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PROJETO DE LEI Nº________/2020 

 

Dispõe sobre a obrigação das empresas de 
adquirência implantarem máquinas de 
cartão de crédito e débito, adaptadas para 
pessoas com deficiência visual, no Estado do 
Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam obrigadas as empresas de adquirência implantarem máquinas de cartão de crédito e 
débito, adaptadas para pessoas com deficiência visual, no Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único. As empresas de adquirência poderão: 

 

a) prover soluções de adaptabilidade de informações em áudio; 

 

b) inserir teclas que sigam o denominado padrão numérico universal, com sinalização tátil padrão nas 
teclas 5 (cinco), “cancela”, “corrige” e “entra”; ou 

 

c) película autocolante que replique o padrão descrito na alínea “b” supra. 

 

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará as empresas de adquirência às penalidades 
previstas no Artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Art. 3º As empresas de adquirência terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequarem ao 
disposto nesta lei. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Sessões, em 05 de fevereiro de 2020. 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente cabe registrar que a presente proposição está nos moldes do art. 24 da Constituição 
Federal, especialmente do que tratam os incisos V, VIII e XIV, não violando quaisquer normas ou 
princípios constitucionais vigentes no nosso ordenamento jurídico, razão pela qual merece seguir sua 
tramitação normal nesta douta Casa de Leis. 

 

Vale lembrar que já existe legislação em vigor no Estado do Rio de Janeiro, com o mesmo objeto que a 

nossa proposta legislativa. Trata-se da Lei Estadual Nº 8.684, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019, 
sendo sancionada pelo governador, oriunda de iniciativa parlamentar, que no momento inexiste ADI em 
seu desfavor.  

 

No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 
milhões com baixa visão, segundo dados do Censo 2010, feito pelo IBGE. A deficiência visual severa foi a 
que mais incidiu sobre a população em 2010, 3,5% declaravam grande dificuldade ou nenhuma 
capacidade de enxergar. 

 
O número relevante de usuários que necessitam de outras formas de interações, que vão além do 
visual, implica em pesquisas e projetos de produtos e serviços capazes de garantir o uso sem restrições, 
universal. A acessibilidade deve garantir a realização de tarefas cotidianas, ou seja, diminuir dificuldades 
encontradas, permitindo a participação e a independência individual. 

 
Este Projeto busca resolver problemas de acessibilidade nas máquinas de cartão de crédito e débito. 
Não há disponível no mercado uma máquina que atenda aos portadores de deficiência visual e percebe-
se o uso crescente de cartão pelos usuários, devido à praticidade e à segurança. 

 
A única informação possível para quem não enxerga é um ponto na tecla nº 5, padrão em outros 
aparelhos de utilidade doméstica, que por ele o usuário tem uma noção para digitar as outras teclas. 
Além disso, vemos um problema de design das máquinas de cartão, que afetam também os usuários 
que enxergam, é a exposição das mãos ao digitar, passível de ser observada ao digitar a senha. 

 
O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência da Presidência da República dispõe 
sobre o cartão de crédito para portadores de deficiência, propondo várias medidas a serem adotadas 
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pelas empresas emissoras de cartão de crédito no atendimento às pessoas com deficiência. Segundo 
essa resolução cabe às empresas emissoras de cartão de crédito adaptar procedimentos e cartões para 
o acesso para o acesso e utilização por pessoas com deficiência visual e auditiva. 

 
Para os deficientes visuais, essa resolução determina que os usuários tenham condições de identificar a 
bandeira do cartão em Braille, em campo distinto da tarja magnética, e instalados postos de 
autoatendimento com circuito sonoro e fone de ouvido, para viabilizar o acesso à senha alfanumérica de 
localização variável na tela. 

 
Todavia, o deficiente visual não consegue saber qual o valor foi digitado em seu cartão, o que 
demonstra uma relação de dependência e confiança nessa tarefa. A interface da máquina de cartão 
apresenta três problemas importantes para o deficiente visual: 

 
1 - O usuário não consegue saber qual o valor será realmente debitado em sua fatura, já que não 
consegue ler o painel; 

2 - As teclas não possuem código Braille; 

3 - Enquanto a senha é digitada, outras pessoas podem vê-la, pois não há proteções laterais. 
 

Pretende-se com esse Projeto que as empresas de adquirência, empresa responsável pela comunicação 
entre o estabelecimento e bandeira, das quais cito: Redecard, Cielo, Hipercard e Getnet possam 
implantar uma máquina DMT0198, adaptada de cartão de crédito/débito que garanta a acessibilidade e 
a praticidade de uso aos portadores de deficiência visual. 

 
O intuito da presente proposição é fazer com que as empresas de adquirência insiram pequenas 
mudanças nas máquinas de cartão para torná-las acessíveis aos portadores de deficiência visual, pois as 
disponíveis no mercado limitam quem não pode enxergar. Dessa forma, sugerem-se às empresas, por 
meio do escopo dessa Lei, os aperfeiçoamentos que trarão mais segurança e independência dos 
usuários cegos, que dependam de terceiros para executar essa atividade. 

 

Face ao exposto, conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação desta proposição, por 
reconhecerem a importância e o interesse público que ela traduz. 
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