sendo aprovada pelos 
detectores de metal; transitou nos elevadores; fez audiências em diversos cartórios; 
andou no andar da própria Presidência; passou, é claro, pelo andar das varas criminais 
(onde os presos também andam algemados e com escolta de segurança); bem como 
circulou em vários outros endereços da Justiça com o seu pessocão. Nesse ano já sob a 
égide da atual presidência o Desembargador NUNCA DISCRIMINOU a Autora e nem 
lhe impôs o seu MANUAL DE PORTARIA "revogatório" de legislação federal e 
estadual. Totalmente INVISÍVEL era a Autora até setembro/09. 
 
    52 - Somente em setembro p.p., ao pedir autorização para 
a entrada da TV RECORD para proceder uma matéria mostrando o trabalho do guia foi 
que o MANUAL DE PORTARIA passou a viger para a Autora. Nesse momento foi que 
o PERIGO/FEROCIDADE (mau instinto) do guia foi cogitado. Enquanto não havia o 
foco de uma câmera filmadora pela mídia tudo ia bem. Lamentavelmente não deu e nem 
dá para entender tamanha MALDADE E DISCRIMINAÇÃO vindo de quem deveria 
dar o EXEMPLO de JUSTIÇA E CIDADANIA. 
 
    53 - Ora! E antes de setembro/09, hão havia um sistema de 
segurança eficiente? Não existiam detectores de metais para saber se a bengala de um 
cego, por exemplo, era uma ARMA DISFARÇADA? O mesmo cão não seria feroz e 
nem atacaria a População que transitava no local? Todos os deficientes deixavam as 
suas ferramentas de SOBREVIVÊNCIA custodiados na portaria? (bengalas, cadeira de 
rodas, óculos escuros, muletas, etc...) Verdadeiramente é VERGONHOSA a 
DISCRIMINAÇÃO praticada contra o usuário de cão-guia. No caso não se cuida de 
gostar ou não de cachorro, mas sim de um bom e constitucional exercício de cidadania. 
Ler a defesa/contestação e verificar que a DISCRIMINAÇÃO é escancarada é muito 
triste e INCONCEBÍVEL! Ter uma linha de defesa é constitucional, no entretanto, 
RECORRER AO ESTÍMULO DO PRECONCEITO E 
DISCRIMINAÇÃO É CRIME. 
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    54 - Merece, por conseguinte, ser o Réu condenado ao 
pagamento por indenização por danos morais mais do que constatado e provado. 
Desumano é afirmar (como está na defesa) que a Autora sofreu apenas UM 
ABORRECIMENTO. 
 

XI - 
 

CONCLUSÃO 
 

 
    55 - Mediante a tudo exposto e super bem fundamentado - 
considerando-se, outrossim, os novos documentos anexados, vem a Autora ratificar 
todos os seus argumentos trazidos na exordial, requerendo seja o pedido JULGADO 
PROCEDENTE, para o fim de condenar o Estado do Rio de Janeiro no pagamento de 
indenização decorrente de danos morais acarretados a Autora, em decorrência da 
DISCRIMINAÇÃO que lhe fora praticada pelo Desembargador Presidente do TJ/RJ. 
nos patamares requeridos. 
 
    56 - A Autora é advogada e, com a própria deficiência já 
havia perdido os seus clientes, sendo certo que a discriminação sofrida - de repercussão 
nacional - lhe acarretou enormes prejuízos, quanto a recuperação de sua carreira. Há de 
se perquirir quem daria uma causa a uma advogada que está em litígio com a MAIOR 
AUTORIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO?? É questão de 
bom-senso essa conclusão. Se para os profissionais "IGUAIS" o mercado de trabalho já 
está recessivo, indubitavelmente para os "DIFERENTES" está infinitamente PIOR, para 
não dizer IMPOSSÍVEL! 
 
    57 - Sofreu - SIM - a Autora prejuízos de ordem moral e 
material ante os atos horríveis - sob todos os aspectos - praticados pelo Desembargador. 
Sem a menor sombra de dúvidas ficou emocionalmente abalada com tudo quanto lhe 
aconteceu. A sorte da Autora, bem como a dos demais deficientes, tem sido a mídia que 
com a sua força nas letras vem conseguindo com que as autoridades e a sociedade 
revejam os seus tabus e preconceitos com os DIFERENTES. A MÍDIA tem feito muito 
mais do que o seu papel de divulgação de matérias. Tem, verdadeiramente, 
EDUCADO A SOCIEDADE PARA QUE VEJA O DIFERENTE COMO 
SEMELHANTE. 
 
    58 - Protesta pela produção de mais prova documental, e, 
se for o caso, protesta pela quebra de seu sigilo telefônico para que venha a esse juízo a 
mídia com a gravação da conversa entre a Autora e o Desembargador, de modo a serem 
soterrados quaisquer dúvidas sobre a discriminação sofrida, bem como para mostrar que 
houve abuso de poder e não má interpretação de legislação. 
 

P. Deferimento. 
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2010. 

 
DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA 

 
OAB/RJ (48.951 (EM CAUSA PRÓPRIA) 


