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RESUMO 

 

O estudo dos direitos das pessoas com deficiência proporciona àqueles que sobre eles se 

debruçam a experiência da verdadeira luta das minorias no Brasil. Conforme o último 

recenseamento feito pelo IBGE, em 2010, há no país mais de 45 milhões de brasileiros, cerca 

de 23,9% da população nacional da época, que possuem algum tipo de deficiência (visual, 

motora, auditiva, mental ou intelectual). Desse universo, 61,1% das pessoas com deficiência, 

acima de 15 anos de idade, não possuem qualquer instrução ou possuem somente o ensino 

fundamental incompleto. Além disso, somente 54.8% delas encontram-se ocupadas 

(trabalhando formalmente), índice pelo menos 10% menor do que a taxa de ocupação das 

pessoas sem deficiência, na mesma faixa etária (entre 15 e 69 anos). Diante disso, conclui-se 

que, não obstante os avanços legislativos, ainda há muito o que se construir em prol da 

concretização de direitos sociais básicos, que implementariam a desejada inclusão social das 

pessoas com deficiência. Nesse sentido, o trabalho aparece como um dos mais poderosos 

vetores de inclusão social. Cuida-se do exercício produtivo da cidadania. Nascer com 

deficiência ou adquiri-la no decorrer da vida, não deve ser fator discriminante que autorize a 

restrição do direito ao trabalho. A Constituição Federal, arrimada nos valores da democracia, 

igualdade, cidadania e justiça, promove a primeira medida afirmativa no sentido de 

determinar, em seu artigo 37, inciso VIII, a reserva de vagas em concursos públicos às 

pessoas com deficiência. O acesso ao cargo público significa, para além do mero ingresso nos 

quadros de pessoal, exercício efetivo das atribuições do cargo. Esse, porém, constitui, 

atualmente, o mais novo obstáculo que as pessoas com deficiência estão enfrentando, no 

serviço público, para alcançar a concretização de seu direito de trabalhar e assim encontrar em 

sua força produtiva a genuína dignidade humana. O ordenamento jurídico nacional e 

internacional oferece alternativas para que esse problema seja equacionado, porém, ainda há 

muitas lacunas a serem sanadas, para que o direito ao trabalho por parte das pessoas com 

deficiência encontre sua plena efetivação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito ao trabalho. Pessoas com deficiência. Serviço público. Efetivo 

exercício. Atribuições do cargo e emprego públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The study of the rights of persons with disabilities reveals the true battle fought by the 

minorities in Brazil. According to the last survey performed by the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE), in 2010, there are over 45 million Brazilians, about 23.9% 

of the national population, with some form of disability (sensory, cognitive, intellectual, 

physical, etc.). Among these, 61.1% of the persons with disabilities above 15 years of age 

have been deprived of proper primary education. Furthermore, only about 54.8% of the 

persons with disabilities have a formal occupation - a number at least 10% higher than the one 

observed for persons without any disabilities in the same age span (between 15 and 69 years 

of age). This shows that, in spite of the recent advances in the legislature, there is still a lot to 

be done in order materialize the access of the persons with disabilities to their most basic 

social rights and, through these, attain their much desired social inclusion. In this sense, the 

access to work emerges as one of the most powerful vectors for obtaining social inclusion, 

being the productive exercise of citizenship. Being born with a disability, or developing it 

over one's life, should not be a discriminating factor authorizing the restriction of the person 

with disability to his right to work. The Brazilian Federal Constitution, based on the values of 

democracy, equality, citzenship and justice, promotes the first affirmative action in pro of the 

persons with disabilities by, in its article 37, clause VIII, securing that a minimum number of 

the available jobs in the government be secured for this group of people. The access to a 

public office involves not only being hired for the job but also having the conditions 

necessary to effectively perform the duties associated with the acquired position. This, 

however, seems to be the newest setback faced, at least in the public service,  by the persons 

with disabilities on their quest for materializing their right to work, and by it find in their 

productive force real human dignity. The national and international legislature offer several 

possible solutions for this problem, however, there are still a multitude of gaps the be filled so 

that the right to work can be effectively beheld by many of the persons with disabilities. 

 

Key words: Right to Work, Persons with disabilities. Public Services. Office Attributions.   
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, conforme Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência (IBGE, 

2012), há no país mais de 45 milhões de brasileiros, cerca de 23,9% da população nacional, 

que possuem algum tipo de deficiência (visual, motora, auditiva, mental ou intelectual). 

Observa-se, pelos dados ali demonstrados, que, não obstante os avanços legislativos, ainda há 

muito o que se construir em prol da concretização de direitos sociais básicos, que 

implementariam a desejada inclusão social das pessoas com deficiência, principalmente nos 

quesitos educação e trabalho.  

As pessoas com deficiência apresentaram taxas de alfabetização menores do que a 

população total em todas as regiões brasileiras. Os maiores desníveis – considerando a 

comparação entre pessoas com pelo menos uma deficiência e pessoas sem deficiência – foram 

encontrados na investigação dos índices de instrução: no universo de pessoas com 15 anos ou 

mais, que atingiram determinados anos de estudo, 38% das pessoas sem deficiência não 

possuem qualquer instrução ou possuem somente o ensino fundamental incompleto, índice 

pequeno quando comparado aos 61,1% das pessoas com deficiência. Em relação ao trabalho, 

considerando as pessoas com deficiência em idade economicamente ativa (entre 15 e 69 

anos), somente 54.8% delas encontram-se ocupadas (trabalhando formalmente), índice pelo 

menos 10% menor do que a taxa de ocupação das pessoas sem deficiência, na mesma faixa 

etária (IBGE, 2012).  

Essa análise detalhada da realidade brasileira conduz a um panorama no qual a 

pobreza, o desemprego e os baixos índices de instrução marcam a realidade das pessoas com 

deficiência, havendo ainda um longo caminho a ser percorrido até que se vençam as barreiras 

que se impõem à efetiva concretização dos direitos das pessoas com deficiência no país, rumo 

à completa inclusão social.  

Um dos principais vetores de inclusão social das pessoas com deficiência é o 

direito ao trabalho. Com efeito, trabalhar é o exercício produtivo da cidadania, integrando o 

homem ao meio social ao qual pertence, agregando-lhe valor para além do econômico. Trata-

se, ao mesmo tempo, de fundamento da República Federativa do Brasil e de direito social.  

Muito mais do que um dever, consiste em direito inerente à dignidade humana, ao qual 

somente se admite restrições em circunstâncias excepcionalíssimas. Nascer com deficiência 

ou adquiri-la no decorrer da vida não deve ser fator discriminante que autorize a restrição do 

direito ao trabalho.  
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A Constituição Federal, arrimada nos princípios da democracia, igualdade e 

cidadania promove a primeira medida afirmativa no sentido de determinar a reserva de vagas 

em seu artigo 37, inciso VIII, o qual se encontra associado diretamente ao direito de acesso 

aos cargos públicos e à investidura via concurso público, consignados nos incisos I e II do 

mesmo artigo.  

No entanto, acesso ao cargo público significa, para além do ingresso, viabilizado 

mediante a reserva de vaga o exercício efetivo das funções inerentes ao cargo. Muito embora 

a previsão da reserva legal de vagas represente uma vitória das pessoas com deficiência contra 

a abissal desvantagem em que concorriam nos concursos públicos, ela não serve para lhes 

assegurar o próximo passo dentro do serviço público.  

Hoje, a pessoa com deficiência ingressa na instituição pública de maneira 

isonômica em relação aos demais. Há lei lhes assegurando esse direito. Todavia, o 

ordenamento brasileiro parece ressentir-se do instrumental normativo que busque tutelar, de 

fato, o exercício pleno das atribuições legais por parte das pessoas com deficiência investidas 

em cargo público. 

A Convenção de Nova Iorque, artigo 27, alínea “i”, assegura às pessoas com 

deficiência que sejam fornecidas adaptações necessárias e razoáveis para que possam exercer 

suas atribuições legais. É adaptar as limitações da pessoa ao cargo e não o contrário.  

Não se pode deixar de mencionar outrossim, como desdobramento do primeiro 

problema, a questão da deficiência superveniente ao ingresso na instituição pública. A 

Convenção de Nova Iorque determina também, em seu artigo 27, alínea “k”, promover 

reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho para 

pessoas com deficiência. E se a Administração Pública, nesses casos, não dispuser de 

mecanismos de adaptação do servidor com deficiência que viabilize o exercício de suas 

atribuições legais? 

A experiência, ainda corrente, vivida pela candidata, no âmbito da Administração 

Superior  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará  (na  condição  de  Assessora  Jurídica  

do Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará)  permitiu-lhe  o  contato  com  caso  

prático (Processo  Administrativo  27555/2014-3),  deflagrador  das  primeiras pesquisas  

sobre  o  tema. Trata-se de membro do Ministério Público que, após vitaliciamento, foi 

acometido de deficiência  visual,  o  que  lhe  privou  das  habilidades  para  desenvolver  suas  

funções,  em  face  da dificuldade de adaptação da estrutura disponível às atuais limitações 

físicas.  Esse  fato  demonstra  que  as  possíveis  soluções  a  serem  encontradas  ao  final  da 
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pesquisa, além do valor teórico e acadêmico, serão de extrema relevância para o deslinde de 

casos  práticos  que  ocorrem  cada  vez  com  maior  frequência no  cotidiano  das  

instituições  públicas. 

Essa questão nuclear acaba ensejando diversas outras indagações: o direito das 

pessoas com deficiência, aprovadas em concurso público, ao pleno exercício das atribuições 

legais inerentes ao cargo encontra-se devidamente albergado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro? A Administração Pública dispõe da estrutura necessária a viabilizar esse direito às 

pessoas com deficiência? Até que ponto as adaptações e reabilitações comprometem o 

exercício do cargo, desvirtuando-o de suas reais finalidades? Como proceder em casos de 

deficiência superveniente à investidura no cargo público? Que soluções poderiam ser 

propostas? 

Diante disso, deflagrou-se uma investigação minuciosa do arcabouço normativo 

subjacente ao direito das pessoas com deficiência. Nessa análise, feita no Capítulo 1, busca-se 

enxergar os rumos que as legislações nacional e internacional tomaram no tratamento da 

matéria e, com isso, perceber, na evolução das abordagens, que dirtrizes normativas devem 

conduzir atualmente as soluções para os impasses com que se deparam as pessoas com 

deficiência.  

Fixadas as premissas legais e compreendido o sistema de regras que amparam o 

direito ora defendido, parte-se, ainda no Capítulo 1 e a partir do estudo da evolução 

normativa, em busca do conceito de pessoa com deficiência, ou do conceito de deficiência 

propriamente dito, como ele surgiu e se desenvolveu até alcançar seus contornos atuais.  

Em seguida, no Capítulo 2, pretende-se analisar detidamente em que bases 

axiológicas se encontra assentado o princípio da inclusão, vez que, da análise do sistema de 

normas feita no Capítulo 1, conclui-se que é este o vetor principal do direito das pessoas com 

deficiência. Diante disso, após brevíssima digressão propedêutica sobre regras e princípios,  

procede-se ao profundamento em torno dos princípios democrático, da igualdade, cidadania e 

justiça, como componentes essenciais de todas as leis, regulamentos, políticas públicas, atos 

administrativos e ações dirigidas à inclusão social.  

No Capítulo 3, alcança-se o núcleo central das questões acima expostas, 

explanando-se o conceito de trabalho, ponto que reclama necessariamente a 

interdisciplinariedade do Direito com outras ciências humanas, como a Sociologia, cujos 

conceitos serviram para elucidar o tema proposto. Em seguida, parte-se para a investigação do 
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direito ao trabalho e, mais especificamente, em relação às pessoas com deficiência: quais as 

feições que esse direito assume conforme a legislação pertinente, suas peculiaridades e 

enfrentamentos, a fim de que desenvolva sua função de vetor de inclusão social.  

Ainda no Capítulo 3, procede-se ao estudo da ação afirmativa, contida no artigo 

37, inciso VIII da Constituição Federal, qual seja, a reserva de vagas para as pessoas com 

deficiência e traça-se um breve panorama das dificuldades enfrentadas por essas pessoas para 

atravessar o primeiro portal rumo ao serviço público. Ultrapassado esse ponto, passa-se à 

análise propriamente dita do exercício das atribuições do cargo e emprego público, após 

aprovação e devida nomeação. São investigados os instrumentais normativos disponíveis, os 

regulamentos existentes a favor do exercício desse direito e como ele é viabilizado hoje.  

Por fim, são propostas três soluções iniciais para o problema: a utilização do 

mandado de injunção, não exatamente como uma solução em si, mas como um instrumento 

adequado de acesso ao Poder Judiciário, para que se alcance a norma do caso concreto a 

orientar tal solução; a melhoria e o reforço da utilização das equipes multidisciplinares nos 

órgãos públicos e, por último, a inclusão dos custos relativos às adaptações no orçamento 

público.  

O presente trabalho baseia-se principalmente em pesquisa bibliográfica teórica 

sobre o tema. Há dados estatísitcos, colhidos junto ao IBGE e CNJ. Quanto à pesquisa de 

campo, cumpre registrar que a investigação via sítios eletrônicos oficiais, portal da 

transparência ou Diários Oficiais revelou que, pelo menos, entre os órgãos da administração 

direta estadual (Governo do Estado, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública) 

não há registro de prática de trabalho apoiado ou qualquer regulamento que se refira à 

composição ou atuação de equipe multidisciplinar, dirigidas a subsidiar o trabalho das pessoas 

com deficiência no serviço público cearense.  

Assim, as reflexões teóricas feitas acerca do exercício das atribuições dos cargos 

ou empregos públicos por pessoas com deficiência tomam por base as considerações da 

doutrina e da jurisprudência pátria e, principalmente a legislação nacional e internacional. 

Uma vez descritos os caminhos percorridos durante a pesquisa e a metodologia 

utilizada, cumpre realizar algumas breves incursões sobre três tópicos importantes para a 

abordagem do tema. Cuida-se da denominação adequada para referir-se às pessoas com 

deficiência, se elas são consideradas minorias ou grupo vulnerável, e do conceito de ação 

afirmativa. Seus respectivos conteúdos, porém, se apresentam doutrinariamente bem mais 
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profundos do que os estreitos limites deste trabalho acadêmico ousam comportar, razão pela 

qual será feita apenas uma exposição superficial dos conceitos, a fim de que possam ser mais 

claramente utilizados no decorrer da explanação que se segue.  

As pessoas com deficiência somam aproximadamente um bilhão de pessoas no 

mundo (MORENO, 2015), número que as constitui como a maior minoria da humanidade. 

Apesar disso, analisando os temas tratados como prioridade no âmbito dos direitos humanos, 

verifcar-se-á que elas foram as últimas a serem contempladas. Não obstante tenham 

conseguido mobilizar apoio considerável para inserir suas reivindicações nas agendas 

nacional e internacional, ainda falta muito, em termos de legislação e políticas públicas, para a 

verdadeira concretização de seus direitos.  

Exemplo emblemático das conquistas alcançadas por essas pessoas consiste 

exatamente na forma como se autodenominam. Os termos que ao longo dos anos têm sido 

utilizados para designar as pessoas com deficiência sintetizam da maneira mais clara e breve 

possível os retrocessos ou avanços no tratamento jurídico e político dessa questão.  

Com efeito, as pessoas com deficiência foram designadas ainda no início século 

XX, tanto na literatura, nas instituições públicas e nos diplomas legais, como “inválidas”, o 

que lhes estigmatizava como “indivíduos sem valor”, socialmente inúteis, fardos para suas 

famílias. No período pós-guerra, passou-se a empregar o termo “incapacitados”, o que não 

deixou de representar um avanço, na medida em que se compreendia que as pessoas assim 

denominadas detinham capacidade residual para algumas práticas da vida (SASSAKI, 2003, 

p. 12-15).  

De 1960 a 1980, verifica-se a inserção do vocábulo “defeituosos”, “deficientes” ou 

“excepcionais”, que focalizam as deficiências em si, sem reforçarem o que as pessoas não 

conseguiam fazer como a maioria (SASSAKI, 2003, p. 12-15). A partir de 1981, quando se 

popularizaram os termos utilizados pela Organização Mundial de Saúde, na Classificação 

Internacional de Impedimentos, Deficiências e Incapacidades, nunca mais se utilizou a 

palavra “indivíduo” para denominar as pessoas com deficiência, utilizando-se em seu lugar, a 

palavra “pessoa”, igualando-os em dignidade às pessoas sem deficiência  (SASSAKI, 2003, p. 

12-15). O termo “pessoa deficiente”, porém, passou a ser criticado, pois representava que a 

pessoa inteira seria deficiente, cedendo lugar à expressão “pessoa portadora de deficiência” 

(SASSAKI, 2003, p. 12-15). 
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Da década de 90 até hoje, preferiu-se trocar o termo “deficiência” por 

“necessidades especiais”, resultando em “pessoa portadora de necessidades especiais”, o qual 

também foi alvo de críticas, pois “portar” não seria a expressão adequada para algo que não 

pode ser deixado pela pessoa que o porta. A partir da Declaração de Salamanca, de 1994, 

empregou-se definitivamente o termo que melhor traduz as limitações vividas por essas 

pessoas, sem lhes retirar a dignidade humana: pessoas com deficiência. Trata-se de expressão 

que enfatiza mais a pessoa do que sua deficiência, de modo que, apesar de suas limitações, 

não deixa de ser pessoa, com direito à inclusão social (SASSAKI, 2003, p. 12-15).  

Fixada essa premissa, e voltando o olhar ao considerável número de pessoas com 

deficiência, admite-se uma primeira indagação, de ordem metodológica: se se trata de uma 

parcela considerável da humanidade, maior até do que a população de grande parte dos países 

do mundo, podemos classificar as pessoas com deficiência como minoria? A esse respeito, 

cumpre diferenciar o conceito de “minoria” e de “grupo vulnerável”, o que se trata de tarefa 

bastante complexa, vez que suas respectivas realidades não podem ficar restritas apenas a 

critérios étnicos, religiosos, linguísticos ou culturais, pois deve-se sopesar sua realidade 

jurídica em face das conquistas modernas (SÉGUIN, 2002,p. 09). 

Dito isto, entende Mazarío (1997, p. 207), que uma minoria pode ser entendida 

como grupo de pessoas que residem permanentemente no território de um país, 

numericamente inferior e não dominante quando comparada ao restante da população, cujas 

características étnicas, culturais e religiosas se pretende conservar e promover.  

Conforme Séguin (2002, p. 12), as minorias não necessariamente submetem-se à 

discriminações no país onde vivem, ao contrário dos grupos vulneráveis, que enfrentam 

exatamente esse enfraquecimento em seu poder de exigir e efetivar direitos. Muitaz vezes, 

esses grupos sequer sabem que estão sendo vitimados pela exclusão ou desconhecem até 

mesmo que são titulares de direitos fundamentais.  

Sobre o tema, arremata Mazarío (1997,p. 198), esclarecendo que uma minoria é 

sempre um grupo vulnerável, porém, nem todo grupo vulnerável consiste em uma minoria, 

uma vez que esta pode não estar unida em volta de algum elemento cultural, étnico, 

linguístico,  configuradores  de  sua própria   identidade   ou,   enfim,   que   não   tenham   

nenhum   elemento   de permanência ou  de  lealdade  do Estado  em que vivem. Ele afasta, 

por exemplo, os asilados, os refugiados e os estrangeiros do conceito de minoria.   
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Assim, pode-se entender que, numericamente falando, as pessoas com deficiência 

seriam uma minoria e, em se tratando de traço distintivo unificador, também podem ser 

enquadradas como grupo vulnerável.  

Compreender que as pessoas com deficiência constituem uma minoria é 

importante no sentido de inseri-las em um contexto histórico-político de lutas contínuas 

travadas também por outros grupos assim também caracterizados, cujas conquistas 

provocaram uma mudança revolucionária no âmbito dos direitos humanos, principalmente no 

que tange a compreensão do princípio da igualdade e de seus consectários.  

As mulheres, por exemplo, apenas vieram a conquistar seus direitos políticos, e a 

igualdade material em relação aos homens, na década de 20, ainda havendo muito a 

implementar; os negros, somente passaram a ter plena posse de seus direitos civis a partir dos 

anos 50 e 60. As pessoas com deficiência, nos anos 80, mobilizaram-se e conquistaram em 

seu favor o reconhecimento de seus direitos em tratados internacionais (FONSECA, 2006, P. 

311)
1
.  

Quer-se demonstrar com isso que a ideia de direitos iguais garantidos em lei para 

todos (igualdade formal), bem como a diretriz de tratar igualmente os iguais e desigualmente 

                                                 
1
 O nascimento prematuro, aos seis meses de gestação, resultou em paralisia cerebral e perda parcial da visão. 

Aos 23 anos, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca ficou cego, quando cursava o terceiro ano da faculdade de 

Direito. Conseguiu se formar com apoio dos colegas e depois enfrentou preconceitos e dificuldades para 

conseguir o primeiro emprego. Chegou a ser reprovado, há 20 anos, no concurso para juiz do Tribunal Regional 

do Trabalho de São Paulo, justamente por ser cego. Em seguida, passou no concurso para Procurador do 

Trabalho. Hoje, é o primeiro desembargador cego da história do Brasil. Disponível em <http://www.ame-

sp.org.br/noticias/entrevista/teentrevista42.shtml>. Graduação em Direito pela Universidade de São Paulo 

(1985); especialização em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo (1986); mestrado em Direito do 

Trabalho pela Universidade de São Paulo (1995); e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná 

(2005). Exerce o cargo de Desembargador do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Paraná); 

membro da 2ª Turma e da Seção Especializada; preside a Comissão de Acessibilidade e a Comissão Artística e 

Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Paraná); professor do curso de pós-graduação lato 

sensu da Faculdade de Direito da Universidade Positivo; professor do curso de pós-graduação lato sensu da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do Centro Universitário Curitiba e da Escola da Magistratura do 

Trabalho da 9ª Região. Palestrante e autor de diversos artigos publicados em revistas especializadas em Direito 

do Trabalho; autor do livro “O Trabalho da Pessoa com Deficiência e a Lapidação dos Direitos Humanos”, pela 

editora LTr. Membro da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho; convocado no 

período de 04 de novembro a 05 de dezembro de 2013 para atuar no Tribunal Superior do Trabalho e no 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho em colaboração à implementação de ações de acessibilidade no 

Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho - PJe/JT, bem como na elaboração de propostas para o 

projeto da Lei 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), e do Programa de Combate ao Trabalho Infantil; colaborador na redação da Lei 

10.097/2000, que alterou o capítulo da Aprendizagem na CLT; colaborador na redação do texto do Decreto 

3.298/1999, que regulamenta as normas referentes aos direitos das pessoas com deficiência; colaborador na 

redação das Normas Administrativas, que regulam o Consórcio de Empregadores Rurais; colaborador na redação 

da Lei 11.180/2005, que possibilita a aprendizagem a pessoas com deficiência; colaborador na redação do 

Decreto Federal 5.598/2005, que regulamenta a Lei 10.097/2000 (Lei da Aprendizagem); e colaborador junto à 

delegação brasileira para a redação da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da 

ONU, no grupo de trabalho ad hoc da Assembleia Geral, de 8 a 28 de agosto de 2006, em Nova Iorque. 

Disponível em <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784831Z8>. Acesso em 04 out. 

2016 

http://www.ame-sp.org.br/noticias/entrevista/teentrevista42.shtml
http://www.ame-sp.org.br/noticias/entrevista/teentrevista42.shtml
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os desiguais (igualdade material), não foi suficiente para assegurar a esses grupos (minorias 

ou grupos vulneraveis) o acesso a direitos os mais básicos. Uma minoria ou um grupo 

vulnerável destaca-se por não ser igual, razão pela qual não pode ser tratada como todos são 

tratados. Da mesma forma, se ela não é igual, é “desigual”. Tratar “desiguais” 

“desigualmente” significa destinar que tipo de proteção normativa a esse grupo
2
?  

Dada a insuficiência dessas ideias para assegurar e efetivar os direitos dessas 

pessoas, elas tiveram que se unir em torno de uma causa: a de demonstrar para o mundo e 

para as nações de que fazem parte a peculiaridade de suas vidas e das circunstâncias que os 

cercam, as suas diferenças que os tornam tão únicos e tão representativos da diversidade e 

pluralidade do gênero humano. 

Todas essas peculiaridades não devem mais ser ignoradas pelo direito. A luta 

antidiscriminatória sacramenta-se na mobilização desses grupos que logram a progressiva 

incorporação institucional de seus anseios de inclusão o que acaba por resultar na lapidação 

do conceito de igualdade real e de ações afirmativas.  

A ideia de igualdade real integra o conjunto de princípios que constituem a base 

axiológica do princípio da inclusão, espinha dorsal do arcabouço normativo do direito das 

pessoas com deficiência e, por essa razão, seu conceito será analisado com maior 

profundidade no Capítulo 2. As ações afirmativas são consectárias da igualdade e podem ser 

adotadas tanto pelo Poder Público como pela iniciativa privada, porém, por constituírem 

conceito introdutório para este trabalho, serão aqui brevemente delineadas, não obstante se 

reconheça as profundas discussões doutrinarias existentes a seu respeito
3
.   

Não se pode compreender o conceito de ações afirmativas sem perpassar as noções 

sobre discriminação
4
 

5
. A ação antidiscriminatóra nem sempre tem feições negativas. É 

exatamente quando a discriminação assume aspecto positivo que surgem as ações afirmativas. 

Elas se enquadram no campo das discriminações positivas e legítimas, cujo escopo é 

favorecer grupos historicamente vitimados e compensar prejuízos decorrentes dessa exclusão. 

                                                 
2
 O tema será melhor aprofundado no Capítulo 2, tópico 2.2.  

3
 Para maior aprofundamento em torno do tema, ver Fonseca, 2006, p. 72-200. 

4
 Toma-se como referência o conceito de discriminação trazido pelo artigo 1º. da Convenção 111 da OIT, 

considerando como tal o ato que implique distinção, exclusão ou preferência por motivo de raça, cor, sexo, 

religião, opinião, política, ascendência nacional ou origm social que implique anulação ou prejuízo da igualdade 

de oportunidades ou de tratamento no emprego e na ocupação; assim como aqueles atos que, em razao de sua 

natureza inusitada suscitem consulta prévia às organizações de trabalhadores e empregadores, além de outras, 

quando se fizerem necessários.  
5
 Há várias classificações de discriminação: direta, indireta, oculta, pela tradiçao, institucional, na aplicação do 

direito, manifesta, presumida e legítimas. Para maior aprofundamento, ver Fonseca (2006, p. 167-171). 
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Um dos primeiros exemplos é trazido pela Convenção 111 e Convenção 159 da OIT. Esta 

última, por exemplo, prega o acesso das pessoas com deficiência a trabalhos adequados
6
.  

Ações afirmativas são, portanto, medidas que suprem desvantagens históricas, 

ensejando discriminações positivas, num contexto em que a igualdade real transcende a mera 

aspiração formal igualitária ou a meritocracia dos desiguais, tendo em vista que as sociedades 

demonstram ser histórica e culturalmente excludentes (LORENTZ, 2001, p. 523)
7
.  

Pretende-se com isso assentar que, por meio das ações afirmativas, o Direito se 

adequa às peculiaridades de cada grupo, a fim de lhes conferir o status de igualdade, ou seja, a 

condição de cidadãos, a nota da dignidade humana. Assim, o direito das pessoas com 

deficiência, entendido como o conjunto de normas que asseguram a essa minoria a efetividade 

de seus direitos fundamentais, consiste em uma das mais recentes ações afirmativas 

alcançadas em seu favor.  

Ao ser mencionado o nome do famoso astrofísico Stephen Hawkin, cuja vida foi 

retratada no filme “A Teoria de Tudo”, a imagem que primeiro se projeta em todas as mentes 

é a de um ser humano brilhante. A doença motoneuronial que o vitimou e lhe conferiu 

limitações físicas vem a reboque, mas sempre em segundo lugar. Acontece o mesmo quando 

se fala em Beethoven, Franklin D. Roosevelt, Frida Kahlo, Alexander Pope, Antônio 

Francisco Lisboa (o Aleijadinho), John Nash, Andrea Boceli, Ernesto Nazareth. Todos eles se 

destacaram e o que lhes viabilizou tal notoriedade foi exatamente o trabalho. Negar esse 

direito às pessoas com deficiência pode significar perder muitos talentos como esses. 

A deficiência não é capaz de atrapalhar o florescimento das capacidades e das 

virtudes humanas quando ela é encarada apenas como uma das muitas características do 

indivíduo. Há cientistas brilhantes com e sem deficiência; há artistas, escritores, músicos, 

filósofos, professores, médicos, juristas muito talentosos, com e sem deficiência. Para o 

sucesso dessas pessoas, a deficiência foi apenas mais um obstáculo a ser superado, dentre 

tantos outros que todas as pessoas de feitos notáveis se obrigam a atravessar.         

 

                                                 
6
 Tal adequação teria um duplo sentido: adequado às peculiaridades da deficiência apresentada pelo trabalhador, 

mediante adoção dos instrumentos hábeis a propiciar produtividade profissinal e adequado no sentido de que 

deve proporcionar ao trabalhador oportunidades iguais de remuneração, progresso na carreira, dignidade e 

cidadania (FONSECA, 2006, p. 172). 
7
 Outro conceito interessante de ações afirmativas é trazido por Gomes (2001, p. 40): “ações afirmativas podem 

ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 

voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como 

para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do 

ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego”. 
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1. A EVOLUÇÃO NORMATIVA E O CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A luta das pessoas com deficiência atingiu seu ápice na década de 80 e alçou 

registro nas agendas internacionais. A partir daí, ganhou repercussão nacional, espraiando-se 

por todo o ordenamento jurídico brasileiro. Acompanhar essa evolução faz-se necessário para 

entender com profundidade a ideia de inclusão, como atualmente se sustenta, bem como o 

próprio conceito de deficiência. 

 

 

1.1 Evolução normativa 

 

Analisando o contexto histórico, em cotejo com os respectivos marcos 

normativos, Piovesan (2013, p. 268) divide em quatro fases históricas a evolução dos direitos 

humanos das pessoas com deficiência: primeira fase de completa intolerância, em que a 

deficiência era concebida como impureza ou castigo divino; segunda fase, marcada pela 

indiferença, como se invisíveis fossem; terceira fase, identificada com o modelo médico, 

como se a deficiência fosse algo a ser curado; quarta fase, cuja diretriz é compreender a 

deficiência sob o prisma dos direitos humanos, sendo dever do Estado e da sociedade eliminar 

as barreiras que se impunham à real concretização dos direitos das pessoas com deficiência.  

Os registros mais antigos sobre pessoa com deficiência encontram-se, de forma 

esparsa, na literatura grega e romana, na Bíblia, no Talmud e no Corão (ARANHA apud 

GURGEL, 2006, p.20). Na Grécia antiga, os espartanos eliminavam aqueles que nasciam com 

algum defeito físico visível. A Lei das XII Tábuas previa, expressamente, autorização para 

que os pater famílias eliminassem os filhos com deficiência (FONSECA, 2006, p. 72). Platão 

(2003, P. 75), na “República”, recomendava esconder os disformes e Aristóteles (2001, P. 80) 

na “Política” orientava que nenhuma criança nascida disforme merecia ser “criada. 

Por outro lado, os atenienses, sob os influxos da concepção aristotélica de 

igualdade geométrica – segundo a qual cada um deve ser atendido conforme seus méritos – 

desenvolveram uma espécie de sistema de seguridade, semelhante à previdência social, que 

cuidava dos heróis de guerra, os quais, todavia, eram mantidos isolados, para não influenciar 

negativamente o moral das tropas. Há notícia ainda de civilizações antigas que as protegiam, 

como os hindus, cuja crença atribuía às pessoas com deficiência visual, por exemplo, uma 
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condição de maior sensibilidade espiritual, levando-as aos desempenho de funções religiosas 

(FONSECA, 2006, p. 73)  

Posteriormente, durante a Idade Média, por força do cristianismo,  consolidou-se 

no ocidente a abordagem assistencialista das deficiências. O tratamento que se lhes 

dispensava nas casas de assistência era o de acolhimento caritativo, porém ainda de forte viés 

excludente. Com a progressiva queda do feudalismo e ascensão do mercantilismo, todavia, 

surgiu a noção de que as pessoas com deficiência deveriam integrar o sistema de produção, o 

que lhes impôs a necessidade de serem “curadas”. 

Partindo dessa premissa, o desenvolvimento filosófico e das ciências naturais 

ocorrido nos séculos XVII e XVIII contribuiu para o avanço da compreensão social a respeito 

das deficiências, fazendo surgir, por exemplo, as primeiras iniciativas de ensino de 

comunicação para pessoas surdas e as sementes das instituições especializadas em tratamento 

de deficiências mentais. Data desse período o surgimento do código Braile, por Louis Braille 

e aprimoram-se a cadeira de roda, bengalas, muletas, próteses entre outros instrumentos de 

apoio (GUGEL, 2006, p. 21). 

Apesar de toda essa evolução, a preocupação da comunidade jurídica 

internacional com a efetiva proteção dos direitos das pessoas com deficiência somente 

começou a ganhar corpo após a ocorrência das duas Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-

1945) e, posteriormente, Guerra do Vietnã (1955-1975), quando passou a ser alarmante o 

número de vítimas acometidas de deficiência auditiva, visual e de locomoção.  

No Brasil, o saldo desastroso das guerras não chegou a atingir um número 

significativo de pessoas, de modo a deflagrar ações afirmativas nacionais de proteção às 

pessoas com deficiência. A rigor, as causas da deficiência, no país, de devem aos acidentes de 

trânsito, à carência alimentar, à dificuldade de acesso a tratamentos preventivos e às precárias 

condições de higiene (ARAÚJO, 2011, p. 8). 

A proteção das pessoas com deficiência nunca foi objeto de preocupação do 

constituinte brasileiro desde 1824 a 1969. Muito embora, por meio do Decreto Legislativo nº 

62.150 de 19 de janeiro de 1968, o país tivesse subscrito a Convenção nº 111
8
 da OIT (o 

principal documento da OIT sobre discriminação no trabalho), não havia qualquer menção 

                                                 
8
 Trata-se de um dos principais documentos internacionais acerca da política de combate à discriminação no 

trabalho, que inspirou ainda mais duas Recomendações (de nº 99, de 1955 e nº 168, de 1983) e uma Convenção 

(de nº 159/1983).   
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constitucional sobre o direito das pessoas com deficiência até a Emenda Constitucional nº 1, 

de 1969.   

Não obstante a comunidade internacional já estivesse mobilizada em torno do 

tema – como revela a publicação da Declaração dos Direitos dos Deficientes Mentais, 1971, 

pela ONU – o ordenamento jurídico brasileiro passou a contemplar apenas a tímida previsão 

constante da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, cujo texto não foi sequer incorporado à 

Constituição, permanecendo ao final desta, deixando entrever a segregação normativa a que 

eram submetidos os direitos das pessoas com deficiência nessa época. 

Em 1975, a Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo de promover 

níveis de vida mais elevados, trabalho permanente para todos, condições de progresso, 

desenvolvimento econômico e social, formula a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiência, tendo em vista a necessidade de prevenir deficiências físicas e 

mentais e de prestar assistência às pessoas deficientes para que elas possam desenvolver suas 

habilidades nos mais variados campos de atividades e para promover, portanto, quanto 

possível, sua integração na vida normal (GURGEL, 2006, p. 27).      

No Brasil, esse marco normativo serviu de referência para a elaboração da 

Emenda Constitucional nº 12/78 que passa a empregar o termo “deficiente”, assegurando-lhe 

a implementação de melhores condições sociais e econômicas, por meio da educação especial 

e gratuita; assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do país; proibição 

de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço público e a salários e 

possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. 

Percebida a grave questão social em torno das pessoas com deficiência, a 

comunidade internacional passou a debruçar-se mais detidamente sobre o problema e a 

agregar esforços às iniciativas políticas dirigidas a sua solução.  

Em 1980, a Organização Mundial de Saúde publica a Classificação Internacional 

de Impedimentos, Deficiências e Incapacidades – CIDID (Internacional Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicaps – ICIDH). Em seguida, as Nações Unidas 

proclamaram 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes (ONU, Resolução n º. 

34/154, 1979), movimento que ganhou força em 1982, com o lançamento do Programa de 

Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência (ONU, Resolução nº. 37/52 – World 

Programme of Action Cocerning Disabled Persons).  
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Esse movimento repercutiu também no âmbito da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), em 1983, que fez publicar a Convenção nº. 159, acerca da Reabilitação 

Profissional e Emprego das Pessoas Deficientes. Imerso na onda gerada pela atuação 

internacional em prol das pessoas com deficiência, o Brasil fez introduzir, na Constituição de 

1988 a designação de pessoa portadora de deficiência, vindo a ratificar posteriormente a 

citada Convenção da OIT nº. 159, promulgada pelo Decreto Legislativo nº. 129 de 22 de maio 

de 1991.  

Em âmbito nacional, a Constituição de 1988 representou um divisor de águas em 

se tratando de avanços legislativos e de políticas públicas em favor da pessoa com 

deficiência, inaugurando, no país, a última fase histórica dos direitos das pessoas com 

deficiência, conforme descrito por Flávia Piovesan (2013).  

No que tange os direitos sociais, o artigo 7º, inciso XXXI, proíbe qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência; o 

artigo 23, inciso II, contempla a competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios tratarem da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia 

dos direitos das pessoas com deficiência; o artigo 24, inciso XIV, por sua vez, disciplina a 

competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a proteção e 

integração social das pessoas com deficiência. 

Além disso, há outros indicativos da nova vertente seguida pelo constituinte de 

1988 no tratamento dado aos direitos das pessoas com deficiência: ao tratar da Administração 

Pública, a Constituição reserva percentual de cargos e empregos públicos para pessoas com 

deficiência, em seu artigo 37; no artigo 196, a Constituição define o direito à saúde como 

direito de todos e dever do Estado e garante o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação; ao tratar dos objetivos da Assistência 

Social, o artigo 203, inciso IV, assegura a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, bem como, em seu inciso V, 

garante um salário mínimo de benefício mensal
9
 à pessoa portadora de deficiência que 

comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. 

No artigo 208, inciso III, garante-se o atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino e, por fim, o artigo 

                                                 
9
 Interessantes as críticas tecidas por Fonseca (2006) e Gugel (2006, p. 38) aos mencionados benefícios em face 

de seu caráter assistencialista.  
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227, em seu § 2º. determina ao legislador ordinário que disponha sobre normas de construção 

dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 

coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, comando 

repetido no artigo 244.   

Prosseguindo o paralelo entre os cenários nacional e internacional, no contexto 

mundial, merecem registro as Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas 

Portadoras de Deficiência (ONU, Resolução nº. 48/96, 1993), Declaração de Salamanca, de 

junho de 1994, sobre o direito à educação às pessoas com deficiência; Carta para o Terceiro 

Milênio da Reabilitação Internacional, de setembro de 1999, para garantir a plena inclusão da 

pessoa com deficiência na sociedade; Declaração de Washington, de setembro de 1999; 

Declaração de Montreal de junho de 2001, que estimula a adoção do desenho inclusivo em 

todos os ambientes, produtos e serviços; Declaração de Madri, de março de 2002; Declaração 

de Sapporo e Declaração de Caracas, ambas de outubro de 2002 (GURGEL, 2006, p. 29-30). 

Todos esses pactos internacionais tiveram repercussão no novo cenário 

descortinado pela Constituição Federal. Nesse contexto, as pessoas com deficiência lograram 

importantes resultados legislativos no país, desde 1988, cujos destaques serão a seguir 

indicados.
10

  

Em 1989, foi publicada a Lei nº. 7.853, que dispõe sobre o apoio às pessoas com 

deficiência, sua integração social, e sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE, a qual somente foi efetivamente instalada em 

1993. Trata-se de instituição incumbida de elaborar planos, projetos e programas, dirigidos à 

implantação da Política Nacional para Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência. 

Assim, pela primeira vez o seguimento das pessoas com deficiência ganhou visibilidade na 

estrutura do governo federal (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012, p. 18).
11

   

                                                 
10

 Para informação completa sobre as leis e decretos acerca das pessoas com deficiência vide CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, Legislação brasileira sobre pessoas com deficiência. 7ª. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 

Edições Câmara, 2013. 
11

 Vale registrar, porém, que, em 2003, as políticas em favor das pessoas com deficiência  passaram a ser 

diretamente vinculadas à Presidência da República, dentro da pasta de Direitos Humanos e, em 2010, a CORDE 

foi elevada à categoria de Secretaria Nacional. A CORDE desenvolve seus planos e programas em interação com 

o CONADE – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, órgão superior de 

deliberação coletiva com atribuição principal de garantir a implementação da Política Nacional de Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, além de acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais 

relativas à pessoa com deficiência, zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo desses 

direitos, propor elaboração de estudos, pesquisas e campanhas visando à prevenção de deficiências. O CONADE 

foi criado pelo Decreto nº. 3.298 de 20 de dezembro de 1999 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012, p. 19). 
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A par dos diplomas legislativos que passaram a contemplar esparsamente, em seu 

texto, os direitos das pessoas com deficiência – a exemplo da Lei nº 8.069/93 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) e Lei nº 8.112/93 (que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União) – configuram marcos importantes na disciplina dos 

direitos das pessoas com deficiência, principalmente na questão da acessibilidade, a Lei nº 

8.899/94, que instituiu o passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual. No ano 

seguinte, a Lei nº 8.989/1995 estabeleceu isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 

– IPI na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem 

como por pessoas com deficiência.  

Outro avanço na acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida deu-se com a publicação das Leis nº 10.048/2000 e Lei nº 10.098/2000. A primeira 

cuida do atendimento prioritário e a acessibilidade nos meios de transporte, estabelecendo 

penalidades em caso de descumprimento; a última categoriza a acessibilidade ao meio físico, 

aos meios de transporte, na comunicação e informação. Ao regulamentar os mencionados 

diplomas legais, o Decreto nº 5.296/2004 ampliou a proteção a espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, edificações, serviços de transporte e dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação.  

Nessa mesma esteira, se encontra a Emenda Constitucional nº. 47/2005, alterando 

a redação do § 4º do art. 40, acrescentou o inciso I, vedando a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime previdenciário 

próprio, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores 

públicos portadores de deficiência. Da mesma forma, a Emenda traça semelhante ressalva, em 

se tratando do regime geral de previdência, no artigo 201, § 1º. 

Por fim, a Emenda Constitucional nº 65/2010, alterou a redação do artigo 227, § 

1º, inciso II, que prevê a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 

as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração 

social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 

eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação consiste em 

diretriz, guiando as políticas específicas de ação do Estado a fim de  promover programas de 

assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem. 

Merecem registro outros diplomas legislativos infraconstitucionais cujo advento 

veio a tornar irreversível a corrente de implementação de direitos das pessoas com deficiência 



 

 26 

e sua crescente participação nos processos políticos. Esses diplomas passaram a disciplinar 

temas específicos e, por vezes, de tipos de deficiências particulares, conferindo-lhes o devido 

tratamento diferenciado em nome da igualdade.  

São eles: Lei nº10.216 de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental; Lei nº 10.436/2002, que reconhece a língua brasileira de sinais como meio 

legal de comunicação e expressão; Lei nº 10.708/2003, que institui o auxílio–reabilitação 

psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações; Lei nº 

10.845/2004, que institui o Programa de Complementação ao atendimento Educacional 

Especializado às pessoas portadoras de deficiência; Lei nº 11.126/2005, que dispõe sobre o 

direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso 

coletivo acompanhado de cão-guia e Lei nº 11.133/2005, que institui o dia nacional de Luta 

da Pessoa Portadora de Deficiência.   

Nota-se que o legislador brasileiro, como reflexo da nova concepção internacional 

dos direitos das pessoas com deficiência, fez inserir, no ordenamento pátrio, direitos 

correlatos à proteção constitucional conferida à pessoa com deficiência.       

Seguindo a mais avançada vertente sobre a temática em questão, a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, doravante chamada de Convenção de Nova 

Iorque, adotada pela Organização das Nações Unidas, de acordo com a Resolução nº 61/106 

da Assembleia Geral representa, para o Brasil, o mais importante marco legislativo na luta 

pela inclusão dos direitos das pessoas com deficiência nos ordenamentos jurídicos locais e 

sua efetivação. Foi o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI e o que teve as 

negociações mais céleres já registradas. A Convenção e seu Protocolo Facultativo, assinados 

em Nova York, em 30 de março de 2007, foram ratificados pelo Brasil, tendo seu instrumento 

depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas em 1º de agosto de 2008 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2008).  

Assim, no ano do sexagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), promulgada pelas Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, as 

pessoas com deficiência, que à época somavam 650 milhões de pessoas no mundo, passavam 

a contar com mais um poderoso instrumento em prol da efetivação de seus direitos. De fato, o 

artigo 1º da DUDH já seria bastante para assegurar-lhes condição digna de vida e inclusão 

social, contudo a Convenção se fez necessária e surge em momento marcante da luta desse 

grupo ainda tão estigmatizado.   
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Importante destacar, nesse ponto, que a Constituição Federal de 1988, desde o 

texto original, já previa (artigo 5º, § 2º) que os direitos e garantias nela expressos não 

excluíam outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil fosse parte.  

Avanço de inigualável valor para superar as divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais sobre a posição hierárquico-normativa dos tratados internacionais de direitos 

humanos ao ordenamento brasileiro adveio da Emenda Constitucional nº 45/2004, que 

acrescentou o § 3º ao artigo 5º supramencionado. A partir de então, os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que fossem aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, seriam 

equivalentes às emendas constitucionais, o que significa aplicação imediata e eficácia plena 

desses direitos, conforme assegura o §1º do mesmo preceptivo.  

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi o 

primeiro tratado internacional a ser aprovado com esse quórum qualificado, tendo sido 

publicado o Decreto 186/2008, no Diário Oficial da União de 10 de julho de 2008. Entrou em 

vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, em 31 de agosto de 2008 e, internamente na 

condição de emenda constitucional, a partir do Decreto nº 6.949, publicado em 26 de agosto 

de 2009.  

Conforme Piovesan (2013, p. 270), a Convenção contempla as vertentes 

repressiva (atinente à proibição da discriminação) e promocional (atinente à promoção da 

igualdade), no que tange à proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Expressamente 

enuncia a possibilidade e dos Estados adotarem medidas especiais necessárias a acelerar ou 

alcançar a igualdade de fato das pessoas com deficiência (artigo 5º, parágrafo 4º).   

A Convenção, portanto, toca novamente no objetivo primordial de toda norma 

cuja pretensão esteja inserida no contexto descrito por Bobbio (1997, p.112), de passagem do 

estado liberal para o estado social, do direito com função predominantemente protetora 

repressiva para um direito promocional. Trata-se da igualdade de fato, da qual o Estado deve 

lançar mão para assegurar às minorias – no caso, as pessoas com deficiência – a efetiva 

concretização de seus direitos fundamentais. 

A propósito, assegura o artigo 5º. da Constituição de 1988, todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No mesmo preceptivo, garante-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à igualdade, além 
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da proteção ao direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Eis a pedra angular da 

concretização da inclusão social de todas as pessoas com deficiência. 

No panorama nacional, conquista relevante em prol dos direitos das pessoas com 

deficiência foi a publicação da Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Esse marco legislativo, 

revestido das feições de ação afirmativa, homenageia uma das formas de deficiência mais 

delicadas, cujas características, apesar de pouco aparentes, importam em grande medida na 

diferença de tratamento destinado a esses indivíduos.  

Essa lei prevê um conjunto de ações, nos três níveis de governo, dirigidas a 

proteger as pessoas com algum transtorno do espectro autista, eliminar toda e qualquer forma 

de discriminação, reafirmando todos os direitos de cidadania deste público alvo, assegurando-

lhes direitos a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamentos, além do acesso à 

educação, à proteção social (benefícios, cuidados e moradia), ao trabalho e à provisões 

adequadas de serviços que lhes propiciem a igualdade de oportunidades. Trata-se de 

importante avanço na perspectiva de superação de barreiras que impedem a autonomia e a 

participação social das pessoas com autismo de e suas famílias.  

Por fim, tendo por base a Convenção de Nova Iorque, foi aprovada a Lei nº 

13.146 de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) 

como uma resposta nacional à tendência universal de maior proteção, de afirmação e 

refinamento dos direitos desse grupo social. A lei não somente cuida da atenção prioritária 

que se deve dedicar às pessoas com deficiência, mas também dos seus direitos fundamentais, 

tais como vida, saúde, educação e trabalho, bem como da acessibilidade em todos os setores 

sociais (informação, comunicação, participação política).  

Constata-se também a preocupação do legislador brasileiro em assegurar o acesso 

à justiça às pessoas com deficiência e dispor, de maneira inédita, sobre seu peculiar exercício 

da capacidade legal. Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão promoveu profundas alterações 

no campo penal – instituindo novas condutas delitivas, com o intuito de coibir um número 

cada vez maior de formas de discriminação e exclusão social – e nas esferas civil, eleitoral, 

trabalhista, consumerista, do direito da criança e do adolescente, por meio de alterações nos 

respectivos códigos e leis. 

Nota-se, pois, uma nítida intenção de garantir ao máximo os direitos das pessoas 

com deficiência e sua efetivação. A LBI proporcionou alterações inclusive na Lei Geral de 
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Licitações (lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993) e Lei de Improbidade Administrativa (lei nº 

8.742 de 7 de dezembro de 1993). O legislador, portanto, desceu ao detalhe de cada campo do 

direito, tentando escapar ao máximo das generalizações normativas que durante muito tempo 

consistiram nos obstáculos que impediam a concretização dos direitos desse grupo social, 

como se quisesse adaptar todo o ordenamento jurídico às suas necessidades mais específicas, 

customizando o direito, por assim dizer.  

Essa tendência “customizadora” reverberou inclusive no Poder Executivo que 

recentemente veio a instituir o Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência (o cadastro-inclusão), por meio do 

Decreto nº 8.954 de 10 de janeiro de 2017, cuja finalidade é a finalidade de coletar, processar, 

sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a 

caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência e das barreiras que impedem a 

realização de seus direitos.  

Cuida-se de uma iniciativa dirigida a promover principalmente o conhecimento 

pormenorizado das deficiências, por meio da sincronização de dados em um registro 

eletrônico unificado, realização de pesquisas e estudos, a fim de avaliar o grau de realização 

dos direitos das pessoas com deficiência. Por meio dessa medida, viabilizar-se-á um mapa 

mais detalhado da realidade dessas pessoas, a fim de se alcançar um parâmetro, a partir do 

qual haverá um ponto de partida à avaliação biopsicossocial de cada caso específico. 

Esse cadastro é destinado a resolver um problema burocrático enfrentado pelas 

pessoas com deficiência, qual seja, a comprovação de sua condição, a fim de que possam 

usufruir os benefícios legalmente assegurados. O cadastro único simplificaria os critérios de 

identificação da pessoa com deficiência, que, ao invés de possuir quatro ou cinco documentos 

para fins diferentes (transporte, meia entrada e outros), poderá valer-se de um só. Essa 

medida, cujo intuito é fortalecer a rede de direitos e prerrogativas desse grupo social, porém, 

ainda se encontra na dependência de iniciativa do Ministério da Justiça e cidadania para ser 

instalado.       

 

1.2 Quem são as pessoas com deficiência: uma conceituação difícil 

 

O conceito de deficiência pode ser alcançado sob o prisma das diferentes formas 

de tratamento que lhe foram dedicadas durante a história. A partir dessa perspectiva, a 
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doutrina catalogou uma série de modelos, dentre os quais podem ser citados – pela sua 

completude e concisão – o modelo médico ou individual, o modelo social, o modelo das 

minorias e o modelo cultural (KANTER, 2015 p. 8). 

O primeiro deles enuncia que deficiência seria a apresentação orgânica de um 

estado patológico de vida ou perturbações orgânicas. O modelo social indica que não se trata 

de moléstia individual, mas dificuldades resultantes das condições sociais a que o sujeito se 

encontra submetido. Conferindo maior ênfase à imagem de grupo, o modelo de minorias 

concebe a deficiência como um nicho social, marginalizado, no qual também se encontram 

outras minorias, segregadas em função da cor, gênero etc. Por fim, o modelo cultural revela 

uma maior preocupação com os critérios legais, regulamentos estatais e processos 

concessivos de políticas públicas assistenciais (KANTER, 2015). 

Paralelamente a essa abordagem quanto aos modelos conceituais de deficiência, a 

doutrina tem apresentado suas próprias definições
12

, bastante úteis para nortear a 

compreensão do tema, mas sem a pretensão de esgota-lo. Com efeito, a amplitude conceitual 

e certa subjetividade características da deficiência torna árdua a tarefa de apreender sua 

essência de maneira estanque.  

Luiz Alberto David Araújo (2011, p. 12-13 e 20-21), por exemplo, entende que 

não há como entender o que é deficiência sem antes recorrer a conceitos estranhos ao Direito, 

mas pertencentes à psicologia e à medicina. Para ele, após bem compreendidas as 

deficiências, em sua conceituação médico-psicológica, é possível então delineá-las 

juridicamente. Assim, não é a falta de um membro, visão ou audição reduzidas que 

caracterizam a pessoa com deficiência. O que a caracteriza é a dificuldade de se relacionar, de 

se integrar na sociedade. O grau de dificuldade para a inclusão social é que definirá quem é 

ou não pessoa com deficiência.    

De fato, a melhor conceituação de pessoa com deficiência – ou mesmo de 

deficiência em si – sempre conterá um elemento aberto que remete ao contexto no qual o 

sujeito está inserido. Assim são as definições trazidas pelas normas internacionais.  

A Convenção da OIT nº. 159, de 1983, traz, em seu artigo 11, definição de 

“pessoa deficiente”
13

 como sendo “todo indivíduo cujas possibilidades de obter e conservar 

um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a 
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 Para acessar outros conceitos de deficiência, ver  MELO (2004, p. 52) e ALVES (1992, p. 44)  
13

 A designação adequada seria “pessoa com deficiência”, porém, a Convenção da OIT nº. 159 é anterior à 

Declaração de Salamanca, de 1994, que instituiu a moderna designação. 
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uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente reconhecida”. Trata-se de 

conceituação estreitamente relacionada à empregabilidade e ao trabalho das pessoas com 

deficiência, reportando-se ao contexto no qual o indivíduo se encontra e nele estão 

compreendidos uma série de variantes.  

Conforme se asseverou no item 1.1, a vertente internacional que culminou com a 

celebração da sobredita Convenção nº 159 repercutiu no Brasil, ensejando a publicação da Lei 

nº. 7.853/89, regulamentada pelo Decreto 3.298/99. 

A Lei nº. 7.853/89, muito embora represente um significativo avanço legislativo, é 

absolutamente silente em relação à definição dos sujeitos que pretende proteger. Ela assegura 

aos “portadores de deficiência” acesso a direitos na área da educação, saúde, formação 

profissional e do trabalho, recursos humanos e edificações; trata de aspectos processuais das 

medidas judiciais manejadas em favor desses direitos; define crimes e institui a CORDE. Tal 

proteção, porém, restaria sem destinatário definido, não fosse sua posterior regulamentação 

pelo Decreto nº. 3.298/99. 

O Decreto assim conceitua, em seu artigo 3º, deficiência como “toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o 

ser humano”; deficiência permanente, como “aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos” e incapacidade como “uma redução efetiva e acentuada 

da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 

recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a 

ser exercida”. 

Essa definição de deficiência contém a ótica da CIDID e ICIDH, editada pela 

OMS, em 1989
14

 e, muito embora representasse um avanço para a época, é baseada no 

princípio da normalização, há muito superado, segundo o qual se deveria encontrar uma 

fórmula adequada de ajudar essas pessoas a obterem uma existência mais próxima possível 
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 Esses documentos caracterizam deficiência (ou deficiência transitória e permanente) como a perda ou 

anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica; incapacidade, como a restrição que 

resulta da deficiência, ou seja, que impede ou limita a locomoção, a comunicação o ouvir, o ver; o  impedimento, 

como a situação de desvantagem da pessoa que tem deficiência em decorrência de condições desfavoráveis dos 

ambientes externos. Isso significa afirmar que os limites impostos pela incapacidade poderão cristalizar-se na 

pessoa com deficiência, se persistir a situação de desvantagem, ou seja, se as condições desfavoráveis dos 

ambientes externos não forem modificados, adaptados ou atenuados. (GUGEL, 2006, p. 30)   
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daquela considerada “normal” para o ser humano. Nem é preciso muito senso crítico para se 

perceber o caráter estigmatizante e preconceituoso dessa abordagem.  

Além disso, importante notar que a concepção internacional de deficiência 

adotada pela OMS, conforme aludido supra, foi mal interpretada pelo Poder Executivo 

brasileiro, ao regulamentar a Lei nº. 7.853/89, uma vez que o Decreto a associa 

equivocadamente à doença, à incapacidade para o trabalho e para a vida independente. 

Muito mais alinhada ao princípio da igualdade e o da dignidade da pessoa humana 

é a definição de deficiência trazida pela Convenção Interamericana para a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, ou 

simplesmente Convenção de Guatemala, promulgada no Brasil por meio do Decreto 

Legislativo nº. 3.956/2001. O conceito de deficiência passa a considerar a influência do 

ambiente no qual a pessoa vive, inclinando-se a uma abordagem mais social. Diz a 

Convenção: “o termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais 

atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social”. 

A nova definição encontra respaldo na Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da OMS, que não se refere a pessoas com 

incapacidades, mas “a todas as pessoas, à saúde e aos estados relacionados à saúde associados 

a todas as condições de saúde”. Deficiência desvincula-se, de uma vez por todas, da ideia de 

doença.  A CID-10 (abreviatura da Classificação Internacional de Doenças, Décima Revisão) 

utiliza as deficiências (tais como, sinais e sintomas) como partes de um conjunto que forma 

uma “doença” ou, algumas vezes, como os motivos de contato com serviços de saúde, 

enquanto que o sistema da CIF utiliza as deficiências como problemas das funções e 

estruturas do corpo associados aos estados de saúde. A CIF transformou-se, de uma 

classificação de “consequência da doença” (versão de 1980) numa classificação de 

“componentes da saúde” (CIF, 2004, p. 7/8). O que à primeira vista pode parecer uma mera 

sutileza terminológica, revela-se, na verdade, como uma importante mudança de abordagem, 

com repercussões impactantes na maneira de se compreender o que é deficiência.  

Assim, a definição trazida pelo Decreto Legislativo nº. 3.956/2001 sobrepôs-se 

àquela do artigo 3º do Decreto nº. 3.298/99. É importante extrair dessa evolução a percepção 

de que deficiência não pode mais ser entendida como um “defeito” ou “doença” que 

incapacita ou restringe o trabalho e a vida independente. Trata-se de um “estado de saúde”, 

uma condição inerente à pessoa humana – e aqui se quer afastar definitivamente a noção de 
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“padrão” ou “normalidade” ao gênero humano – que pode ser agravada ou até mesmo 

desaparecer a depender do ambiente no qual o sujeito se encontra inserido.  

É certo, segundo Maria Aparecida Gugel, (2006, p. 31), que se o ambiente externo 

(pessoas reunidas em comunidades, a arquitetura urbana, o transporte coletivo, entre outros 

elementos) for favorável, estiver adaptado e pronto para receber, interagindo com a pessoa 

com deficiência, eventuais limitações serão superadas.  

Neste ponto, importante mencionar as ideias vanguardistas do antropólogo João 

B. Cintra Ribas (1985)
15

, que ainda em meados da década de 80, já destacava a importância 

do ambiente cultural e social para que se pudesse compreender o conceito de deficiência. Ele 

inicia sua reflexão a partir de observações sobre imagem que todos nós fazemos das pessoas 

com deficiência. Sempre que o termo “deficiente” aparece a qualquer um de nós, o que nos 

vem primeiro à mente é a imagem de uma pessoa “cega” ou “surda” ou ainda alguém 

“invalido” ou “louco”.  

Todos esses termos, segundo Ribas (1985), chamaram a atenção das organizações 

internacionais que começaram a se preocupar com o conteúdo ideológico neles encerrados e 

com a repercussão negativa que eles geravam para a imagem das pessoas com deficiência. Por 

isso, a ONU, na Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, em 1975, preocupou-se em 

trazer a definição do termo “pessoa deficiente” logo em seu primeiro artigo:  “O termo 

"pessoas deficientes" refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou 

parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de 

uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais”. 

Com os mesmos fins, a Organização Mundial de Saúde, em 1980, conforme 

mencionado supra, publicou uma classificação Internacional dos casos de “impedimento”, 

                                                 
15

 João Ribas nasceu em São Paulo, com mielomeningocele, que é uma má-formação que evita o fechamento da 

coluna vertebral na parte posterior, por onde a medula nervosa acaba se exteriorizando. Ainda no hospital, com 

30 dias de nascido, fez uma cirurgia corretiva, que lhe custou uma paraplegia. Permaneceu por cerca de dois 

meses no hospital até que sua mãe conseguisse levá-lo para casa. Começou a andar por volta dos quatros anos, 

com a ajuda de um aparelho ortopédico. Disponível em< http://www.inclusivas.com/2014/03/o-brasil-perde-

mais-um-grande-pensador.html>. Possui graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (1988), mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (1992) e 

doutorado em Ciência Social (Antropologia Social) pela Universidade de São Paulo (1996). Disponível em 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786968J7>.  Em vida, João foi um grande 

ativista da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, tendo atuado até então como 

coordenador do setor de Diversidade & Inclusão do Programa Serasa de Empregabilidade de Pessoas com 

Deficiência, na Serasa Experian. Suas ideias, presentes em seus textos, anteciparam boa parte das questões 

contemporâneas envolvendo os direitos das pessoas com deficiência à participação social em diversas esferas da 

vida cotidiana. Faleceu em 09/03/2014. Disponível em <http://www.portal.abant.org.br/index.php/48-rodape>. 

Acesso em 04 out. 2016. 
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“deficiência” e “incapacidade”. O objetivo era pôr fim à ambiguidade gerada por termos 

depreciativos utilizados para fazer referência às pessoas com deficiência e preservar sua 

imagem. Porém, adverte Ribas (1985, p. 4), que a simples uniformização terminológica, 

consolidada em uma regra de tratado internacional, pode não ser suficiente para mudar a 

imagem que toda a sociedade há muito carrega consigo.  

A despeito do esforço da ONU e das demais organizações internacionais, a 

palavra “deficiente” tem um significado social muito forte. “Deficiente” é oposto de 

“eficiente”, é todo aquele que não é “capaz”, não é “eficaz”. Pode ser que conhecendo melhor 

a pessoa, possamos nos convencer do contrário, mas, até lá, o “deficiente” é o “não eficiente”.  

Aprofundando um pouco mais nessa reflexão, ainda acompanhando o raciocínio 

de Ribas (1985), é inevitável, neste ponto, nos questionarmos a respeito dos limites das 

deficiências: até que ponto uma pessoa é ou não deficiente? Muitos de nós temos alguma 

lesão, padecemos de alguma moléstia ou convivemos com alguma imperfeição sensorial. Qual 

delas pode ser classificada como deficiência?  

Há pessoas míopes, hipertensas, diabéticas, obesas. Há pessoas que precisam 

retirar um órgão ou parte do corpo para viver, como, por exemplo, algumas mulheres que se 

submetem à mastectomia. Quais delas são ou não deficientes? Ribas (1985) responde que não 

se trata de assunto fechado, mas o que importa, de fato, é entender que todas essas pessoas 

não são isoladas; elas estão inseridas no mundo e é com base nessa realidade que se deve 

responder a essa indagação.  

Os valores culturais e, na mesma medida, a imagem das pessoas com deficiência 

dependem invariavelmente do modo como a sociedade está organizada. São valores que 

acabam por se revelar nas palavras e termos de que os indivíduos se valem ao se expressar. É 

assim que, em todas as sociedades, a palavra “deficiente” adquire sua carga semântica, 

segundo padrões, regras e normas estabelecidas no bojo de suas relações sociais.  

Essa ideia, cujas sementes foram lançadas ainda nos anos 80, rendeu frutos em 

2008, os quais superaram os antigos conceitos presentes nas legislações pretéritas, 

comentadas supra, e se encontram consignados no texto da Convenção de Nova Iorque, 

notadamente em seu Preâmbulo e no artigo 1º. 

Percebe-se com nitidez, a partir da leitura dos itens preambulares, que a 

Convenção de Nova Iorque sintetiza com perfeição toda a discussão travada ao longo dos 

anos em torno da conceituação de deficiência, consagrando a noção mais atual e mais 
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inclusiva em seu texto. É dizer, rompe, de uma vez por todas, com a associação da deficiência 

com doença ou incapacidade e rende-se à ideia segundo a qual a deficiência jamais poderá ser 

compreendida de maneira isolada do ambiente em que se encontra inserida.  

Segundo a alínea “e” do Preâmbulo, a deficiência é um conceito em evolução e 

resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao 

ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas.  

Além disso, a Convenção parte de premissas imprescindíveis à verdadeira 

inclusão social das pessoas com deficiência, o que significa reconhecer sua liberdade de 

escolha, seu direito de participação nas decisões políticas a seu respeito, bem como suas 

responsabilidades perante a sociedade em que vive.  É exatamente isso que se extrai do texto 

das alíneas “n”, “o” e “w”.  

Após firmar os propósitos do texto da Convenção, é assim que o artigo 1º
16

 

inaugura, na condição de Emenda Constitucional, o atual conceito: pessoas com deficiência 

são 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. Observe-se 

que não é o “impedimento” em si, mas a “interação com diversas barreiras” que podem obstar 

a real inclusão social.   

Nessa “interação com diversas barreiras”, a pessoa com deficiência não pode ser 

negligenciada, ou seja, não se pode imputar a ela a responsabilidade de superar sozinha seus 

limites físicos, sensoriais ou intelectuais, a fim de alcançar seus direitos. Trata-se de uma 

responsabilidade compartilhada com a sociedade e com o modo pelo qual se organizou.   

Em comentário sobre o artigo 2º
17

 da Convenção de Nova Iorque, Lilia Pinto 

MARTINS
18

 (in REZENDE; VITAL (org), 2008, p. 29) explica que a sociedade coloca a 
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 Eis o texto do citado preceptivo: “O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o 

exercício pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.” 
17

 “Artigo 2º: Para os propósitos da presente Convenção:  

‘Comunicação’ abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres 

ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 

auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis; 

‘Língua’ abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada; 

‘Discriminação por motivo de deficiência’ significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 

deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
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pessoa com deficiência em situações de maior ou menor desvantagens, por conta de um 

ambiente mais ou menos favorável a seu desenvolvimento e, por isso, a responsabilidade pela 

viabilização dos direitos das pessoas com deficiência deve ser compartida entre o indivíduo e 

a sociedade no qual se encontra inserido.  

Quanto mais a pessoa com deficiência estiver num ambiente que lhe restrinja a 

mobilidade, a comunicação, o acesso a informação e aos bens sociais para uma vida plena e 

autônoma, mais vai encontrar-se numa situação de desvantagem. Se o cenário for revertido, a 

desvantagem experimentada modifica-se, relativizando, portanto, a condição de incapacidade 

com a qual a desvantagem é confundida (MARTINS in REZENDE; VITAL (org), 2008, p. 

29). 

Daí a importância de se dissociar a deficiência da ideia de doença. Se é verdade 

que a deficiência pode ser causada por uma doença, com ela não pode ser confundida. Com 

efeito, mais atual e dinâmica é a compreensão de deficiência como parte da área de 

desenvolvimento social e de direitos humanos conferindo-lhe uma dimensão mais 

individualizada, ou seja, o foco dessa noção deve ser a pessoa, a par de sua deficiência.  

Isso quer dizer que, antes de atentar para a deficiência, deve-se sempre ter em 

mente de que se trata de um indivíduo, sujeito de direitos e obrigações, com capacidades, 

limitações e peculiaridades. Trata-se de uma pessoa cuja história de vida lhe conferiu a 

realidade de possuir uma deficiência, que é somente uma das muitas experiências 

proporcionadas por essa história, dentre as quais sua estrutura familiar, contexto sócio-cultural 

e nível econômico.  

                                                                                                                                                         
nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de 

discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável; 

‘Adaptação razoável’ significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com 

deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais”; 

‘Desenho universal’ significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na 

maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O “desenho 

universal” não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando 

necessárias.” 
18
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 As pessoas com deficiência, portanto, hoje livres do rótulo que há muito lhe 

impôs o modelo médico, representam o segmento social que mais sinaliza concretamente a 

diversidade humana. Não se trata de “doença”, mas de “diferença”. É fácil visualizar essa 

ideia quando se pensa, por exemplo, em uma pessoa míope, cujo déficit visual seja 

elevadíssimo de modo que, sem as lentes corretivas, sua visão restaria quase que inteiramente 

comprometida. Quantos de nós não se identifica com essa realidade? Porém, na maioria das 

sociedades, as lentes de contato ou os óculos são ferramentas acessíveis, e tão 

abundantemente encontradas, que um míope não é tratado como pessoa com deficiência. O 

que importa, de fato, no exemplo ora discutido, não é o impedimento em si, mas a maneira 

como a sociedade lida com ele. E o faz de modo tão automático e natural que a imagem de 

pessoa com deficiência, nesse caso, sequer existe.  

  Lilia Pinto Martins (in REZENDE; VITAL (org), 2008, p. 30) arremata esse 

ponto, afirmando que cabe à sociedade promover ajustes razoáveis imprescindíveis ao 

desenvolvimento de todos. O desafio atual é seguir o conceito de desenho universal, 

atendendo as demandas da maioria das pessoas, sem excluir aquelas mais específicas. É muito 

comum, inclusive que certos ajustes feitos em proveito das pessoas com deficiência sejam 

aproveitados por outros segmentos sociais e vice-versa. Trata-se, pois de construir uma 

sociedade verdadeiramente inclusiva, tanto e de tal forma, que o conceito de pessoa com 

deficiência possa, um dia, ser inteiramente substituído pela noção real de diversidade humana.   

  

2 O PRINCÍPIO DA INCLUSÃO 

Desde que se tem por superada a ideia de que os princípios teriam apenas função 

programática ou informativa, a doutrina constitucional contemporânea e inclusive a 

jurisprudência tem aderido ao consenso, segundo o qual as normas de um ordenamento 

jurídico podem ser divididas entre princípios e regras.  

Princípio significa “causa primeira” ou “verdade primeira”. Todas as ciências 

possuem os seus, informando suas bases valorativas. Isso significa que os princípios mantêm 

estreita relação com as normas do ordenamento jurídico, de maneira que lhe informam as 

diretrizes axiológicas e interpretativas, ao mesmo tempo que nelas encontram seus limites. 

Por essa razão, sempre que se avança no estudo dos princípios, é comum que a doutrina os 

correlacione com o outro tipo de norma com o qual constantemente interage, qual seja, as 

regras.  
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Ronald Dworkin (2002, p. 37), ao iniciar sua crítica ao positivismo, traça a 

diferença entre princípios e políticas. Estas correspondem àquele tipo de padrão que 

estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, 

político ou social da comunidade. Princípio, por sua vez, seria um padrão que deve ser 

observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social 

considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra 

dimensão da moralidade.  

Os princípios podem ser encontrados expressamente no ordenamento jurídico ou 

podem dele ser extraídos, deduzindo-se do arranjo sistemático das normas. É essa a 

concepção da Corte Constitucional Italiana, citada por Paulo Bonavides (2014, p. 261/262), 

para a qual princípios são “diretivas de caráter geral e fundamental que se possam deduzir da 

conexão sistemática, da coordenação e da íntima racionalidade das normas, que concorrem 

para formar, assim, num dado momento histórico, o tecido do ordenamento jurídico”. 

A jurisprudência pátria encampou esse entendimento, ao reconhecer o “direito à 

busca da felicidade”, postulado implícito, decorrente do princípio da dignidade da pessoa 

humana (BRASIL, 2011). 

Nesse sentido, singularmente elucidativa a alegoria formulada por Marcos Jorge 

Catalan (2005 apud CHAVES, 2014), que propõe se imaginar “na base da Cordilheira dos 

Andes, prestes a escalar o Monte Aconcágua, mais alto pico da América do Sul. Superada a 

fase de preparação física, é essencial para o sucesso do projeto, no mínimo o material de 

alpinismo. Assim, principalmente nas escarpas e nas rotas negativas, a cada metro ou dois, 

será cravado na rocha um pino de sustentação, sem o qual a subida tornar-se-á deveras 

arriscada, pois, a qualquer momento, o alpinista pode desprender-se da rocha numa viagem 

fatal ao solo, empurrado pela força da gravidade. Princípios, assim, são fontes imediatas do 

direito na delicada operação de exegese do caso concreto que venha a ser submetido ao 

hermeneuta, que necessariamente deverá perpassar, em cada situação fática que se lhe 

apresente, por todo o sistema para eu assim, por meio de uma análise axiológica sistemática, 

possa iniciar seu trabalho interpretativo com a certeza de atingir resultados seguros”. 

Os princípios, são, portanto, os “pinos de sustentação” do ordenamento jurídico, e, 

ao mesmo tempo, toda a estrutura formada por eles, somados aos ganchos e cordas. É dizer, 

os princípios se encontram encravados no ordenamento jurídico e também nele implícitos, 

deduzidos do sistema de normas que o compõe, dando-lhe forma e conteúdo. 

Com efeito, muito embora a compreensão acerca da função e da eficácia dos 

princípios tenha mudado consideravelmente com a evolução das teorias da constituição, a 
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importância de seu conteúdo remonta ao século XX, quando estes ainda se achavam 

embebidos numa concepção civilista. Assim como quem nasce tem vida física, esteja ou não 

inscrito no registro civil, também os princípios gozam de vida própria e valor substantivo pelo 

mero fato de serem princípios, estejam ou não expressos nos códigos. (F de CLEMENTE, 

2016 apud BONAVIDES, p. 261). 

   Assim, o conjunto de normas referentes aos direitos das pessoas com deficiência 

é estruturado com base em uma série de regras e de princípios. Trata-se de um cosmo jurídico 

próprio, cujos alicerces estão assentados principalmente nos pilares formados pelos valores da 

democracia, igualdade, cidadania e justiça, que se encontram intimamente encadeados. Do 

conjunto deles se extrai uma diretriz única, como se esses princípios formassem um campo 

magnético, cuja força centrípeta conduz de forma irresistível a um norte, qual seja, a inclusão 

social.  

Atualmente, o princípio da inclusão restou expressamente incluído no arcabouço 

normativo pátrio, desde que a Convenção de Nova Iorque foi recepcionada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, na condição de emenda constitucional, por meio do mecanismo legislativo 

instituído pelo § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Assim é que ela dispõe em seu artigo 

3º: “Os princípios da presente Convenção são: (...) c) A plena e efetiva participação e inclusão 

na sociedade”.    

2.1 Democracia 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. É este o 

texto do preceptivo inaugural da Constituição Federal de 1988.  

Democracia significa – desde suas raízes históricas, fixadas nas cidades-estado da 

Grécia Antiga – governo da maioria. Desde então, a prática da democracia, aperfeiçoada 

principalmente durante o século XX, passou a lançar mão de instrumentos modernos de 

legitimação de poder, tais como o sufrágio universal, a alternância de poder, organização de 

partidos políticos, dentre outros (OLIVEIRA, 2006, p. 1). 

Entretanto, a democracia não pode ser entendida apenas como mero princípio 

constitucional ou simples técnica de representação e legislação. Tampouco a Constituição 

pode ser reduzida à sua função normativa, uma vez que é também política (BERCOVICI, 

2006). O Estado Constitucional foi conquistado no combate contra a falta do Estado de 

Direito e da democracia. Este combate continua, vez que a democracia deve ser cumprida no 
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cotidiano para a realização dos direitos fundamentais (MÜLLER, 1997, apud BERCOVICI, 

2006).  

O cotidiano da Constituição e da democracia se dá por meio do exercício da 

titularidade do poder por seu legítimo detentor, ou seja, o povo. Porém, a democracia andará 

longe de concretizar os fundamentos da República Federativa do Brasil – previstos no mesmo 

preceptivo constitucional supracitado, dentre os quais a dignidade da pessoa humana – caso 

seja compreendida apenas como o governo da maioria. O povo, de fato, não é o mesmo que 

“maioria”. 

A vontade da maioria pode estar tão longe dos ideais de justiça quanto a vontade 

de um ditador qualquer, ainda que, à primeira vista, pareça inconcebível tal afirmação 

(BAPTISTA, 2003, p. 196). Dessa constatação, surge a necessidade de assegurar os direitos 

das minorias e dotá-las de instrumentos capazes de efetivá-los, a fim de que a democracia 

passe a ser, além de regime político, um caminho para que a sociedade atinja seus ideais de 

justiça.     

A aparente tautologia existente na expressão Estado Democrático de Direito
19

 foi 

superada, no âmbito da política moderna, a partir dos ideais revolucionários de liberdade, 

igualdade e fraternidade. Com efeito, analisando a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, reconhece-se a marca das duas grandes tradições do pensamento político 

moderno, a liberal e a republicana (OLIVEIRA, 2006, p. 3). 

Se é verdade que as liberdades públicas são as principais garantias para se 

exercitar uma democracia em que os direitos individuais se sobrepõem ao do Estado, também 

o é que elas não são suficientes para que esta mesma democracia seja instrumental de justiça. 

Essa questão foi objeto do debate entre Carl Schmitt e Herman Heller, travado na 

Alemanha de 1918-1933. Para Schmitt, o parlamentarismo (próprio do liberalismo) era um 

sistema ultrapassado, pois, com a evolução da democracia de massas, esse sistema acabava 

por inviabilizar o processo de tomadas de decisões, tendo em vista seu caráter pluralista. O 

parlamentarismo seria anti-político. A democracia necessitava de unidade e homogeneidade. 

O princípio político autenticamente democrático não seria a liberdade, mas o da igualdade ou 

da identidade substancial. A igualdade política da democracia deve corresponder ao princípio 
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 Tautologia, no sentido de que a democracia, em primeira análise, significa o governo da maioria e, se assim o 

é, certas instituições, como a própria Constituição, que assegura direitos às minorias, seriam, em última 

instância, contramajoritárias. A respeito ver debate sobre o tema entre Michelman e Habermas em OLIVEIRA, 

2006, p. 3. 
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da homogeneidade a partir do qual e em nome do qual possa se estabelecer a distinção entre 

cidadão e estrangeiro, entre iguais e desiguais, entre amigo e inimigo (BERCOVICI, 2006). 

A partir dessas ideias, não demorou muito para que, em 1933, Schmitt 

desenvolvesse uma noção de homogeneidade identificada com pureza racial, servindo como 

base teórica aos regimes nazistas.  

Em contrapartida às ideias de Schmitt, Herman Heller defende que o liberalismo e 

o socialismo seriam momentos na evolução da democracia: a democracia liberal consolidou a 

emancipação da burguesia; a democracia social pretende a emancipação do proletariado. 

Assim, para Heller, o socialismo significa democracia social, reconhecendo apenas o povo, 

em sua totalidade socialmente solidária como fundamento para justificar o governo. Como o 

terreno econômico é o mais opressor, o socialismo aspira não somente a igualdade entre as 

classes, mas a socialização econômica, dando importância fundamental à organização 

equitativa das relações sócio econômicas (BERCOVICI, 2006). 

Para Bobbio (1997, p. 20), estado liberal e estado democrático são 

interdependentes em dois modos: na direção que vai do liberalismo à democracia, no sentido 

de que são necessárias certas liberdades para o exercício correto do poder democrático, e na 

direção oposta que vai da democracia ao liberalismo, no sentido de que é necessário o poder 

democrático para garantir a existência e a persistência das liberdades fundamentais.   

Nesse contexto, muito além de simples conceito de regime político, a democracia 

passa a encerrar a noção mais abrangente de Estado social liberal. A esse respeito, arremata 

Bobbio (1997, p. 112): “A passagem do estado liberal para o estado social é assinalada pela 

passagem de um direito com função predominantemente protetora repressiva para um direito 

cada vez sempre mais promocional. [...] Para que uma sociedade qualquer permaneça reunida, 

é preciso que se introduza também algum critério de justiça distributiva”. 

Com efeito, um “direito cada vez mais promocional” e a introdução de “algum 

critério de justiça distributiva, são alcançados pelo Estado e pela sociedade quando se lança 

mão do segundo valor da trilogia revolucionária francesa: a igualdade. Esse direito de ser 

igual necessita, porém, alcançar as desigualdades de fato e, para que isso ocorra efetivamente, 

exige que se concretizem os devidos acertos (GURGEL, 2006, p. 46). 

É exatamente por essa via que se equaciona a questão anteriormente posta: a 

democracia é o governo da maioria, porém, o princípio democrático em um Estado 

Constitucional não se satisfaz apenas com decisões tomadas majoritariamente. Além disso, é 
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preciso levar em conta os anseios das minorias, os direitos por elas perseguidos, a dignidade 

da pessoa humana e as peculiaridades de cada cidadão, considerado em sua individualidade. 

O Estado, assumindo sua função cada vez mais promocional, contribui para estreitar o 

distanciamento social, cultural e econômico entre grupos e classes, a fim de que o poder seja 

exercido pelo povo, de forma mais homogênea possível.  

Trata-se, de promover aquilo que Herman Heller conceitua como o ideal da 

democracia social: não somente a igualdade entre as classes, mas a socialização econômica, 

com enfoque na organização equitativa das relações sócio econômicas. Essa diretriz, porém 

não se restringe ao exercício da função Executiva do Estado, mas também estende-se à 

Legislativa e à Judiciária, a fim de que as leis e as decisões judiciais sejam resultantes do 

mesmo vetor democrático. 

Por fim, para completar o tripé dos axiomas revolucionários, a fraternidade, sob o 

prisma da democracia, representa o respeito pelo outro, a almejada tolerância das diferenças, 

cenário em que convivem harmoniosamente as maiorias e as minorias sociais. É exatamente 

nesse ponto em que se situa a importância da investigação cuidadosa dos direitos dessas 

minorias, considerando seu histórico marcado pela luta contra as mais diversas formas de 

discriminação, o qual não deve, por outro lado, servir de fundamento para amparar políticas 

paternalistas, alienantes, muito mais excludentes do que inclusivas. 

 

2.2 Igualdade 

A compreensão sobre o conteúdo do princípio da igualdade evoluiu na medida em 

que também se desenvolveu, na história o Estado de Direito, tendo em vista que se trata de 

um de seus principais pilares. Trata-se, portanto, de alguns séculos de história nos trilhos dos 

quais ocorreu a mudança do caráter liberal clássico para o social democrata. Deve-se 

considerar, todavia, que tal mudança não correu de maneira uniforme em todos os países.  

O século XIX foi marcado pela ênfase ao princípio da legalidade, tendo em vista a 

necessidade premente de que a Administração Pública incipiente agisse dentro de certa 

previsibilidade, conforme critérios que assegurassem o exercício dos direitos individuais. Em 

sua primeira fase de reconhecimento, conforme Maria Glória F. P. D. GARCIA (2005, p. 62), 

o princípio da igualdade existia como uma igualdade absoluta em termos jurídicos, ou seja, 

significava que toda pessoa detinha o direito de receber o mesmo tratamento legal, 

independente do conteúdo desse tratamento e das condições e circunstâncias pessoais.  
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Trata-se de uma concepção que remonta à noção aristotélica de igualdade, a qual, 

muito embora seja falha em seu aspecto social, contribuiu inestimavelmente ao reconhecer a 

equidade como fonte do direito ou método de integração do ordenamento jurídico. 

(FONSECA, 2006, p. 137). Além disso, a submissão de todos igualmente à lei constitui 

inegável avanço na medida em que as leis que não são iguais para todos transformam-se em 

direitos e privilégios (LAFER, 1988, p. 149) 

Concebia-se uma lei geral e abstrata, que submetia governantes e governados, 

nacionais e estrangeiros, homens e mulheres. Assim, mesmo durante a Revolução Burguesa, 

alicerçada no valor supremo da liberdade e dos direitos individuais, civis e políticos, a 

igualdade era ainda um comando dirigido ao aplicador da lei, a fim de que a fizesse valer a 

todos, sem distinção. 

Ocorre que essa vertente da igualdade deixava a descoberto uma série de 

situações de injustiça, nas quais se desconsiderava o fato de que as pessoas não são iguais em 

sua plenitude. Muito embora seja bastante controvertida a tese segundo a qual o Estado 

Liberal era insuficiente para garantir a efetiva liberdade de todos (DIMOULIS; MARTINS, 

2014, p. 115), a mudança acerca da concepção de igualdade ocorreu durante o contexto 

descrito por BOBBIO (1997, p.112), de passagem do Estado Liberal para o Estado Social, do 

direito com função predominantemente protetora repressiva para um direito promocional. 

 O Estado passava a intervir nos processos econômicos para promover medidas a 

fim de que os cidadãos tivessem condição de exigir e exercer seus direitos e suas liberdades 

em igualdade de oportunidades, muito embora não se encontrassem em igualdade de 

condições. É esse o significado da igualdade material.  

Nesse momento histórico de consolidação das liberdades individuais e da luta das 

minorias e grupos vulneráveis pelo direito de participação política e concretização de direitos 

sociais, forjou-se o modelo de Estado Democrático de Direito, adotado pela Constituição de 

1988, que traz a igualdade logo em seu preâmbulo, como valor supremo da sociedade que 

pretende construir e, junto a ela, a dignidade da pessoa humana como um de seus principais 

fundamentos.  

Com efeito, é esse princípio o principal parâmetro de exercício da igualdade, é 

dizer, consoante se explanou alhures, a dignidade da pessoa humana é a verdadeira finalidade 

e objetivo do princípio da igualdade.  
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A propósito, assegura o artigo 5º. da Constituição de 1988, todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No mesmo preceptivo, garante-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à igualdade, além 

da proteção ao direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.  

Cumpre, neste ponto, destacar o significado das duas expressões de igualdade 

mencionadas pelo texto constitucional. A igualdade formal “perante” a lei compõe, 

juntamente com a igualdade “na” lei, ou igualdade material, o conteúdo axiológico do 

princípio constitucional da igualdade, contrapondo-se, um ao outro, à medida que se 

complementam. Segundo José Afonso da Silva (2003, p. 218), a igualdade formal 

“corresponde à obrigação de aplicar as normas jurídicas gerais aos casos concretos, na 

conformidade com o que elas estabelecem, mesmo se delas resultar uma discriminação, o que 

caracteriza a isonomia puramente formal, enquanto a igualdade ‘na’ lei exige que, nas normas 

jurídicas, não haja distinções que não sejam autorizadas pela própria constituição. Enfim, 

segundo essa doutrina, a igualdade ‘perante’ a lei seria uma exigência feita a todos aqueles 

que aplicam as normas jurídicas gerais aos casos concretos, ao passo que a igualdade ‘na’ é 

uma exigência dirigida tanto àqueles que criam as normas jurídicas gerais como àqueles que 

as aplicam aos casos concretos”.  

 A igualdade opera, portanto, como proibição a tratamentos discriminatórios e 

também como fundamento de direito a prestações. Da mesma forma que tem por destinatário 

o Estado, também se dirige aos particulares, em suas relações privadas. Subsidia pretensões 

individuais e coletivas. A ela se submetem os órgãos legislativos, administrativos e judiciais. 

Trata-se, pois, de princípio constitucional dos mais abrangentes, em se tratando de suas 

dimensões e seus destinatários, o que não quer dizer que seja ilimitado ou que possa ser 

aplicado sem qualquer critério.  

 O comezinho desdobramento da igualdade – tratar iguais igualmente e desiguais, 

desigualmente – mostra-se aprioristicamente vazio de sentido, se não houver identificação de 

quem são os desiguais e em que consistem suas desigualdades. Por essa razão, Celso Antônio 

Bandeira de MELLO (1978, p. 47) afirma ser possível, e até recomendável, desigualar ou 

tratar desigualmente situações em que haja correlação lógica entre o fator de discrímen e a 

desequiparação protegida. Afinal, a Constituição não repudia a discriminação em si, mas a 

discriminação que ofende a dignidade humana, desproporcional, desarrazoada.  

É exatamente nesse ponto – no qual as atenções se voltam para o fator de 

discrímen – que sobrepuja a insuficiência da igualdade em sua perspectiva material: o mero 
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dever genérico de obtenção de condições gerais mínimas de dignidade não atende a contento 

às necessidades específicas de determinados indivíduos ou grupos (FONSECA, 2006, p. 155). 

Na verdade, a perspectiva formal da igualdade é tão insuficiente quanto à sua perspectiva 

material, se consideradas isoladamente. Não há uma dicotomia entre liberdade e igualdade. 

Ao contrário: são interdependentes e dirigidas a um fim único, qual seja, a dignidade humana.  

Ocorre que o gênero humano é marcado por sua diversidade. Consoante João 

Baptista Cintra Ribas (1985), fazemos parte da mesma espécie, mas cada um de nós tem 

altura, cor de pele, dos olhos diferentes, peso diferente. Somos fisicamente diferentes e nossas 

diferenças não cessam aí: os homens também não são socialmente iguais.  

Essas diferenças profundas que marcam os indivíduos é agora o enfoque da 

abordagem mais moderna da igualdade, cujo escopo é atender às especificidades do gênero 

humano, corporificadas nos grupos vulneráveis e nas minorias. Trata-se da concepção de 

igualdade real, assim denominada por Arion Sayão Romita (2000, p. 184). 

Essa nova perspectiva revela que a trajetória do princípio da igualdade não cessa 

apenas em suas concepções formal e material. Todos os esforços constitucionais encontram-

se reunidos a fim de que cada cidadão desfrute de uma sociedade menos fraturada ou de uma 

realidade menos cindida, regida por uma ordem equilibrada, na qual haja cada vez menos 

distâncias culturais e econômicas, na justa medida das desigualdades. Essa noção de justiça 

atributiva, compensatória, na qual as normas são forjadas sob medida e com caráter menos 

genérico – já que se dirigem a grupos específicos – compõe a moderna concepção da 

igualdade real. 

A realidade moderna é complexa cheia de vicissitudes. Não pode mais ser 

abarcada por uma perspectiva unívoca. O paradigma sociocultural da modernidade é descrito 

por Boaventura de Sousa Santos (2002, p. 120-139) a partir de dois pilares filosóficos: 

regulação e emancipação. O primeiro compõe-se pelos princípios do Estado, do mercado e da 

comunidade e o segundo, definido por três tipos de racionalidade: a) estético-expressiva, das 

artes e da literatura; b) cognitivo-instrumental, da ciência e da tecnologia e c) moral-prática, 

da ética e do Direito.  

O desequilíbrio entre esses pilares caracteriza o que Sousa Santos (2002) chama 

de crise liberal, em que os interesse mercantis conduzem à racionalização dos processos 

econômicos e os valores de mercado crescem em detrimento dos valores comunitários, o pilar 
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da regulação incorpora o da emancipação, o Estado é absorvido pelo mercado e o 

cientificismo e o legalismo positivista ofuscam o estético expressivo.  

A solução para esse impasse, entre outras medidas, conforme Sousa Santos (2002) 

consiste na retomada da valorização da racionalidade estético expressiva e dos princípios da 

comunidade, ressaltando o pilar da emancipação em relação ao da regulação, eliminando 

medidas de longo prazo em nome da solidariedade global. Além disso, deve-se romper a 

separação estanque entre sujeito e objeto, incorporando à ciência o senso comum; romper 

também com a separação entre natureza e cultura; superar a generalização e conceitos 

totalizantes.  

Comentando o prognóstico de Sousa Santos, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca 

(2006, p. 158) arremata que essas medidas correspondem a nada menos que a materialização 

dos direitos sociais, o que ocorre sempre que o Estado abandona sua posição “neutra e 

imparcial” e age para além de uma postura de simples garantidor da lei igual para todos, 

compensando grupos sociais inferiorizados e excluídos, com um sistema de regras que lhes 

assegura força jurídica emancipadora, apesar dos obstáculos econômicos e culturais. É 

exatamente o pilar da emancipação recuperando o equilíbrio perdido na relação com o pilar 

da regulação.  

Observa-se, portanto, que a sugestão de enfatizar o pilar da emancipação, 

ressaltando os valores da comunidade, a racionalidade estético-expressiva e o senso comum é 

o caminho (ou um dos caminhos possíveis) para se atingir a concretização da igualdade real 

defendida por Romita (2000). Trata-se de observar as peculiaridades de cada grupo social 

vulnerável, cada minoria ou cada indivíduo, em sua condição de pessoa única, de ser humano, 

livre de padronizações e da lente totalizante do racionalismo tecnicista.  

É exatamente essa a perspectiva de igualdade que deve ser utilizada, sempre que 

se trate de direito das pessoas com deficiência. A esse respeito, a Convenção de Nova Iorque, 

já em seu preâmbulo, ao mencionar o conceito de deficiência, traz a igualdade como um de 

seus valores centrais: a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da 

interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que 

impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas (alínea “e”). 
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Em seu artigo 5º., parágrafo 4º., a mesma Convenção enuncia expressamente a 

possibilidade dos Estados adotarem medidas especiais necessárias a acelerar ou alcançar a 

“efetiva igualdade das pessoas com deficiência”.  

Essa “igualdade efetiva” corresponde exatamente à igualdade real da qual se 

acabou de tratar, cujas feições já se delineiam no preâmbulo. Com efeito, a Convenção 

pretende reconstruir o equilíbrio entre os pilares de Sousa Santos (2002) – regulação e 

emancipação – ao ressaltar a importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro 

das preocupações da sociedade como parte integrante das estratégias relevantes de 

desenvolvimento sustentável (alínea “g”); reconhecer a diversidade das pessoas com 

deficiência (alínea “i”), destacando inclusive as mulheres, meninas (alínea “q”) e crianças 

(alínea “r” ) com deficiência e enfatizando a necessidade de se incorporar a perspectiva de 

gênero (alínea “s”) aos esforços para promover o pleno exercício dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência.  

Eis a pedra angular da concretização da inclusão social de todas as pessoas com 

deficiência: a igualdade real, efetiva, que leva em conta todas as peculiaridades do gênero 

humano, serve de vetor às leis, às políticas públicas e às decisões judiciais e reequilibra as 

forças sociais, promovendo uma unidade solidária entre os indivíduos. Trata-se de uma 

mudança de conduta e de olhares, uma transformação que somente se opera por meio da via 

da “efetiva igualdade”.  

Observa-se, portanto, que a concretização da igualdade real ou igualdade efetiva 

culmina com a reversão de paradigmas, ou seja, a aversão a estigmas, padronizações 

totalizantes ou discriminações desarrazoadas. Essa é a descrição de uma sociedade 

verdadeiramente inclusiva, que não marginaliza os indivíduos simplesmente por carregaram 

em si as marcas mais visíveis da diversidade humana.  

A igualdade efetiva concebe uma realidade em que nenhum grupo vulnerável ou 

minoritário terá de suportar a “síndrome do coitado”: as regras de acessibilidade, as políticas 

de cotas, a linguagem de sinais, a reserva de vagas serão a conduta normal e natural de todos 

e não medidas caritativas. O prédio sem rampas passará a ser esteticamente agressivo, a 

escola que não aceita autistas não será mais recomendada pelos pedagogos, o show e o teatro 

sem tradução para libras não terá mais a audiência esperada, tudo isso porque a mudança de 

olhar faz a sociedade acolher a diversidade que lhe é naturalmente característica.  
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Ainda que não se esteja falando do direito das pessoas com deficiência, não seria 

outro o consectário da igualdade: a eliminação do impulso de exclusão e a implementação da 

efetiva inclusão social. Essa perspectiva por meio da qual se enxerga a igualdade como sendo 

a via que conduz à inserção do indivíduo na comunidade nos conduz às reflexões de Hanna 

Arendt (2012, p. 236-263), ao analisar a situação dos displaced persons após a Segunda 

Guerra Mundial. Considerando que ela mesma experimentou a condição de refugiada, analisa 

as consequências de perder o vínculo com a nação (perda do status civitatis) e como o 

totalitarismo gera uma perplexidade em relação aos direitos humanos enquanto invenção 

humana.    

Hanna Arendt desconstrói a ideia de que a igualdade é inerente à condição 

humana. A igualdade contrasta com tudo o que está relacionado à mera existência; não é 

dada, mas é consectário da organização dos homens e é orientada pelo princípio da justiça. 

Não nascemos iguais, diz Arendt, tornamo-nos iguais como membros de um grupo por força 

da nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais (ARENDT, 2012, p. 262). 

A igualdade é, portanto, uma escolha coletiva. 

Neste ponto, ela faz um esclarecimento primordial para a compreensão da posição 

da pessoa com deficiência, que apesar de não ser mencionada, enquadra-se no paralelo feito 

em relação aos apátridas e demais minorias, no período pós guerra, tratadas no texto de 

Arendt. As sociedades de todos os tempos insistiram na igualdade, não como a igualdade real, 

há pouco discutida, mas no sentido de “homogeneidade étnica”, esperando eliminar distinções 

e diferenciações naturais e onipresentes que, por si mesmas, são capazes de despertar ódio, 

desconfiança e discriminação, porque mostram com clareza aquelas esferas onde o homem 

não pode atuar e mudar à vontade, isto é, os limites do artifício humano (ARENDT, 2012, p. 

262).  

De fato, o diferente assusta e causa repulsa à primeira vista. Para além disso, é a 

diferença que traz consigo a marca da individualidade, uma esfera onde o homem não pode 

atuar ou tocar, onde o público não interfere e, exatamente por isso inclina-se a destruir. 

Quando os indivíduos cedem a essa inclinação, excluindo (ou, por vezes, exterminando) 

aquele que é diferente, Arendt os compara a animais. De fato, quando alguém é excluído de 

uma comunidade, por nela não encontrar nenhum tipo de acolhimento ou identificação, por 

não ter seus direitos assegurados, por não haver qualquer relação de pertencimento, ou seja, 

por não haver qualquer resquício daquela equalização das diferenças decorrente do princípio 

da igualdade real, isso significa que não lhe foi permitido participar do artifício humano ( a 
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“igualdade criada” pelos homens), restando-lhe apenas a condição da raça humana, da mesma 

forma que animais pertencem a uma dada espécie de animais.  

 O objeto de discurso de Arendt eram os refugiados, que haviam perdido o 

vínculo com a comunidade a que pertenciam e, tendo sido privados de sua cidadania, perdiam 

a reboque os direitos humanos, sobrando-lhes apenas a condição humana. Com efeito, se é 

pela via da igualdade que os indivíduos são incluídos em uma comunidade, essa inclusão lhes 

confere a condição de cidadãos e, por conseguinte, de titulares de direitos humanos. Estes 

pressupõem a cidadania como um princípio, pois a privação dela afeta substantivamente a 

condição humana, uma vez que o ser humano, privado de suas qualidades acidentais (ou 

artifício humano, que é seu estatuto político), vê-se privado também de sua qualidade 

substancial: a de ser tratado pelos outros como um semelhante, como um igual (LAFER, 

1988, p. 151).  

 

2.3 Cidadania 

Na perspectiva da teoria política, cidadania significa a vinculação dos indivíduos à 

comunidade política. Historicamente, identificam-se dois marcos fundamentais: cidadania 

antiga e cidadania moderna, balizando-se por meio desses conceitos, as noções fundamentais 

de cidadania ativa e cidadania passiva. O surgimento da figura do Estado promovedor 

coincide, não por acaso, com a virada teórica que culminou com essa última concepção de 

cidadania.  

A etimologia da cidadania já revela sua origem histórica, polites, em grego, que os 

romanos traduziam por cives. Em sua primeira concepção, possuíam cidadania apenas os 

homens que participavam do funcionamento da cidade-Estado, sendo, portanto, titulares de 

direitos políticos (COMPARATO, 1993). 

Data de 431 a.C. a primeira formulação escrita do que se entende por cidadania na 

cultura ocidental. Péricles, ao homenagear os primeiros mortos na Guerra do Peloponeso, 

enunciou que os ideais da civilidade ateniense – sentimento de pertecimento à polis – somente 

se alcançava com a participação política dos cidadãos (BARRETO, 1993) 

Não obstante discordassem da forma de participação política, Platão
20

 e 

Aristóteles
21

 convergiam no ponto relativo ao dever de integração do cidadão a polis. Essa 

                                                 
20

 Platão sustentava que a elite política, ou seja, os cidadãos que participavam ativamente do processo de decisão 

política, não deveriam ter vida privada, ao contrário do restante da população. (PLATÃO, 2003, p 143/144). 
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concepção clássica da cidadania ensejava um paradoxo entre a liberdade do cidadão e a sua 

submissão ao controle do Estado, a fim de que essa liberdade fosse exercida. Russeau referia-

se a esta liberdade como sendo tão severa quanto o jugo do tirano (RUSSEAU, 2013, p. 30-

31). Assim, após o desaparecimento da civilização greco-romana, deu-se a expansão 

territorial do poder político, culminando com a instauração regimes monárquicos por toda a 

Europa, contra os quais se forjaram novamente as concepções liberais de cidadania.  

O indivíduo ressurgia como detentor de direitos por si só, não mais em razão de 

seu pertencimento à polis. Como assinalou Benjamin Constant já em 1819, na famosa 

conferência pronunciada no Ateneu Real de Paris, na civilização greco-romana só se 

consideravam livres os homens que participavam diretamente da gestão da coisa pública, 

decidindo sobre a paz e a guerra, votando as leis, exilando um cidadão ou julgando da 

responsabilidade dos magistrados. Mas esses cidadãos, soberanos na esfera política, eram 

súditos obedientes da coletividade em sua vida privada. No mundo moderno, ao contrário, a 

liberdade consistiria não em simplesmente participar da gestão da coisa pública, mas em não 

ser molestado abusivamente pelo Estado na vida privada. A essa independência individual, 

que constitui um fato sem precedentes na História, corresponde não propriamente uma 

servidão política, mas um estado de passividade. (COMPARATO, 1993). 

Nesse momento, diferenciam-se os conceitos de cidadania civil e cidadania 

política, sendo esta última muito mais compreendida como uma “abdicação” em nome dos 

representantes. No mundo antigo, as eleições eram completamente diferentes das que se 

realizam contemporaneamente. A representatividade política era uma espécie de legitimação 

para que o eleito exercesse determinada função pública, não necessariamente em prol dos que 

o elegeram.  

Na Revolução Francesa, deu-se a completa separação entre o mandato civil e o 

mandato político. Os deputados eleitos pelo povo representam "a nação" e não as pessoas que 

os elegeram. A Declaração dos Direitos proclamou que "o princípio de toda soberania reside 

essencialmente na nação; nenhuma entidade, nenhum indivíduo pode exercer algum poder 

que não emane, expressamente, da nação" (art. 3º). E a Constituição de 1791 complementando 

o princípio, declarou que "a Nação (já agora com inicial maiúscula), da qual, unicamente, 
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 Aristóteles contestava a figura de cidadãos excluídos da vida pública, reduzidos à vida privada, defendendo 
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emanam todos os poderes, só pode exercê-los por delegação. A Constituição francesa é 

representativa (...)" (título III, art. 2º). (COMPARATO, 1993). 

Prosseguindo nesta breve digressão histórica, tem-se que a “nação”, enquanto 

titular da soberania, somente poderia exercê-la por meio da manifestação da “vontade do 

povo” e este, por sua vez, não era composto em sua totalidade por pessoas juridicamente 

capazes. Ademais, nem todos os homens juridicamente capazes eram social ou 

economicamente capazes de concorrer ao exercício da soberania (COMPARATO, 1993). 

Extrai-se daí que a divisão entre cidadania ativa e passiva ainda se vinculava em grande 

medida ao critério censitário.  

A sedimentação dos direitos civis caracterizou-se pela afirmação da sociedade 

perante o poder da monarquia absoluta. Em seguida, na Europa, a nascente economia de 

mercado começou a exigir que fossem criados direitos que a viabilizassem (BARRETO, 

1993). Essa necessidade, reverberou nos textos constitucionais, de modo que o Estado 

Democrático de Direito passasse a ser nitidamente marcado pelo aspecto social, sendo 

posteriormente por ele abrangido.  

A par das críticas feitas à importação da teoria de Thomas H. Marshall às 

realidades latino americanas e especificamente ao contexto brasileiro, por meio dela a 

cidadania é compreendida, contemporaneamente, como resultado do progresso a partir do 

modelo liberal, uma sucessão cronológica de reconhecimento de direitos: no século XVIII, 

dos direitos civis (direito de propriedade, direitos de liberdade de expressão, pensamento, 

religião e de contratar, direito à intimidade e à privacidade, etc.); no século XIX, dos direitos 

políticos (direitos de votar e ser votado, de fiscalizar as condutas dos representantes do povo, 

de formar e integrar partidos políticos, etc.); no século XX, dos direitos sociais (direitos ao 

trabalho, à seguridade social, à educação, à saúde, à habitação, à associação sindical, etc.) 

(BELLO, 2007).  

Desaparece, pois, o critério censitário e o Estado surge como promovedor da 

igualdade entre os cidadãos, por meio da qual a liberdade real é de fato exercida. Somente 

cidadãos verdadeiramente livres estarão aptos a participar das escolhas políticas. 

Cidadania consiste, portanto, em fazer com que o povo se torne protagonista do 

processo de seu desenvolvimento e promoção social: é a ideia de participação. 

(COMPARATO, 1993). Se um indivíduo vive em uma sociedade, mas dela não participa 

ativamente, encontra-se privado dos direitos mais básicos, vê-se alijado das escolhas políticas, 

cerceado totalmente em sua liberdade, ele sequer existe para essa comunidade, restando-lhe 
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apenas a condição de ser humano. A cidadania consiste exatamente no oposto: inclusão e 

pertencimento.  

Aqui, novamente aparecem as reflexões de Hanna Arendt (2012) sobre cidadania. 

Trata-se do direito a ter direitos. Muito mais do que simples ser humano – aquele que tão 

somente faz parte da espécie humana, assim como um animal pertence a dada espécie de 

animais – a condição de cidadão toca os indivíduos em uma de suas qualidades substanciais: a 

individualidade. A igualdade inclui o sujeito em uma comunidade, porque o faz semelhante 

aos outros. A cidadania lhe confere os direitos necessários para que possa distinguir-se dos 

demais, exercer suas liberdades, tomar suas decisões, seguir suas escolhas, ou seja, pertencer 

ao coletivo sem abrir mão de sua individualidade.   

Compreender a cidadania em sua conceituação mais atual é essencial para 

entender que se trata de uma vertente da dignidade humana, sem a qual o indivíduo perde sua 

identidade: seu pertencimento a uma comunidade e as condições de, dentro dela, exercer sua 

individualidade.  

 

2.4 Justiça 

Conforme registrado na introdução do presente capítulo, ao diferenciar políticas e 

princípios, Dworkin (2002, p. 37) afirma que estes correspondem a um padrão que deve ser 

observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social 

considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra 

dimensão da moralidade. 

Com efeito, a inclusão, entendida como valor, ou como padrão de comportamento 

desejável, aferida do cotejo dos princípios acima delineados, consiste em uma finalidade 

prática a ser perseguida, não porque a sociedade assim o queira, ou porque o gênero humano 

tenha tal inclinação, mas porque se trata de uma exigência de justiça.  

Incluir não é um comportamento natural das sociedades, segundo Arendt. 

Principalmente quando se está buscando a inclusão de todos os indivíduos, 

independentemente de qualquer traço de diferença que nele esteja, ou não, visivelmente 

marcado. Incluir é, pois, uma exigência daquilo que está por trás de todos os princípios que 

alicerçam o princípio da inclusão: a justiça. 

Sem qualquer pretensão de aprofundar na discussão aporética acerca desse conceito, e 

tampouco excluindo as outras definições sobre o tema, buscou-se uma teoria por meio da qual 
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se pudesse aferir que a inclusão, na verdade, seria uma decorrência natural do critério 

utilizado para alcançar a compreensão de justiça.  

Nesse sentido, tomou-se por base a teoria de John Rawls, cujo objetivo é apresentar 

uma concepção de justiça que generaliza a conhecida teoria do contrato social, em suas várias 

vertentes, tais como as de Locke, Russeau e Kant. Dessa forma, o objeto do contrato social 

não deve ser entendido como um conjunto de regras que determinam uma forma específica de 

sociedade ou de governo, mas como os princípios de justiça que formam a estrutura básica de 

qualquer sociedade (RAWLS, 1999, p. 10). 

Esses princípios são aqueles que pessoas livres e racionais, preocupadas com seus 

próprios interesses, aceitariam, em uma “posição inicial de igualdade”, como sendo os termos 

definidores das suas associações. Sua função seria regular todas as relações jurídicas futuras, 

especificar as várias formas de organização social e os tipos de governo.  

Antes de qualquer palavra sobre a teoria de justiça de Rawls, convém entender o que 

seria a “posição inicial de igualdade”. Trata-se de uma situação puramente hipotética, que 

serve somente para se alcançar o conceito de justiça. Propõe-se que ninguém saiba a priori 

seu lugar na sociedade, sua classe social e tampouco o quão afortunado (ou não) será o 

indivíduo na distribuição natural de dons, intelectuais ou físicos. Também se desconhece os 

conceitos do que é bom ou mau, certo ou errado e as inclinações psicológicas de cada um. 

Nesse sentido, os princípios da justiça seriam escolhidos por trás do que Rawls chama de “véu 

da ignorância”. Isso serviria para garantir que, nessa condição inicial, ninguém estaria em 

posição de vantagem ou desvantagem, decorrentes do acaso ou de contingências sociais 

(RAWLS, 1999, p. 10). 

Somente imersa nessa situação hipotética original de igualdade, sob o “véu da 

ignorância, é que a sociedade alcançaria o conceito de justiça, o qual serviria de fundamento 

para estabelecimento de uma constituição e do ordenamento jurídico como um todo. Partindo 

da premissa que a referida “posição original de igualdade” determina um conjunto de 

princípios, ou seja, uma concepção específica de justiça, seria verdade que qualquer estrutura 

social que atenda a esses princípios será considerada justa por indivíduos livres nela inseridos, 

já que estes acreditariam estar cooperando, regidos por termos com os quais eles 

concordariam, numa situação de equilíbrio (RAWLS, 1999, p. 12). 

É obvio que, em uma sociedade real, os indivíduos não entram por livre escolha. Cada 

pessoa já nasce submetida a suas próprias limitações naturais, introduzida em determinada 
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sociedade, com suas regras já estabelecidas. Não existe, a rigor, a tal “posição original de 

igualdade” proposta por Rawls. No entanto, ele mesmo defende que a sociedade que se 

constrói por meio dos princípios de justiça alcançados a partir dessa “posição” é a mais 

próxima possível daquela que qualquer indivíduo desejaria adentrar de forma livre e 

voluntária.  

Segundo o argumento de Rawls, essa “posição original” renderia ensejo a dois 

princípios básicos de justiça. O primeiro corresponderia à igualdade na distribuição dos 

direitos e deveres básicos. Pelo segundo, as desigualdades econômicas e sociais são justas 

somente se elas levam a benefícios para todos e, em particular, para os membros menos 

afortunados da sociedade.  

Em relação ao segundo princípio básico de justiça, Rawls faz um esclarecimento 

importante. Considerando que o bem estar social depende necessariamente de um esquema de 

cooperação, sem o qual ninguém conquistaria uma vida satisfatória, a divisão das vantagens (e 

das desvantagens) obtidas dessa cooperação deve ser tal que sirva a atrair a contribuição 

voluntária de todos, inclusive daqueles que se encontram em pior situação.  

Nesse sentido, Rawls afasta a necessidade de se discutir o mérito na distribuição das 

vantagens e desvantagens decorrentes do acaso ou das contingências naturais ou sociais. Ele 

defende que, em uma sociedade alicerçada nesses dois princípios de justiça, as pessoas menos 

afortunadas estariam dispostas a cooperar com as mais afortunadas, independentemente de 

qualquer mérito que possa ser atribuído a estas, quando essa cooperação é condição necessária 

para maximização de seus ganhos pessoais.  

Assim, aplicando essa teoria ao ideal de inclusão – e partindo das mesmas premissas 

sustentadas por Rawls – tem-se que, ao convencionar os termos que regeriam a sociedade e as 

relações jurídicas nela existentes, todos os indivíduos, assumindo a “posição original de 

igualdade”, procurariam traçar regras que lhes assegurasse, na maior medida possível, o 

alcance de direitos básicos, a despeito da condição física, econômica ou social em que 

viessem a nascer.  

Com efeito, se, antes de vir ao mundo – e sem ter certeza das futuras benesses ou do 

grau de limitações e dificuldades a serem enfrentadas – cada um pudesse escolher em que tipo 

de sociedade gostaria de nascer, certamente escolheria ingressar naquela em que as regras e 

princípios que a regulamentam foram forjados segundo esse critério de justiça. Isso porque 

esse critério conduz ao que se almeja quando se fala de inclusão. Não se trata de uma 
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integração forçada por meio de políticas públicas ou por leis que impõem sanções drásticas a 

quem se portar de forma contrária a esse fim. Mas uma inclusão que se encontra arraigada nas 

intenções mais profundas de cada indivíduo, dirigindo seu comportamento público e privado. 

Essa intenção particular de cada um acaba por se refletir nas leis e políticas governamentais 

de maneira mais efetiva.  

Incluir significa considerar que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode vir a ser 

submetida a uma situação desfavorável – seja por causas naturais, econômicas ou de qualquer 

outra ordem – mas essa desvantagem não deve lhe retirar o acesso a direitos fundamentais 

nem a condição de exercer com plenitude as prerrogativas decorrentes de sua cidadania. Por 

meio da utilização desse critério de justiça, se busca uma arquitetura social na qual o que hoje 

se conhece por minorias e grupos vulneráveis sejam conceitos ultrapassados, dado o grau de 

inclusão alcançado.  

E isso dar-se-ia por meio de instituições alinhadas ao que Rawls chamou de “esquema 

de cooperação”, por meio do qual todos colaborariam entre si, com o intuito de conquistar 

uma vida satisfatória, obtendo dele uma distribuição equitativa de vantagens e desvantagens. 

A ideia é a de que todas as pessoas se sintam voluntariamente – e não obrigadas por qualquer 

tipo de imposição normativa – atraídas a essa cooperação. É esperado que as pessoas somente 

se interessarão em cooperar, caso haja algum tipo de proveito, lucro ou qualquer resultado que 

lhe seja favorável. Tal colaboração, ainda segundo Rawls, independe da discussão acerca do 

mérito de cada um (se cada um merece ou não as benesses que tem ou as dificuldades que 

enfrenta), mas dos ganhos que todos auferem em concorrer para ela.  

Nesse contexto, as minorias ou grupos vulneráveis são chamados a cooperar – tanto 

entre si, como com os outros extratos sociais – uma vez que essa cooperação é uma condição 

determinante para a manutenção do equilíbrio social existente, do qual depende a garantia de 

seus direitos. A sociedade como um todo, por sua vez, sente-se atraída a cooperar com os 

grupos vulneráveis e minorias, diante das vantagens – de ordem econômica, moral ou social – 

que podem ser obtidas por meio dessa interação.  

A cooperação descrita por Rawls, como um instrumento de realização de justiça, 

afigura-se incompatível com qualquer tipo de marginalização social. Mais uma vez, não se 

trata de “bondade” ou de dever caritativo que um ser humano tenha que dedicar ao outro. 

Essas ideias – que podem estar relacionadas à moral ou à religião – encontram-se bem 

distantes do ideal de justiça que se descreveu até aqui, uma vez que ele é alheio a todos esses 

fatores. Na verdade, busca-se um cenário social em que todos, independentemente de 
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qualquer condição, colaborem de maneira voluntária, livre, consciente e dirigida. A justiça, 

portanto, catalisa a inclusão.  

Há vários tipos de instrumento de inclusão que se enquadram nessa imagem teórica de 

justiça de Rawls. O melhor exemplo prático deles é o trabalho. É ele que viabiliza a 

participação dos cidadãos na democracia, fomenta a educação, é o combustível da economia 

das nações. Trata-se de um poderoso instrumento de mobilidade social, por meio do qual os 

indivíduos alcançam um status produtivo, exercem sua cidadania e cooperam entre si. O 

trabalho proporciona a distribuição das riquezas, divide os ônus e os custos sociais dela e 

confere a cada um a dignidade decorrente da sensação de pertencimento a uma determinada 

comunidade. O trabalho torna as pessoas iguais, livres e únicas.  

  

3 O DIREITO AO TRABALHO E O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DOS 

CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 

 

3.1 O que é trabalho 

Consoante se acabou de defender, o trabalho é um instrumento de realização da 

justiça. No entanto, essa concepção é alcançada sob o olhar da ciência do Direito. Outras 

ciências, como a Sociologia e a Economia também se debruçam sobre esse mesmo objeto, 

lançando definições bastante úteis ao fim que se busca: aproveitar o máximo de suas 

potencialidades na concretização dos direitos das pessoas com deficiência, sob o prisma da 

inclusão social. 

Nesse sentido, sem intenção de descer ao mais profundo dos conceitos, mas 

pretendendo apenas apreender as ideias centrais neles expressas, oportuno iniciar a presente 

reflexão, visitando as considerações clássicas da Sociologia acerca da definição de trabalho.  

Émile Durkheim (1999), ao refletir sobre as sociedades, coloca o trabalho em 

posição absolutamente central. Segundo Durkheim, há uma estreita relação entre a 

complexidade social e a divisão do trabalho, gerando, a partir disso, as forças que podem 

agregar ou desagregar a sociedade.  

Nas sociedades tradicionais, mais simples, verifica-se notória homogeneidade, 

com culturas e valores compartilhados pelos indivíduos, havendo controle por meio de 

padrões morais, fornecidos, por exemplo, pela religião. A coesão dessas sociedades se dá por 

meio da “solidariedade mecânica”. Nelas, nota-se uma divisão do trabalho menor e mais 
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simples. Ao contrário, nas sociedades urbanizadas e industrializadas, há uma divisão do 

trabalho bem mais acentuada, com a especialização de tarefas. Nelas a pluralidade de valores 

entre os indivíduos torna mais difícil e complexo o consenso, operando uma força motriz de 

coesão denominada “solidariedade orgânica”.  

Em apertada síntese, pode-se dizer que, para Durkheim, a coesão social, depende 

da interação de cada um com a divisão do trabalho. Ele parte do pressuposto de que essa 

divisão pode gerar consensos e ser catalisadora de um pacto de convivência. Os indivíduos 

aceitam o lugar social que lhes é dado desde que impere uma ordem social que leve justiça a 

todos os seus membros.  

A divisão do trabalho, porém, pode acontecer de maneira anormal e desregrada, 

ensejando a desintegração social e o enfraquecimento da consciência coletiva, tornando 

precária a vida e rompendo laços sociais, num fenômeno oposto ao da solidariedade, que 

Durkheim chamou de anomia.  

Nas reflexões de Durkheim, percebe-se que o trabalho ocupa uma posição central 

para a organização social, como um valor fundante. Em paralelo a essa perspectiva, Karl 

Marx compreende o trabalho em sua relação direta com o indivíduo. Para ele, em poucas 

palavras, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, empregando sua força, a fim 

de se apropriar da matéria natural de forma útil a sua vida. Agindo sobre a natureza, o homem 

a altera e altera sua própria natureza (MARX, 2003, p. 260). 

Nas sociedades pré-capitalistas, o trabalho rural era a principal forma de labor, 

utilizada eminentemente para a produção de bens suficientes às necessidades de cada 

indivíduo ou de cada comunidade, não havendo intuito de lucro ou de acumulação de capital. 

Com a revolução industrial, esse paradigma mudou drasticamente: houve a migração dos 

centros rurais para os urbanos, o homem se desvencilhou de seu vínculo com a terra para as 

cidades, onde sua sobrevivência passou a depender da venda de sua força de trabalho, o que 

fez surgir a classe de trabalhadores.  

Para Marx, não obstante a mudança radical que se operou com o advento do 

capitalismo e a patrimonialização da força laboral, o trabalho, em sua origem, ainda guardava 

estreita interação com a sobrevivência humana. Por essa razão, ele o definiu como bem 

inalienável do homem. 

Interessantes, neste ponto, são as percepções de Max Weber, debruçadas sobre o 

comportamento humano e o sentido que os indivíduos atribuem as suas ações. Weber analisa 

a interação da religião – o protestantismo e o catolicismo – com a economia e a relação do 

indivíduo com o trabalho. Para ele, os protestantes mostravam uma inclinação específica para 
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o racionalismo econômico que não era igualmente observada entre os católicos e isso se devia 

às peculiaridades de cada confissão (WEBER, 2004, p. 33-34). 

A ética protestante, segundo observações de Weber, estimulava a ascensão social 

por meio do trabalho, que era compreendido como uma vocação dirigida a uma profissão, 

desenvolvendo uma conduta racional, enquadrada em um processo de desencantamento do 

mundo, racionalização e burocratização, no qual a riqueza e a prosperidade não eram dádivas 

divinas, mas deveriam ser conquistadas por meio do esforço e labor humano, especializado e 

lícito. 

O trabalho é, pois, sob o ponto de vista sociológico, a mola propulsora da 

sociedade. Ele funciona como principal fator de coesão e organização. Para o indivíduo, o 

trabalho é um poderoso instrumento de dominação da natureza. É, de todo homem, um bem 

inalienável. A percepção da força de trabalho e do valor a ela inerente mudou radicalmente o 

curso da história, transformou a relação do homem com o Estado e consigo mesmo, 

desvinculou do divino a obtenção da riqueza e o alcance da prosperidade, atribuindo ao 

homem e à sociedade os ganhos e os ônus dessa descoberta revolucionária.  

Absorvendo esses valores, a Constituição Federal brasileira consagrou o trabalho 

como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, juntamente com a dignidade 

humana e cidadania, com os quais se encontra estreitamente relacionado (artigo 1º). O 

trabalho é arsenal necessário para que essa mesma República alcance seus objetivos 

fundamentais (art. 3º): construção de uma sociedade livre justa e solidária, garantia do 

desenvolvimento nacional e erradicação da pobreza, da marginalização e redução das 

desigualdades sociais e regionais. 

Além de consistir em um dos principais pilares do Estado, o trabalho é ainda um 

direito social, consagrado no artigo 7º da Constituição. Para o Direito, o trabalho é o objeto da 

primeira ação afirmativa da história, conforme assevera Fonseca (2006, p. 312): o Direito do 

Trabalho. O surgimento desse ramo do Direito deu-se pelo rompimento com a ideia de 

igualdade formal ou de uma lei imparcial. Tomou partido em prol da classe trabalhadora e, se 

por um lado, legitimou a venda da força de trabalho, por outro, ergueu-se como uma forma de 

resistência, de limitação do poder econômico, para, justamente, preservar a dignidade do 

trabalho humano. Esta é a dialética que notabiliza o Direito do Trabalho e todos os outros 

direitos sociais fundamentais que venham em favor da igualdade substancial (FONSECA, 

2006, p. 312). 

Sob esse ponto de vista de Fonseca (2006), a ótica fundada pelo Direito do 

Trabalho, que despatrimonializou a força de trabalho e possibilitou a visão da função social da 
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propriedade, do valor social da livre iniciativa, passou a nortear também as relações civis e de 

consumo, em favor da pessoa do trabalhador, do consumidor ou do contratante civil, que 

utiliza o contrato como instrumento de direitos que o assistem, não somente como mero 

trânsito de bens.  

Assim é que os princípios que regem o Direito do Trabalho, bem como a 

circunstâncias históricas que o geraram, aplicam-se integralmente para justificar o princípio 

da inclusão e as normas de ação afirmativa laboral em favor das pessoas com deficiência.  

      

3.2 Direito de trabalhar como mecanismo de inclusão 

 

Sobre o direito ao trabalho, os Estados signatários da Convenção de Nova Iorque 

devem ter, antes de qualquer medida de ordem prática, uma preocupação inicial com a 

conscientização da sociedade, por meio de campanhas de conscientização públicas, a respeito 

do mérito e das capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local de 

trabalho e ao mercado laboral (artigo 8º, item 2, alínea iii).  

O Estado brasileiro obrigou-se ainda ao reconhecimento do direito das pessoas 

com deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse 

direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou 

aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a 

pessoas com deficiência. Semelhante proteção é garantida de igual forma àqueles que tiverem 

adquirido uma deficiência no emprego, adotando-se medidas apropriadas, incluídas na 

legislação (artigo 27). 

O espectro de proteção delineado pela Convenção de Nova Iorque é, nesse 

sentido, o mais amplo possível. Nele se encontra a proibição de discriminação em 

absolutamente todos os aspectos do trabalho, tais como a forma de emprego, condições de 

recrutamento, contratação e admissão, permanência no emprego, ascensão profissional e 

condições seguras e salubres de trabalho. Salvaguardam-se a procura, obtenção, manutenção e 

o retorno ao emprego, mediante reabilitação profissional. Assegura-se a igualdade nas 

oportunidades e remunerações. Protege-se, além do acesso ao mercado de trabalho, a 

permanência nele, a participação em programas de orientação técnica e profissional e a 

serviços de colocação no trabalho e de treinamento profissional e continuado.  

Da mesma forma, a proteção constitucional (via recepção da norma internacional 

na condição de emenda) estende-se ao o trabalho autônomo, empreendedorismo, 
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desenvolvimento de cooperativas e estabelecimento de negócio próprio por pessoas com 

deficiência, bem como à empregabilidade de pessoas com deficiência no setor público. 

O direito de que ora se cuida é, a rigor, um direito de inclusão social. Não se trata 

de medida assistencialista ou protecionista, muito mais excludente do que integrativa. A 

Convenção de Nova Iorque traçou, portanto, as feições que o direito ao trabalho deve assumir, 

principalmente quando sua titularidade for exercida pelas pessoas com deficiência, tendo em 

vista seu caráter de ação afirmativa e medida antidiscriminatória. 

O trabalho da pessoa com deficiência reveste-se de peculiaridades cuja 

necessidade desaparece para os outros segmentos da sociedade. E tais especificidades sofrem 

influência da cultura, das tradições, da história, da economia, da política, da tecnologia 

disponível em cada país e, dentro dele, nas suas respectivas regiões. Assim, com o escopo de 

promover a efetivação desse direito, segundo a realidade brasileira, promulgou-se a Lei 

Brasileira de Inclusão – lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015. 

A LBI parte da premissa que, sendo um direito social, espera-se do Estado que 

promova e assegure o direito ao trabalho. Porém, em se tratando do direito ao trabalho das 

pessoas com deficiência, a titularidade passiva é compartilhada também com a sociedade e a 

família (artigo 8º). Isso significa que essas duas instituições também poderão ser convocadas 

a colaborar e a participar de medidas ou políticas pública cujo escopo seja a inclusão da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho.  

Trata-se, mais uma vez, da utilização prática do critério de justiça distributiva de 

John Rawls (Vide tópico 2.4), o qual se perfectibiliza pela via da cooperação entre os 

indivíduos. Com efeito, as vantagens – econômicas, políticas, sociais e pessoais – de inserção 

de um indivíduo com deficiência no mercado de trabalho (respeitada a igualdade de condições 

de labor e de remuneração) são nitidamente maiores e mais relevantes do que aquelas que já 

se espera das pessoas sem deficiência. Assim, se o bônus de ter uma pessoa com deficiência 

economicamente ativa é compartilhado entre Estado, sociedade e família, entre eles também 

deve pesar o ônus correspondente.  

Fixados os titulares ativo e passivo desse direito, a LBI passa a dispor da etapa 

pré-laboral, que toca inclusive a construção da personalidade e da vida privada das pessoas 

com deficiência. Trata-se do processo de habilitação e reabilitação (artigos 14 e 15), cuja 

finalidade precípua, para além de aprendizado ou capacitação profissional, é o 

desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, 

sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista 

da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de 
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condições e oportunidades com as demais pessoas. O trabalho é, nesse âmbito, muito antes de 

ser um meio de produção de riqueza, viabilizador da conquista da autonomia por parte das 

pessoas com deficiência. 

Pela leitura sistemática da LBI, afere-se que a autonomia é uma das principais 

diretrizes a conduzir o arcabouço normativo do direito das pessoas com deficiência. Nesse 

sentido, é que a lei deu nova roupagem ao instituto da curatela, minorando os rigores originais 

e estabelecendo que se trata de medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Assim, por ser considerado 

um valioso instrumento viabilizador da autonomia, o trabalho foi elencado dentre os direitos 

excluídos do alcance da curatela (artigo 85, § 1º). 

Diante de sua importância para a autonomia da pessoa com deficiência, o direito 

ao trabalho encontra-se regulado no Capítulo VI, do Título II (Dos Direitos Fundamentais). 

Quanto às disposições gerais, a Lei nº 13.146/2015 foi mais concisa do que a Convenção de 

Nova Iorque, porém isso não traz qualquer prejuízo aos destinatários desses diplomas, tendo 

em vista que a norma internacional integra o ordenamento jurídico na condição de emenda 

constitucional.  

Assim, a LBI optou por repetir, de maneira sintética, algumas disposições 

constantes do artigo 27 da Convenção – tais como a liberdade de escolha do trabalho, a 

igualdade de oportunidades e remuneração, a vedação de discriminação em razão da 

deficiência, acessibilidade no ambiente de trabalho – e inovar, detalhando aspectos pertinentes 

à habilitação e a reabilitação profissional e à inclusão da pessoa com deficiência, 

especificamente no trabalho.  

A habilitação e a reabilitação profissional diferem da habilitação e reabilitação 

previstos nos artigos 14 e 15 da mesma lei, pelo critério da especificidade. Muito embora 

ambos venham a contar com a avaliação multidisciplinar, este último processo tem o escopo 

de promover, em primeiro plano, a autonomia da pessoa com deficiência, por meio do 

diagnóstico e intervenção precoces; de medidas que compensem a perda ou limitação 

funcional; de políticas públicas que possibilitem a plena participação social; da oferta de rede 

de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para 

atender suas necessidades específicas e de prestação de serviços próximo ao domicílio da 

pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nesse âmbito, a preparação para o trabalho é almejada apenas como objetivo secundário ou 

indireto. 
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Por outro lado, ao tratar da habilitação e reabilitação profissional, a LBI tem como 

alvo específico o ingresso, a manutenção ou o retorno da pessoa com deficiência ao mercado 

de trabalho. Os programas de habilitação e reabilitação profissional serão implementados pelo 

poder público, em articulação com as redes públicas e privadas de saúde, ensino e assistência 

social, podendo ocorrer inclusive em empresas privadas por meio da formalização do contrato 

de emprego, que será contabilizado para o cumprimento da reserva legal de vagas, desde que 

seja por tempo determinado. Cada programa será indicado pela equipe multidisciplinar de 

modo a atender às características específicas de cada deficiência.  

Toda essa proteção, que desce ao detalhe mais específico das necessidades de 

cada pessoa, parece, ao primeiro olhar, proteção demasiada, como se a pessoa com deficiência 

fosse quase incapaz. Mas, a LBI colocou-se distante dessa ideia ao reconhecer a 

competitividade como traço inafastável da colocação no mercado de trabalho (artigo 37). Com 

efeito, o intuito da norma não é compelir o mercado a aceitar pessoas com deficiência de 

qualquer modo e sob quaisquer circunstâncias, impondo-as como um fardo a ser sustentado 

pelas empresas e órgãos públicos. A intenção é torná-las competitivas, habilitando-as, 

capacitando-as para que elas possam acessar os concorridos postos de trabalho e neles serem 

mantidas, em igualdade de condições e remunerações.  

Nesse sentido, a inclusão se dá de maneira personalizada. A lei assegura 

prioridade àqueles com maior grau de dificuldade de inserção do campo do trabalho, prevê 

suportes individualizados que atendam a necessidades específicas, inclusive a 

disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no 

ambiente de trabalho, bem como ao perfil vocacional e interesse de cada pessoa com 

deficiência.  

Esse sistema de regras e diretrizes que hoje informa as políticas públicas, ações 

governamentais e condutas privadas dirigidas ao trabalho da pessoa com deficiência veio a 

reforçar e consolidar o movimento que havia sido inaugurado em âmbito nacional, embora 

timidamente, pela lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, ainda em vigor. 

Apesar de ressentir-se de comandos mais detalhados e medidas mais eficazes para 

a efetivação do direito ao trabalho por parte das pessoas com deficiência, esta norma 

constituiu vanguarda em vários aspectos relevantes: reestruturou a CORDE (Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), cuja missão consiste na fixação 

das ações normativas em âmbito federal, mas atua como órgão autônomo, ligado ao 

Ministério da Justiça; instituiu a ação civil pública como instrumento de defesa, legitimando o 

Ministério Público, a administração direta e indireta da União, dos estados, dos municípios e 
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do Distrito Federal, bem como associações constituídas a mais de um ano, nos termos da lei 

civil; estabelece a coisa julgada erga omnes secundum eventus litis, antecipando-se ao Código 

de Defesa do Consumidor e institui como crime condutas discriminatórias, dentre elas, 

destaque-se, atos que obstam o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, 

inclusive a cargo e emprego público
22

. 

Assim, expostas as atuais diretrizes que constituem os pilares do direito ao 

trabalho por parte das pessoas com deficiência, passa-se à análise das normas a seguir 

comentadas, sob o prisma normativo constituído pela Convenção de Nova Iorque e LBI.  

No âmbito específico do direito ao trabalho, destaca-se, na lei nº 7.853/89, o 

artigo 2º, parágrafo único, inciso III, que estabelece atenção prioritária à formação e à 

orientação profissional da pessoa com deficiência, garantindo-se-lhe acesso aos serviços 

respectivos, fixação de políticas públicas, tanto para o emprego público quanto para o privado 

em relação à pessoa com deficiência, promoção da inserção no mercado de trabalho, por meio 

de legislação específica na esfera pública e privada por meio de reserva de vagas, bem como a 

regulamentação de oficinas e congêneres, integradas ao mercado de trabalho.  

Dez anos após sua promulgação, a lei nº 7.853/89 foi finalmente regulamentada 

pelo Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, a qual dispõe sobre a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.   

No que tange especificamente o direito ao trabalho, esse regulamento também se 

refere à habilitação e reabilitação profissional e acesso ao trabalho. Como se trata de ato 

regulamentar, suas normas devem ser reinterpretadas, a par da lei nº 7.853/89, sob a égide da 

Lei Brasileira de Inclusão e, principalmente da Convenção de Nova Iorque, esta na condição 

de emenda constitucional. Aliás, como se registrou neste tópico, a Convenção consubstancia o 

marco regulador a partir do qual uma nova concepção de pessoa com deficiência restou 

inaugurada na ordem interna, a qual tem por matriz o princípio da inclusão, cujas luzes devem 

nortear a interpretação das normas em comento dali por diante.  

Insistindo nessa premissa, tomam-se os conceitos trazidos pelo referido Decreto, 

desta vez, submetidos à nova matriz de inclusão. Nessa esteira, proceder-se-á à releitura da 

                                                 
22

 O artigo 8º da lei nº 7.853/89 foi alterado pela lei nº 13.146/2015, mas manteve a descrição das condutas, 

apenas com modificação redacional pouco relevantes. Alteração importante deu-se em relação à pena: de 

reclusão de 1 (um) a 4(quatro) anos e multa, para  reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. Eis a redação 

atual do artigo: 

Art. 8º. Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa:  
II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão 

de sua deficiência;  

III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência; 
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política de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho nele delineada. A 

propósito, o Decreto traz em seu artigo 34 a finalidade primordial da política de emprego da 

pessoa “portadora” de deficiência:  

 

Art. 34.  É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa 

portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema 

produtivo mediante regime especial de trabalho protegido. 

Parágrafo único.   Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do 

disposto no caput deste artigo poderá ser efetivado mediante a contratação das 

cooperativas sociais de que trata a Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999.  

 

Conforme manifesta-se Sassaki (2007), o caput desse artigo apresenta uma 

incongruência redacional, que pode conduzir o intérprete ao equívoco de pensar que a 

finalidade de que se cuida é a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, 

necessariamente mediante regime especial de trabalho protegido. Isso porque as expressões 

“inserção no mercado de trabalho” e “incorporação ao sistema produtivo” significam a mesma 

coisa e, considerando a partícula alternativa “ou”, tem-se a impressão de que a segunda 

expressão seria uma explicação da primeira.  

Porém, a interpretação mais acertada é a de que a finalidade tratada cinde-se em 

duas: 1) inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho, mediante 

processo competitivo tradicional ou 2) sua incorporação ao sistema produtivo mediante 

regime especial de trabalho protegido. Essa conclusão é reforçada pelo que consta do 

parágrafo único do mesmo artigo, que abre a possibilidade de colocação no mercado, 

mediante a contratação das cooperativas sociais, nos casos de deficiência grave ou severa 

(trabalho protegido).  

Neste ponto, Sassaki (2007) faz uma ponderação razoável e inteiramente 

consentânea com as diretrizes inclusivas extraídas da Convenção de Nova Iorque, muito 

embora o tenha feito antes do ingresso da norma internacional no ordenamento pátrio. Ele 

defende que a deficiência grave ou severa não reclama obrigatoriamente a contratação por 

meio de cooperativas sociais. Isso porque as conquistas mais avançadas no campo da inserção 

laboral de pessoas com deficiência, em âmbito nacional e internacional, não mais admitem o 

encaminhamento para trabalhos “alternativos”, conforme o grau de deficiência. 

Superou-se, portanto, a partir da década de 70, o estigma de que somente pessoas 

com deficiência “leve ou moderada” poderiam ingressar no mercado de trabalho competitivo 

convencional. Desde que o ano de 1981 foi considerado o Ano Internacional das Pessoas com 

Deficiência pelas Organizações das Nações Unidas, encorajam-se descobertas e o 
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desenvolvimento de novas tecnologias para que todas as pessoas com deficiência, 

independentemente do grau de suas limitações possam acessar o mercado competitivo 

(Sassaki, 2007).  

Entretanto, o autor reconhece que ainda existem pessoas com deficiência que não 

conseguem, apesar de todos os esforços, competir em igualdade de condições no mercado, 

inobstante seu grau de deficiência seja “leve”, “moderado” ou “severo”. Isso se deve ao fato, 

exposto no Capítulo 1, tópico 1.2, segundo o qual a deficiência não pode ser compreendida 

como alijada de seu meio, de modo que, na esmagadora maioria das vezes, o “grau” de 

deficiência decorre muito mais da hostilidade do ambiente, falta de recursos, adaptações, 

tecnologias, da cultura preconceituosa, discriminatória e excludente.  

Neste ponto, cabe indagar: afinal, após a recepção da Convenção de Nova Iorque 

e da LBI, ainda é possível falar em trabalho protegido? 

Antes de tentar encontrar qualquer resposta a essa questão, faz-se importante a 

análise da estrutura que o Decreto nº 3.298/99 confere à inserção da pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho, conforme artigo 35:  

 

Art. 35.  São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência: 

I - colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação 

trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais 

para sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios 

especiais; 

II - colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação 

trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoios 

especiais para sua concretização; e 

III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma 

ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de 

economia familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal. 

 

Em uma primeira leitura, pode-se concluir açodadamente que somente a primeira 

das modalidades (inciso I) configura inserção competitiva. Mas isso consiste em equívoco, 

segundo Sassaki (2007). A colocação seletiva também é competitiva, assim como o trabalho 

por conta própria na forma de trabalho autônomo e na de cooperativa. Só não são 

competitivos o trabalho em regime de economia familiar e o trabalho protegido.  

Nesse sentido, a “colocação competitiva” e a “colocação seletiva” são iguais em 

essência, uma vez que o próprio Decreto n. 3.298/99 as define como processos de 

“contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária”. A diferença reside 

no fato de que a competitiva independe da adoção de “procedimentos especiais” sem descartar 

o uso de “apoios especiais”, enquanto que a seletiva depende do uso de “procedimentos 
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especiais” e de “apoios especiais”. Tanto a colocação competitiva quanto a seletiva ocorrem 

dentro de empresas comuns, competitivas. 

Quanto aos “procedimentos especiais” e “apoios especiais”, o regulamento os 

define nos §§ 2º e 3º do artigo 35, cuja transcrição afigura-se de extrema valia:  

 

§ 2º. Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratação 

de pessoa que, devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, exija 

condições especiais, tais como jornada variável, horário flexível, proporcionalidade 

de salário, ambiente de trabalho adequado às suas especificidades, entre outros. 

§ 3º. Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas 

entre outros elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais 

limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de 

deficiência, de modo a superar as barreiras da mobilidade e da comunicação, 

possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de normalidade. 

 

No que se refere à segunda modalidade – colocação seletiva – o § 8º determina 

que:  

 

§8º. A entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva deverá promover, 

em parceria com o tomador de serviços, programas de prevenção de doenças 

profissionais e de redução da capacidade laboral, bem assim programas de 

reabilitação caso ocorram patologias ou se manifestem outras incapacidades.  

 

Mesmo antes do advento da LBI ou da recepção da Convenção de Nova Iorque na 

condição de emenda constitucional, não há como admitir validade ao dispositivo supra 

transcrito (artigo 35 §8º) . Primeiro, porque a prevenção de doenças profissionais e de redução 

da capacidade laboral, bem como a promoção de programas de reabilitação são obrigação de 

todos os empregadores, qualquer que seja a modalidade de inserção laboral e quaisquer que 

sejam os trabalhadores, com ou sem deficiência. Em segundo lugar, a redação do dispositivo 

parece relacionar a deficiência com problemas de saúde, o que não mais prospera, conforme 

explanado no Capítulo 1, tópico 1.2. Por fim, a regra menciona “incapacidades” ao invés de 

“deficiência”, numa tentativa de tornar sinônimos termos que há muito tempo já se 

diferenciaram.  

Prosseguindo ainda na análise do sistema de colocação laboral desenhado pelo 

Decreto nº 3.298/99, tem-se a terceira modalidade, qual seja, o chamado “trabalho por conta 

própria”, que consiste no processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas, mediante 

trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de economia familiar, com vista à 

emancipação econômica e pessoal. Também de estimula tal processo na esfera privada por 

programa de formação de trabalhadores autônomos, que vem sendo oferecido pelo “sistema 

S” ou por organizações sem fins lucrativos. 
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Sobre ele, importante trazer à lume o que diz o §1º em cotejo com o que diz o §7º 

do artigo 35, os quais também versam sobre a segunda modalidade (colocação seletiva):  

 

§ 1º. As entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, poderão 

intermediar a modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos II e III23, nos 

seguintes casos: 

I -  na contratação para prestação de serviços, por entidade pública ou privada, da 

pessoa portadora de deficiência física, mental ou sensorial: e 

II - na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação 

profissional de adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida de 

produção ou terapêutica.   

§ 7º. A prestação de serviços será feita mediante celebração de convênio ou contrato 

formal, entre a entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços, no 

qual constará a relação nominal dos trabalhadores portadores de deficiência 

colocados à disposição do tomador. 

 

Pela leitura conjunta dos preceptivos acima pontuados, a norma parece indicar que 

as modalidades colocação seletiva e o trabalho por conta própria podem ser intermediados por 

entidades beneficentes e de assistência social por não ser considerados competitivos. Assim 

também entendeu Sassaki (2007), rebatendo tal interpretação, afirmando que todas as 

modalidades de colocação laboral ocorrem dentro de empresas comuns, de organizações 

sociais comuns, de órgãos públicos comuns. E, portanto, as entidades beneficentes, caso 

façam colocação profissional de pessoas com deficiência, podem procurar tanto o mercado 

aberto quanto as instituições especializadas que possuam “oficinas protegidas de produção”. 

A respeito das oficinas protegidas – por intermédio das quais se dá o chamado 

trabalho protegido – dispõe o artigo 35 do Decreto: 

 

§ 4º. Considera-se oficina protegida de produção a unidade que funciona em relação 

de dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem 

por objetivo desenvolver programa de habilitação profissional para adolescente e 

adulto portador de deficiência, provendo-o com trabalho remunerado, com vista à 

emancipação econômica e pessoal relativa. 

§ 5º. Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que funciona em relação 

de dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem 

por objetivo a integração social por meio de atividades de adaptação e capacitação 

para o trabalho de adolescente e adulto que devido ao seu grau de deficiência, 

transitória ou permanente, não possa desempenhar atividade laboral no mercado 

competitivo de trabalho ou em oficina protegida de produção. 

§ 6º. O período de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto 

portador de deficiência em oficina protegida terapêutica não caracteriza vínculo 

empregatício e está condicionado a processo de avaliação individual que considere o 

desenvolvimento biopsicosocial da pessoa. 

 

Observa-se que ambas as oficinas funcionam em relação de dependência com 

entidade pública ou beneficente de assistência social. A diferença entre elas reside na 
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 Os incisos II e III tratam respectivamente das modalidades de colocação seletiva e trabalho por conta própria. 
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finalidade: a primeira busca a habilitação profissional (oficinas de produção); a segunda, a 

integração social por meio de atividades de adaptação e capacitação para o trabalho (oficinas 

terapêuticas). 

Segundo Sassaki (2007), porém, essa diferenciação legal das oficinas não 

corresponde às práticas tradicionais neste tipo de atividade. Isso porque a leitura da lei conduz 

à suposição de que existe uma instituição que dirige uma oficina protegida de produção ou 

uma outra que possui uma oficina protegida terapêutica. Contudo, essa divisão não existe. Na 

realidade, observa-se um pequeno número de “oficinas protegidas de trabalho”, nas quais o 

desempenho dos participantes poderia ser de dois níveis: quase competitivo (expectativa de 

uma oficina protegida de produção) e não-competitivo (expectativa de uma oficina protegida 

terapêutica), no mesmo espaço físico. Diz-se “quase competitivo” porque quando o 

participante vier a apresentar nível “competitivo”, ele deveria sair da oficina protegida e 

entrar no mercado de trabalho competitivo. 

Uma crítica bastante pertinente feita por Sassaki (2007) a essas oficinas é de que, 

uma vez propostas como modalidade de habilitação profissional, é estranho que a norma  fale 

de trabalho (protegido) remunerado. Por óbvio, não deve haver “vínculo empregatício” nem 

“remuneração” (salário), nos procedimentos de uma oficina protegida de trabalho. No lugar 

do salário ou remuneração e do vínculo empregatício, sempre houve um outro tipo de 

incentivo financeiro para o participante: uma ajuda de custo, um prêmio de produtividade e 

outros.  

Finalizada a análise das modalidades de colocação da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, passa-se às criticas feitas a esses institutos, à luz da Convenção de Nova 

Iorque e da LBI, bem como à resposta à indagação supra formulada acerca do trabalho 

protegido.   

Consoante se asseverou alhures, a LBI cuida detalhadamente do processo 

preparatório, da habilitação e do trabalho propriamente dito da pessoa com deficiência. E ao 

dispor sobre as diretrizes gerais desse tema, em seu artigo 34, § 3º, veda a restrição ao 

trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, 

inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e 

periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem 

como exigência de aptidão plena. 

Além disso, a LBI, ao definir o modo de inclusão da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, reconheceu o traço indelével da competitividade do mercado, 

determinando medidas cujo escopo é tornar a pessoa com deficiência hábil a enfrenta-lo, em 
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igualdade de condições. De fato, reitere-se, o intuito da norma não é compelir o mercado a 

aceitar pessoas com deficiência de qualquer modo e sob quaisquer circunstâncias, impondo-as 

como um fardo a ser sustentado pelas empresas e órgãos públicos. A intenção é torná-las 

competitivas, habilitando-as, capacitando-as para que elas possam acessar os concorridos 

postos de trabalho e neles serem mantidas, em igualdade de condições e remunerações.  

Nesse sentido, supor que a pessoa com deficiência, dada a “severidade” de sua 

limitação, não é capaz de enfrentá-lo, consiste em discriminação, conduta excludente e 

dissonante com as mais avançadas vertentes da inclusão. Trata-se de afronta aos princípios 

consignados na LBI e na Convenção de Nova Iorque, o que, por consequência, significa uma 

inconstitucionalidade.  

Assim, o regime especial de trabalho protegido previsto no artigo 34 do Decreto 

nº 3.298/99, combinado com os §§ 4º e 5º do artigo 35, que tratam das oficinas protegidas 

devem ser interpretados segundo as matrizes de inclusão contidas na LBI e Convenção de 

Nova Iorque. Dessa forma, em primeiro lugar, não se deve perder de vista que a habilitação 

profissional é dever conjunto do Estado, da sociedade e da família. Não se trata de “favor” ou 

“benesse” de alguma entidade, ao contrário do que se poderia pensar ao ler que essa 

capacitação laboral pode ser prestada por “entidade beneficente”. 

A rigor, é perfeitamente admissível que o poder público mantenha convênios com 

entidades beneficentes a fim de que sejam desenvolvidas atividades dirigidas à habilitação das 

pessoas com deficiência, porém, as diretrizes previstas no artigo 36 da LBI devem ser 

estritamente seguidas, principalmente no que tange o acompanhamento por equipe 

multidisciplinar e o respeito à vocação e o interesse de cada indivíduo. Como se disse, a lei 

pretende uma inclusão laboral de maneira individualizada, prevendo suportes individualizados 

que atendam a necessidades específicas, inclusive a disponibilização de recursos de 

tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho, bem como ao 

perfil vocacional e interesse de cada pessoa com deficiência.   

O objetivo é, portanto, incluir a pessoa com deficiência no mercado laboral, 

independentemente da “severidade” de seu estado. Afinal, o conceito de deficiência e, a 

reboque, os “graus” dela encontram-se estreitamente relacionados com os recursos assistivos 

que se encontram disponíveis no meio em que a pessoa com deficiência está inserida. Assim, 

falar de nível de deficiência tornou-se uma obsolescência.  

Diante disso, conclui-se que a ideia de “trabalho protegido” coloca-se contrária a 

tudo que já se defendeu acerca da inclusão. Todo trabalho da pessoa com deficiência é 

protegido pelos princípios da democracia, da igualdade e da cidadania. As normas que o 
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protegem são uma exigência de justiça social e distributiva. Nada impede que as oficinas 

continuem a existir, porém deve desaparecer a feição assistencialista e, em seu lugar, surgir o 

traço da inclusão
24

.    

Na verdade, a doutrina especializada reconhece a importância das oficinas. 

Fonseca (2006, p. 305) as defende, afirmando que por meio delas as pessoas com deficiência 

aprendem atividades profissionais. O perigo, alerta Fonseca, reside no fato de que, muitas 

vezes, concluído o processo de aprendizagem, o trabalhador continua a prestar serviços sob 

tais condições, percebendo remuneração reduzida, até porque a oficina protegida não 

contempla o lucro.  

Sassaki (1997) complementa esse alerta, afirmando que as oficinas protegidas tem 

sido desvirtuadas na prática. Por seu intermédio, terceirizam-se atividades permanentes das 

empresas, se que o trabalhador receba salários compatíveis com os que recebem os demais 

trabalhadores. Diante disso, as oficinas acabam por gerar “guetos institucionais”, razão pela 

qual perdem a razão de ser, uma vez que atualmente existem métodos que possibilitam a 

adaptação inclusive das deficiências mais “severas”. Trata-se de substituir o “trabalho 

protegido” pelo chamado “trabalho apoiado”. 

Este conceito, nas palavras de Sassaki (2007), consiste no trabalho competitivo, 

em recintos inclusivos, desempenhado por: a) pessoas com deficiências graves que nunca 

trabalharam fora das entidades sociais ou b) pessoas para quem o emprego competitivo tem 

sido intermitente ou interrompido em consequência de deficiências graves e que, por causa 

dessas deficiências, necessitam de serviços de apoio contínuo para desempenhar tal trabalho.  

Caracteriza-se por competitivo aquele trabalho cujo posto se encontra disponível 

no mercado formal, regular, tradicional ou convencional, assegurando ao trabalhador todos os 

direitos, em condição de igualdade. O emprego se chama “apoiado” tendo em vista o apoio 

individualizado e contínuo, dedicado ao trabalhador, pelo tempo que for necessário, por força 

da severidade da deficiência. O apoio pode ser prestado por treinadores no trabalho, 

conselheiros de reabilitação, familiares, amigos, colegas de trabalho e dar-se-á sob a forma de 

orientação, instrução, treinamento, aconselhamento, feedbacks, supervisão, aparelhos 

assistivos, transporte e outros
25

 (SASSAKI, 2007).  
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 A respeito da superação das oficinas protegidas, Fonseca (2006, p. 305) refere-se à Medida Provisória nº 251 

de 2005, posteriormente convertida na lei nº 11.1180 de 23 de setembro de 2005, que alterou o artigo 428 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, pelo qual o limite da idade máxima do contrato de aprendizagem (máximo 

de 24 anos) nos casos de aprendizes com deficiência. Fonseca entende que, por meio dessa alteração, as oficinas 

poderiam ser mantidas durante breves períodos, até que se completasse o processo de pré-formação profissional.   
25

 Romeu Kazumi Sassaki (2007) classifica o emprego apoiado em quatro modalidades: Modalidade individual. 

Trata-se da colocação individual de pessoas com deficiência em empresas de qualquer tamanho. Modalidade de 
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O emprego apoiado extrapola a ideia de assistencialismo ou caritatismo e decorre 

diretamente na noção de sociedade inclusiva. Por meio dele, a pessoa com deficiência deixa 

de ser vista como indivíduo carente e passa a ser absorvida pelo mercado de trabalho como 

cidadão hábil e dotado de potencialidades laborais. Trata-se exatamente da colaboração 

conjunta entre Estado e sociedade (esta representada pelos profissionais que compõem equipe 

multidisciplinar) para a iniciação laboral dessas pessoas. Valorizam-se as capacidades 

apresentadas, respeitados os limites físicos, mentais ou sensoriais. Pessoas com deficiência 

severa que são alvo de políticas assistenciais passam a ser mão de obra, vislumbrando 

oportunidade real de trabalho e produtividade.  

Esta ideia deverá paulatinamente substituir a prática das oficinas protegidas. Até a 

denominação – apoiado – ressalta de maneira mais nítida a intenção de preservar a autonomia 

da pessoa com deficiência, a qual restava anulada, quando se utiliza a expressão “protegido”. 

Esta última encerra uma carga assistencial muito forte, como se a pessoa com deficiência 

necessitasse de amparo e nunca estivesse em condições de se fazer economicamente produtiva 

e independente.   

Sassaki (1997) explica que, no trabalho apoiado, o trabalhador com deficiência é 

colocado dentro da empresa primeiro e é treinado na própria função, em um processo 

conhecido como “colocar-treinar”, que é o inverso do processo tradicional de treinar antes e 

colocar depois
26

. O emprego se chama “apoiado” porque seu pretendente recebe apoio 

                                                                                                                                                         
enclave. Um grupo de, no máximo, oito pessoas com deficiência muito severa trabalham juntas sob supervisão 

única em empresas de grande porte. Modalidade empresarial. Uma pessoa com deficiência é ajudada a ter um 

pequeno negócio próprio. Modalidade de equipe móvel. Um grupo de, no máximo, cinco pessoas com 

deficiência e um coordenador realiza trabalhos de conservação de jardins e parques, bem como limpeza e 

manutenção de outros logradouros públicos ou particulares. 
26

 O Instituto Ester Assumpção, que atua na inclusão de pessoas com deficiência, há 28 anos, na região 

metropolitana de Belo Horizonte, já utiliza essa metodologia para qualificação e capacitação profissional. A 

lógica de incluir primeiro para depois qualificar é adotada no Instituto devido ao método do Emprego Apoiado, 

que preconiza que as pessoas com deficiência devem ser desenvolvidas no ambiente de trabalho, ao invés de 

participarem de oficinas protegidas, ou seja, espaços somente de pessoas com deficiência. Neste método as 

pessoas devem compartilhar espaços comuns e viver experiências que irão permitir o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional no ambiente organizacional. Esta nova lógica é uma crítica direta ao modelo de preparar 

primeiro as pessoas para depois incluí-las no mercado de trabalho. Pois, historicamente, o modelo de qualificar 

primeiro, que é mundialmente conhecido como oficinas protegidas, não conseguiu ao longo de décadas, 

comprovar taxas de empregabilidade satisfatórias, e as pessoas acabavam não saindo da proteção das 

organizações que oferecem este tipo de abordagem. Este método é mais utilizado para pessoas com deficiência 

com maior grau de incapacidade, pois é o público que sofre maior preconceito e possui maior dificuldade de 

colocação no mercado de trabalho. 

Outra característica deste método é considerar um planejamento centrado na pessoa com deficiência. Isto 

significa que, ao invés de as empresas procurarem as pessoas, o processo se inverte também após conhecermos 

as pessoas. A equipe do Instituto busca identificar vagas de trabalho nas empresas que possuem potencial de 

contratação. Disponível em http://razoesparaacreditar.com/representatividade-2/instituto-inclui-pessoas-com-

deficiencia-no-mercado-de-trabalho-usando-metodologia-pouco-difundida-no-brasil/ Acesso em 10 nov. 2016. 

http://razoesparaacreditar.com/representatividade-2/instituto-inclui-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-usando-metodologia-pouco-difundida-no-brasil/
http://razoesparaacreditar.com/representatividade-2/instituto-inclui-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-usando-metodologia-pouco-difundida-no-brasil/
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individualizado e contínuo pelo tempo que for necessário para que ele, tendo em vista o tipo 

de sua deficiência, possa capacitar-se. 

Segundo Fonseca (2206, p. 308), o emprego apoiado ocorre com muita 

intensidade nos Estados Unidos, Canadá e Espanha, países em que leis e medidas oficiais 

canalizam recursos para custeio de profissionais acompanhantes, pesquisas e tecnologia 

assistiva, que têm possibilitado o rompimento de obstáculos inimagináveis em termos de 

locomoção, operação manual, sintetização de voz, próteses extremamente eficientes, 

cogitando-se inclusive da utilização de células tronco e visão virtual, com a implantação de 

chips em substituição à retina.  

Prosseguindo à análise crítica dos institutos trazidos pelo Decreto nº 3.298/99, 

tem-se que, somadas às críticas feitas acima por Sassaki (2007) às modalidades de inserção 

laboral, conclui-se que elas devem ser compreendidas segundo a ótica do trabalho apoiado. 

Com efeito, o que o Decreto chama de apoios e procedimentos especiais, os quais estariam 

vinculados apenas à modalidade de colocação seletiva, devem, na verdade, ser utilizados para 

qualquer tipo de colocação laboral. A utilização de jornada variável, horário flexível, 

compensação de limitações motoras, sensoriais ou mentais por meio de supervisão e ajudas 

técnicas são exemplos de trabalho apoiado por excelência.  

Assim, as modalidades previstas pelos incisos I, II e III do artigo 35 do referido 

decreto, devem ser interpretadas não de maneira estanque, mas de forma global, combinada 

com a LBI, a fim de tornarem consentâneas com a mais moderna diretriz da inclusão.     

A propósito, a LBI minudencia as diretrizes a serem seguidas no trabalho com 

apoio, em seu artigo 37, parágrafo único, as quais merecem ser transcritas: 

 

Parágrafo único.  A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer 

por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes: 

I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de 

inserção no campo de trabalho; 

II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da 

pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia 

assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho; 

III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada; 

IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição 

de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais; 

V - realização de avaliações periódicas; 

VI - articulação intersetorial das políticas públicas; 

VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. 

 

Esses são os pilares do trabalho da pessoa com deficiência. Isso significa que todo 

trabalho tem um objetivo primordial: o ganho, o proveito patrimonial. O empregador usa a 

força de trabalho do empregado para obtenção de lucro. O empregado, por sua vez, almeja o 
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salário. No caso de trabalhadores com deficiência, o objetivo patrimonial do trabalho é 

acrescido de uma meta, qual seja, a inclusão. Além do lucro, busca-se a cidadania da pessoa 

com deficiência, cuja realização se dá pela via do trabalho apoiado, descrito pelo rol 

exemplificativo do artigo 37, parágrafo único da LBI.  

Sob um olhar ainda mais abrangente do que o utilizado por Sassaki (2007), ao 

conceituar o trabalho apoiado, entende-se que este deve servir a todas as pessoas com 

deficiência que dele necessitarem para se capacitar, ingressar, permanecer ou retornar ao 

labor. O trabalho apoiado deve estar presente tanto no setor privado quanto no público e é 

exatamente por esses trilhos que deverá correr a exposição mais detalhada acerca da atividade 

desenvolvida por essas pessoas, ao adentrarem no serviço público. 

  

3.3 O acesso aos cargos e empregos públicos 

Antes de dar início ao presente tópico, cumpre esclarecer que se trata de tema 

ensejador de inúmeras polêmicas jurisprudenciais e discussões doutrinárias. Porém, para o 

presente trabalho, o acesso aos cargos e empregos públicos é assunto apenas propedêutico em 

relação à questão do exercício das atribuições respectivas, razão pela qual serão analisados 

apenas aspectos suficientes para a compreensão deste último assunto. 

Quando se fala de trabalho da pessoa com deficiência, a primeira imagem que 

aparece, na grande maioria das vezes, é a do âmbito privado: o empregado submetido às 

normas da Consolidação das Leis do Trabalho, chamado celetista. Entretanto, empregar 

pessoas com deficiência na esfera pública é um dos principais objetivos elencados pela 

Convenção de Nova Iorque, no artigo 27, item 1, alínea ‘g,” quando trata da realização do 

direito ao trabalho.  

Anterior à Convenção de Nova Iorque, porém, atenta ao movimento internacional 

em torno da inclusão, a Constituição Federal prescreve em seu artigo 37, inciso VIII, a reserva 

de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. 

A Lei Brasileira de Inclusão, nesse sentido, determina, em seu artigo 34 § 1º que a 

obrigação de garantir ambiente de trabalho acessível e inclusivo destina-se não só ao setor 

privado, mas também às pessoas jurídicas de direito público. Muito embora se saiba que o 

acesso ao serviço público pode se dar por meio do emprego público em entidades com 

personalidade jurídica de direito privado, tal preceptivo deixa bem clara a intenção da lei de 

assegurar a realização do direito ao trabalho em todas as esferas laborais.  
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Com o intenso movimento em torno dos direitos das pessoas com deficiência na 

década de 80, que culminou com a edição da lei nº. 7.853/89, esperava-se que a regra 

constitucional de reserva de vagas em concursos públicos fosse encontrar sua almejada 

integração por meio desse diploma legislativo, o que não ocorreu. Essa norma, manteve-se no 

patamar declaratório do pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com 

deficiência, determinando adoção de legislação específica a disciplinar a reserva de mercado 

de trabalho, na administração pública e do setor privado (artigo 2º, inciso III, alínea d) 

(GUGEL, 2006, p. 72).  

Seguindo sua vertente declaratória, a lei instituidora da Política Nacional de 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (lei nº. 7.853/89) preconiza a obrigação dos 

órgãos e entidades da administração direta e indireta de dispensar tratamento prioritário e 

adequado, tendente a viabilizar, na área da formação profissional e do trabalho, a promoção 

de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas 

“portadoras” de deficiência (artigo 2º, parágrafo único, inciso III, alínea “c”). 

A importância do acesso das pessoas com deficiência ao serviço público fica 

bastante evidenciada por meio dessa lei, principalmente quando se lê o disposto em seu artigo 

8º, cujo teor criminaliza a conduta excludente que venha a alijar esse grupo social da inserção 

no mercado laboral público. Assim, obstar inscrição em concurso público ou acesso de 

alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência, além de 

caracterizar inconstitucionalidade grave, passa ser comportamento punível com pena de 

reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa (quantidade da pena aumentada pela LBI, 

consoante assentado no tópico 3.2).  

A esse respeito, a LBI faz uma alteração importante na lei nº. 7.853/89 para 

assinalar a relevância do combate à discriminação no âmbito do serviço público. É incluído o 

§2º ao artigo 8º, para ressaltar que a adoção deliberada de critérios subjetivos para 

indeferimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em 

concursos públicos, além de configurar a conduta tipificada como crime, ainda pode ensejar a 

responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. 

Fixada essa premissa, cumpre investigar como se dá o ingresso da pessoa com 

deficiência no serviço público, por meio do cumprimento da primeira ação afirmativa editada 

nesse sentido, qual seja, o comando expresso no artigo 37, inciso VII, da Constituição 

Federal: a reserva de vaga. Segundo Gugel (2006, p. 71), trata-se de comando constitucional 

que exige regramento próprio para sua execução, razão pela qual pode ser classificado como 

de natureza contida.  
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No âmbito privado, a lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, em seu artigo 93, fixa 

percentual de 2% a 5% dos cargos a serem preenchidos, em empresas com 100 (cem), ou 

mais, empregados, por beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. É a 

chamada lei de cotas, cujo preenchimento não deve levar em consideração o aprendiz com 

deficiência. A essa lei submetem-se empresas públicas e sociedades de economia mistas – 

chamadas genericamente de empresas estatais – no que tange a reserva de vaga.  

De qualquer forma, sobre as empresas estatais incidem os comandos 

constitucionais relativos ao preenchimento dos empregos públicos por meio de concurso 

público, sendo que a nomeação do empregado se formaliza via contrato de trabalho e efetiva-

se com a aplicação da legislação trabalhista, ou seja, com a anotação da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social (GUGEL, 2006, p. 77). 

Em relação aos servidores públicos federais, a reserva de vagas foi regulamentada 

pela lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cujo artigo 5º, § 2º assegura a cota de até 20% 

das vagas oferecidas no concurso. Além disso, o preceptivo ainda condiciona o acesso ao 

cargo público àquelas pessoas cujas deficiências sejam compatíveis com as atribuições dos 

cargos para os quais pretendiam concorrer.  

Antes mesmo da adesão do Brasil à Convenção de Nova Iorque ou do advento da 

Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, essa norma já se mostrava absurda e excludente. Sua 

primeira inconstitucionalidade está na reserva de vaga formulada de maneira incompleta, uma 

vez que se refere apenas às “vagas oferecidas no concurso”. Além disso, afronta o princípio 

da inclusão ao condicionar o acesso aos cargos à compatibilidade da deficiência com as 

atribuições do cargo almejado.  

Com efeito, a norma constitucional do artigo 37, inciso VIII, diz que “a lei 

reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência 

e definirá os critérios de sua admissão”. A melhor interpretação de tal dispositivo é aquela 

segundo o qual os direitos fundamentais por ela assegurados são realizados na maior medida 

possível. Assim é que doutrina e jurisprudência são uníssonas em defender o que se 

convencionou chamar de “reserva real” dos cargos públicos. 

Segundo Gugel (2006, p. 72), o legislador, na lei nº 8.112/90, não fixou o 

percentual de reserva sobre o número total dos cargos e empregos públicos existentes em cada 

órgão. Essa reserva que deve ser estabelecida para a administração pública por lei, propõe-se 

chamar reserva real. Trata-se de medida afirmativa que, por natureza, deve ser temporária. O 

objetivo da reserva real é que, uma vez fixado o número de cargos a serem preenchidos por 

pessoas com deficiência, tomando por base o total de cargos de cada órgão público, eles 
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viessem a ser preenchidos a cada concurso realizado. O exaurimento da finalidade da norma 

deve acontecer, uma vez comprovada que a situação de exclusão não mais ocorra e que ela 

tenha sido promovida à condição de igualdade real.  

Tão logo foi publicada a lei nº 8.112/90, também se manifestou nesse sentido o 

Supremo Tribunal Federal, ainda que de forma indireta, em recurso extraordinário, a respeito 

da necessidade de se estabelecer, no âmbito da administração pública, a reserva de cargos e 

empregos públicos, tendo como pressuposto o total de cargos e empregos públicos
27

.  

Gugel (2006, p.73) defende que, caso esse percentual de reserva tenha por base 

apenas as “vagas ofertadas em concurso”, haverá uma margem de discricionariedade 

excessiva à atuação discricionária do administrador. A lei nº 8.112/90, portanto, acaba por 

induzir o legislador estadual e municipal, que detém competência concorrente e suplementar, 

respectivamente, a copiar seu comando, não fixando também o número de cargos e empregos 

públicos destinados às pessoas com deficiência na administração pública estadual e 

municipal.  

Bastante elucidativo dessa questão é o exemplo do Distrito Federal, que 

determinou aos órgãos da administração direta e indireta fixassem percentual de 20% sobre o 

número efetivo de cargos e empregos públicos para que sejam preenchidos por pessoas com 

deficiência
28

. Importante registrar que não só no Brasil se defende essa postura em relação à 

reserva de vagas. Encontra-se legislação obrigando a administração pública à reserva de vagas 

também na Alemanha, Irlanda, Espanha e Portugal
29

. 

A discussão acerca do percentual de cargos previstos pela lei nº 8.112/90, de 5% a 

20%, não se encerra aqui. A esse respeito, Gugel (2006, p. 76) alerta que a fixação aleatória 

do percentual deixa margem muito larga ao administrador e, portanto, continua gerando grave 

instabilidade. Pode-se alegar que esse espectro pertence à discricionariedade da administração 

pública, que ponderará, caso a caso, qual o percentual adequado, diante das variações 

financeiras, orçamentárias e estruturais a que está submetida, porém, essa liberdade dada ao 

gestor público deve ser relativizada em face do comando constitucional da inclusão.  

                                                 
27

 Registre-se, por fim, que o artigo 37, inc. VIII da Carta Magna assegura aos portadores de deficiência 

percentual de cargos e empregos públicos na Administração, sendo, dessa forma, o número total de cargos e 

empregos o dado a ser considerado quando da abertura de concursos públicos, para a reserva de vagas de 

deficientes físicos. RE 222.299-1 MG, Relator Ministro Ilmar Galvão, 14.06.2000. Não obstante se reconheça 

validade ao entendimento ora explanado, entende-se que, matematicamente, exigir um determinado percentual 

de cargos. 
28

 Lei Distrital nº 160/91, artigo 1º, citada por GUGEL, 2006, p. 73.  
29

 Para maiores detalhes em relação à legislação desses países, conferir GUGEL, 2006, p. 73-74. 
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Essa insegurança, segundo Gugel (2006, p. 76), decorre do fato de que sempre se 

desconhece o parâmetro que foi seguido para a tomada de decisão sobre determinado 

percentual: se efetivamente foi levado em conta o número de pessoas com deficiência já 

existentes no quadro de pessoal do respectivo órgão; se foram considerados os dados 

estatísticos sobre o número de pessoas com deficiência habilitadas ou qualificadas, 

consideradas as informações das áreas de educação, formação profissional e mercado de 

trabalho para aquela região, por exemplo. 

Diante da insegurança gerada pela imprecisão legal do percentual de reserva de 

vaga, Gugel (2006, p. 76) ressalta a importância de que todas as unidades federadas 

estabeleçam uma meta percentual fixa – ela sugere em torno de 12% que seria uma média 

entre 5% e 20% – de forma a mais rapidamente incluir em seus quadros pessoas com 

deficiência, objetivando alcançar o comando de discriminação positiva constitucional
30

.   

Ultrapassado esse ponto, surge a discussão de como esse percentual será de fato 

executado. Antes de qualquer palavra sobre o assunto, o norte de qualquer solução deverá ser 

sempre o critério da máxima efetividade da norma constitucional. Nesse sentido, arremata 

Gugel (2006, p. 74), assinalando que esse comando hermenêutico somente restará 

completamente atendido se, qualquer que seja o resultado da divisão entre o total de vagas 

oferecidas e o percentual reservado, que resulte em número fracionado, este deverá ser 

elevado até o primeiro número inteiro subsequente
31

. Na esfera federal, essa questão restou 

pacificada quando da edição do Decreto nº 3.298/99, em seu artigo 37, § 2º, o qual pode ser 

utilizado por analogia pelas outras unidades da federação, diante da ausência de norma 

semelhante
32

 
33

.  

                                                 
30

 Para maior aprofundamento neste ponto, vide GUGEL, 2004, em trabalho no qual a autora propõe que o 

percentual da reserva para apessoas portadoras de deficiência na administração pública seja de 14% sobre o total 

de cargos e empregos públicos.  
31

 Nesse sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, sendo matéria absolutamente consolidada nas 

cortes nacionais. Ver RE 222.299-1 MG, Relator Ministro Ilmar Galvão, 14.06.2000. 
32

 Interessante argumento sobre a discussão aqui anotada é trazido por Lucas Santos Jatobá, analisando o caso 

em que, realizado concurso apenas para uma ou duas vagas, situação na qual o percentual de reserva seria um ou 

menor que um, alegou-se que não deveriam ser ofertadas vagas para que pessoas com deficiência pudessem 

concorrer. Diz o citado autor: “Pois bem, o grande absurdo atentatório à condição humana dos candidatos 

deficientes, é que, inexistindo reserva de vagas para os mesmos, são criadas, posteriormente aos exames de 

seleção, mas durante o prazo de validade do certame, inúmeras outras vagas, pelas mais diversas motivações, 

como, por exemplo, demissões exonerações e aposentadorias de servidores, ou então, instituídas em razão de lei, 

e, por tais razões, os deficientes são agredidos em seu direito de acessibilidade a novos cargos , justamente 

porque nem chegaram a se inscrever no concurso, por vedação implícita do edital que não continha, à época, 

qualquer previsão quanto às vagas que surgissem a posteriori. Urge, por conseguinte, que a administração 

pública, em todos os seus níveis, promova integral respeito e cumprimento à reserva de vagas preconizadas nos 

dispositivos legais já referenciados, ressalvando a extensão da medida àquelas vagas que porventura surgirem 

durante todo o prazo de validade do certame, sob pena de nulidade da seleção pública ”(JATOBÁ, 1999). 
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Fixado o percentual de cargos reservados, cumpre ainda verificar como se dá a 

implementação dessa cota na prática, de modo a combinar os princípios da reserva de vagas 

com o da universalidade do concurso público (artigo 37, incisos II e VIII da Constituição 

Federal). Nesse sentido, em âmbito federal, dispõe o Decreto nº 3.298/99, em seu artigo 42 

que a publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a 

segunda, somente a pontuação destes últimos.  

É dizer, a classificação dar-se-á, convocando-se os primeiros colocados na lista 

geral e, a cada momento de incidência da referida proporção, nomeia-se uma pessoa com 

deficiência, respeitando-se a lista respectiva. Assim, caso o edital tenha indicado o percentual 

de 5%, tendo sido aprovado 100 (cem) pessoas no total, convoca-se uma pessoa com 

deficiência a cada cinco convocados, de modo que serão necessariamente convocadas pessoas 

com deficiência para o 5º, lugar, 10º, 15º e assim sucessivamente, até o preenchimento total 

das vagas ofertadas em concurso e das que porventura vierem a surgir dentro do prazo de 

validade
34

.   

Além dessas questões pertinentes ao percentual da reserva de vagas, a presente 

exposição debruçar-se-á agora sobre a última parte do § 2º do estatuto dos servidores federais, 

segundo a qual as pessoas com deficiência somente teriam acesso aos cargos públicos “cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras”. Nessa esteira, o 

artigo 37 do Decreto nº 3.298/99 repete o mesmo teor do preceptivo legal citado e, o artigo 38 

ainda determina que não se aplica o disposto no artigo 37 nos casos de provimento de cargo 

ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato: 

                                                                                                                                                         
33

 Situação bastante polêmica, cuja discussão ultrapassaria os limites do objeto deste trabalho, é aquela em que o 

concurso é realizado apenas para o preenchimento de uma vaga. Acerca da questão, Gugel (2006, p. 74-75) 

defende que, em casos como tais, a administração deve se certificar de que já detém em seus quadros um número 

significativo de servidores com deficiência, de forma que a reserva comandada constitucionalmente já esteja 

cumprida. Caso contrário, esta única vaga será destinada ao cumprimento do comando constitucional do artigo 

37, inciso VIII e à lei nº 7.853/89 que determina aos órgãos e entidade da administração pública que dispensem 

tratamento prioritário e adequado às pessoas com deficiência. Ver, nesse sentido BRASIL (2001). Contudo, há 

julgados no Superior Tribunal de Justiça, em que se já se sustentou de forma contrária: “A regra genérica de 

reserva de 5% das vagas do concurso para deficientes físicos só é aplicável se resulta em pelo menos uma vaga 

inteira. No caso em que se disputa apenas uma vaga, a aplicação da regra implica na reserva de absurdas 0,05 

vagas, portanto não pode ser aplicada. De outro turno, a reserva da única vaga para deficientes físicos implica em 

percentual de 100%, o que, além de absurdo, não está previsto pelo edital” (BRASIL, 2004) Ver também Brasil, 

2013.  

 
34

 Válida a menção feita por Fonseca (2006, p. 298) à Câmara Técnica, convocada pelo Ministério da Justiça, 

por meio da CORDE, para desenvolver estudos sobre essa forma de convocação diante das polêmicas, à época, 

surgentes acerca do assunto. Nessa ata, destaca-se que “o candidato portador de deficiência aprovado e cuja 

classificação permita que seja chamado na primeira convocação, mesmo sem a reserva, não deve ser computado 

para a reserva a ser cumprida naquele concurso, passando-se ao próximo candidato aprovado da lista especial”.  
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Art. 37.  Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever 

em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é 

portador. 

§ 1º. O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de 

condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 

cinco por cento em face da classificação obtida. 

§ 2º. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em 

número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 

subseqüente. 

Art. 38.  Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de: 

I -  cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração; e 

II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do 

candidato. 

É bem verdade que o citado Decreto protege a exclusão arbitrária de pessoas com 

deficiência na inscrição de concursos públicos em seu artigo 40, porém, tal garantia será 

esvaziada de sentido, caso sua participação seja vedada, diante da conclusão discriminatória e 

preconceituosa de que as atribuições do cargo que pretende não são compatíveis com as 

limitações que lhe acometem. Redação absolutamente contrária à vertente da inclusão é a do 

artigo 38, inciso II, segundo a qual não se aplica a reserva de vaga nos casos de provimento de 

cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato.    

De acordo ainda com o Decreto, o órgão responsável pela realização do concurso 

terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e 

atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais 

integrantes da carreira almejada pelo candidato (artigo 43). A essa equipe compete a avaliação 

da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o 

estágio probatório (§2º). 

A avaliação da compatibilidade entre atribuições do cargo e deficiência somente 

deverá se dar no decorrer do estágio probatório. A eliminação apriorística, durante a inscrição 

no concurso, conforme se afere dos artigos 37 e 38 do Decreto, afigura-se excludente, 

discriminatória e atentatória ao princípio da inclusão, além de configurar crime previsto no 

artigo 8º da lei nº 7.853/89
35

. 

Costumava-se barrar candidatos com deficiência, mediante laudos médicos que os 

declaravam inaptos. Eram comuns condutas “premonitórias” dos médicos, diante de editais de 

concurso, de forma que pareciam prever o imprevisível (FONSECA, 2006, p. 295). Como 

lhes seria possível assegurar com absoluta certeza que determinado candidato com deficiência 

não seria capaz de superar as adversidades com as quais muitas vezes já se encontra 

                                                 
35

 Esse ponto será retomado no próximo tópico, em debate que toca o exercício das atribuições do cargo pelas 

pessoas com deficiência.  
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acostumado a lidar, dada as vicissitudes que deve enfrentar na vida, adequando-se às funções 

do cargo para o qual foi aprovado? Negá-lo seria o mesmo que privá-lo de sua cidadania, uma 

vez que sua deficiência passa a lhe identificar como um empecilho ao bom funcionamento do 

serviço público.  

Por essa razão é que o inciso IV do artigo 39 do Decreto – ao determinar que os 

editais de concurso deverão necessariamente conter exigência de apresentação, pelo candidato 

portador de deficiência, no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou 

nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência – deve ser 

interpretado de modo que o médico restrinja-se apenas a declarar o fato da deficiência.  

Afinal, esperar que um médico se pronuncie sobre a compatibilidade apriorística 

da deficiência com as atribuições do cargo, significa atribuir-lhe poder quase que divinatório, 

que extrapola o âmbito de sua profissão, a menos que o médico seja especialista na 

deficiência alegada e, mesmo assim, precisará discutir os detalhes com profissionais oriundos 

da carreira. Por isso, o regulamento prevê a necessidade de existir equipe multiprofissional.  

Assim, o artigo 5º, §2º, da lei nº 8.112/90 deve ser interpretado à luz do artigo 34, 

§3º, da LBI, ou seja, atentando-se para a expressa vedação a qualquer restrição ao trabalho da 

pessoa com deficiência em razão de sua condição. Dessa forma, a condicionante “cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras” deve ser entendida 

como absolutamente inconstitucional.  

Isso porque, mesmo considerando que a compatibilidade da deficiência com as 

atribuições do cargo devem ser investigadas apenas durante o estágio probatório (e nunca 

servir como critério apriorístico de eliminação em concursos), a exoneração de servidor 

público com deficiência em estágio probatório somente se admite se o órgão público tiver 

fornecido a ele, antes de qualquer avaliação, as adaptações necessárias ao exercício da função, 

cumprindo a obrigação a que está submetido por força do artigo 34, §1º da LBI (As pessoas 

jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir 

ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos). 

É exatamente nessa questão que consiste o ponto nodal deste trabalho. Trata-se de 

verificar como esse ambiente de trabalho está sendo fornecido, no âmbito público, às pessoas 

com deficiência.  
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3.4 O exercício das atribuições 

Analisou-se no tópico anterior o comando inscrito no artigo 37, inciso VIII, da 

Constituição Federal, o qual determina que a lei reserve percentual de cargos e empregos 

públicos para pessoas com deficiência. 

Após superada essa primeira barreira – a entrada no serviço público, via 

percentual de vagas assegurado por lei, o que ainda encontra obstáculos em algumas unidades 

federativas, mormente nos municípios, diante da ausência de lei definidora do percentual 

correspondente – cumpre caminhar rumo à concretização do direito ao efetivo exercício das 

funções inerentes ao cargo então ocupado.  

Em outras palavras, muito embora as pessoas com deficiência tenham alcançado 

importante conquista (a reserva de vaga para o ingresso nos quadros públicos), muitas vezes o 

exercício das atribuições do cargo para o qual são nomeadas resta bastante prejudicado, tendo 

em vista a ausência ou inadequação da estrutura suficiente para tanto. Além disso, como 

desdobramento do primeiro problema, não se pode deixar de mencionar a questão da 

deficiência superveniente ao ingresso na instituição pública.  

A Convenção de Nova Iorque possui instrumental normativo que se presta a 

solucionar essas questões. Ao declarar, em seu artigo 27, que os Estados Partes reconhecem o 

direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, ela indica a abrangência desse direito, qual seja, direito à oportunidade de se 

manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente 

de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível. Ainda no mesmo preceptivo, a Convenção 

estende esse direito inclusive àqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego. 

Além disso, ela elenca como uma de duas finalidades, na alínea “g”, “empregar 

pessoas com deficiência no setor público, o que, como já se asseverou, não significa apenas 

garantir seu ingresso. Nesse sentido, na alínea “a”, proíbe-se a discriminação baseada na 

deficiência, com respeito a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, 

inclusive condições de permanência no emprego e ascensão funcional. É exatamente nisso 

que consiste o exercício das atribuições do cargo ou emprego público. 

A convenção ainda determina, em seu artigo 27, alínea “k”, promover reabilitação 

profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho para pessoas com 

deficiência. Por fim, a alínea “i”, assegura às pessoas com deficiência que sejam fornecidas 

adaptações necessárias e razoáveis para que possam exercer suas atribuições legais.  
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Comando semelhante, porém mais específico e incisivo, consta do artigo 34, § 1º 

da Lei nº 13.146/2015, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de 

qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.  

A propósito, é importante esclarecer que, vencida a etapa do certame público, no 

caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, o exercício das atribuições do 

emprego público dar-se-á pela via do trabalho apoiado, na forma do artigo 37 da LBI e de 

todos os recursos legais já comentados no tópico 3.2, uma vez que os empregados públicos 

submetem-se ao mesmo regime celetista aplicado aos trabalhadores no âmbito privado.   

Fixadas essas premissas, cumpre investigar se a legislação nacional, pertinente aos 

órgãos e carreiras públicas, dispõe de mecanismos para amparar o direito do servidor com 

deficiência a exercer o cargo que ocupa e como as instituições públicas tem resolvido a 

questão após receber essas pessoas em seus quadros.  

Tomou-se, pois, por amostragem os órgãos da Administração Direta do Estado do 

Ceará, (Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública) não se 

logrou encontrar qualquer estatística acerca da quantidade de pessoas com deficiência 

investidas nos respectivos cargos públicos ou que tipo de deficiência possuem, tampouco há 

referências acerca de seus processos de adaptação funcional e adequação às atribuições 

assumidas
36

. É bem verdade que se poderia cogitar buscar esse dado por meio da sistemática 

fornecida pelas leis de acesso à informação, contudo é possível que esse fato revele algo mais 

preocupante: na condição de minoria, os servidores com deficiência não são contabilizados 

com destaque nas estatísticas do órgão.  

As iniciativas para o recenseamento de servidores públicos com deficiência 

(servidores em sentido amplo, incluindo membros de Poderes, Ministério Público e 

Defensoria Pública) começaram recentemente, por meio da instituição de comissões voltadas 

à acessibilidade desses órgãos. É o caso da Comissão Permanente de Acessibilidade e 

Inclusão do Poder Judiciário cearense
37

, a qual teve, somente em 09 de novembro de 2016 sua 

primeira reunião, para tratar, dentre outros temas, do cadastramento de servidores. A criação 

                                                 
36

 Consultar: http://www.al.ce.gov.br/, http://www.ceara.gov.br/, http://www.tjce.jus.br/principal/default.asp, 

http://www.mpce.mp.br/, http://www.defensoria.ce.gov.br/ 
37

 Instituída pela Portaria nº 1896/2016, publicada no Diário da Justiça do dia 27 de outubro de 2016. 
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da Comissão deu-se por força da Resolução nº 230/2016, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário
38

. 

Quanto à legislação respectiva, constatou-se que, muito embora a previsão da 

reserva legal de vagas seja uma constante, o direito das pessoas com deficiência, aprovadas 

em concurso público, ao pleno exercício das atribuições legais inerentes ao cargo encontra-se 

carente da mesma atenção.  

Merece registro, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do 

Ceará, Lei Estadual nº 9.628 de 14 de maio de 1974, em não se verifica qualquer menção a 

servidor público com deficiência, a não ser pelo seu artigo 250 que prevê a readaptação do 

servidor com capacidade laboral reduzida, cujo procedimento se reporta a institutos não 

recepcionados pela atual ordem constitucional – transferência e ascensão funcional: 

 

Art. 250 - Reduzida a capacidade do funcionário para o exercício das atribuições do 

cargo que ocupa, comprovada através de perícia médica oficial, será ele readaptado, 

mediante transferência, em cargo de atribuições compatíveis com o seu novo estado 

psíquico ou somático. 

Parágrafo único - A readaptação obedecerá ao disposto nos arts. 50 e 51 deste 

Estatuto 

Art. 50 - Transferência é a passagem do funcionário de uma para outra categoria 

funcional, dentro do mesmo quadro, ou não, e atenderá sempre aos aspectos da 

vocação profissional. 

Art. 51 - As formas de ascensão funcional obedecerão sempre a critério seletivo, 

mediante provas que sejam capazes de verificar a qualificação e aptidão necessárias 

ao desempenho das atribuições do novo cargo, conforme se dispuser em 

regulamento.  

 

A legislação estadual que rege as carreiras jurídicas mais proeminentes no cenário 

nacional – Magistratura Estadual, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública – também 

ressentem-se de igual previsão. Trata-se da Lei Complementar nº 72/2008 (Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado do Ceará), da Lei Estadual nº 12.342/1994 e alterações 

posteriores (Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará), e da Lei Complementar 

nº 06/1997 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Ceará).    

Não obstante esteja longe de representar o que realmente se esperava da legislação 

regulamentadora das carreiras públicas, no sentido de prever condições diferenciadas de 

trabalho ao servidor com deficiência física, a Lei nº 8.112/90 passou a estabelecer em seu 
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 Disponível em http://www.tjce.jus.br/noticias/comissao-de-acessibilidade-fara-levantamento-para-atualizar-

numeros-de-servidores-com-deficiencia-no-tjce/. Acesso em 14. Mar. 2017. 
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artigo 98, § 2º, após alteração pela Lei nº 9.527/97, a concessão de horário especial ao 

servidor “portador de deficiência”, quando comprovada a necessidade por junta médica 

oficial, independentemente de compensação de horário. 

Recentemente, o § 3º do artigo 98 da lei nº 8.112/90 foi alterado, pela lei nº 

13.370, de 12 de dezembro de 2016,  a fim de estender o benefício previsto no § 2º acima 

citado, para ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, retirando-lhe 

a condicionante da compensação de horário. A norma tem o claro escopo de alargar a 

proteção dada à pessoa com deficiência, razão pela qual assume nítida feição de ação 

afirmativa. 

Porém, essas medidas são apenas uma tímida centelha do arsenal regulatório e 

prático necessário à efetivação do direito ao trabalho das pessoas com eficiência no serviço 

público. É preciso, por exemplo, definir a composição da equipe multidisciplinar, que pode 

variar conforme cada limitação; providenciar, antes da posse e exercício, os equipamentos ou 

tecnologias suficientes para as adaptações necessárias; treinar o servidor “no” cargo e e não 

“para” o cargo, consoante o conceito de trabalho apoiado descrito pela LBI, artigo 37, dentre 

outras.    

Em uma análise perfunctória do problema, a solução mais fácil parece ser adaptar 

as atribuições do cargo às limitações da pessoa. É nesse sentido que a Lei nº 8.112/90 prevê o 

instituto da readaptação, em seu artigo 24, segundo o qual o servidor que sofrer limitações em 

sua capacidade física ou mental será investido em cargo de atribuições e responsabilidades 

compatíveis, verificada em inspeção médica. A mencionada lei ainda determina que se 

julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.  

Como se disse alhures, a readaptação encontra-se prevista para os servidores 

públicos do Estado do Ceará, em seu respectivo estatuto, artigo 250. 

A maioria da doutrina administrativista brasileira
39

, ao comentar o instituto de que 

ora se cuida, apenas o inclui como uma das formas de provimento derivado horizontal de 

cargo ou emprego público, sem, no entanto, debruçar-se sobre o aspecto constitucional da 

matéria, principalmente sob as novas luzes dadas pela Convenção de Nova Iorque e pela Lei 

nº 13.146/2015.  

De fato, a readaptação não deve ser manejada como burla à regra do concurso 

público – à semelhança de institutos já retirados do ordenamento jurídico brasileiro, tais como 
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 Por exemplo, MELLO, 2010. p. 311.  
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a transferência e a ascensão – mas como uma última tentativa da Administração de aproveitar 

as capacidades laborativas do servidor que possui maiores restrições físicas ou mentais, 

impostas por problemas de saúde. 

Neste ponto, importante frisar que há uma distinção entre a situação dos 

servidores com deficiência (seja ela existente antes ou depois do ingresso nos quadros 

públicos) e a dos servidores que simplesmente encontram-se acometidos de alguma doença 

que os tenha incapacitado temporariamente. Com efeito, consoante já se assentou no tópico 

1.2, deficiência identifica-se como um componente da saúde do indivíduo e não como uma 

doença. E é essa distinção que deve marcar o tratamento destinado ao servidor acometido de 

doença ou moléstia que o tenha incapacitado (ainda que temporariamente) daquele servidor 

com deficiência, de modo que a readaptação não se mostra como a solução adequada para 

equacionar o problema de que ora se cuida.  

Quando uma pessoa com deficiência visual ou auditiva, por exemplo, ingressa por 

concurso no serviço público, a Administração deve fornecer o instrumental necessário para 

que ela exerça as atribuições do cargo que está ocupando e não “readaptá-la” para outra 

função inferior. O mesmo raciocínio vale quando o servidor, por qualquer motivo, passa para 

a condição de pessoa com deficiência: a Administração não deve proceder (pelo menos, não 

de imediato) à sua readaptação. 

Isso porque a Convenção de Nova Iorque, artigo 27, alínea “i” (repita-se, válida 

no Brasil na condição de Emenda Constitucional) assegura às pessoas com deficiência que 

sejam fornecidas adaptações necessárias e razoáveis para que possam exercer suas atribuições 

legais e não o contrário. Readaptar, na maioria dos casos, significa designar o servidor para 

que exerça atribuições inferiores, menos complexas o que, em análise mais detida, pode 

significar exclusão da pessoa com deficiência, contrariando o movimento internacional, ao 

qual o país aderiu, de inclusão dessas pessoas em todos os ambientes sociais.  

O instituto da readaptação, na forma como é delineado pelos estatutos, na 

verdade, parece ter sido concebido apenas para carreiras estruturadas sob a forma escalonada 

em níveis crescentes de complexidade de atribuições. Nesse contexto, o ingresso se daria no 

nível menos elevado da carreira, com atribuições mais simples e remuneração menor, de 

modo que, ao ascender na carreira, o servidor alcançaria níveis mais altos, nos quais as 

atribuições seriam diferentes, mais complexas, acompanhadas do respectivo aumento 

remuneratório. Ao sofrer qualquer tipo de limitação que viesse a comprometer sua capacidade 
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laborativa, o servidor “desceria” na carreira, sendo investido em cargo cujas atribuições 

seriam menos complexas e adequadas a sua atual condição.  

Não é essa a estrutura da maioria das carreiras públicas do país. Normalmente, em 

se tratando de cargos públicos, a progressão funcional não significa alteração de 

responsabilidades ou tarefas mais complexas, mas tão somente acréscimo pecuniário. Veja-se, 

como exemplo, as carreiras de Juiz de Direito
40

, Procurador da República
41

, Professor 

Universitário Federal
42

, Auditor Trabalhista
43

.  

Nesses casos, a readaptação não acontece nos estritos termos da lei (servidor 

investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis, verificada em inspeção 

médica). Muitas vezes as atribuições inerentes ao cargo são diminuídas, de modo que o 

servidor fica “dispensado” de algumas delas, e em alguns casos, chega-se a desnaturar a 

função desempenhada. Há casos práticos em que o órgão de inspeção médica chegou ao 

absurdo de recomendar a readaptação de determinado servidor, ocupante do cargo de Analista 

(de nível Superior) atribuindo-lhe tarefas correspondentes ao cargo de Técnico (nível 

Médio)
44

.  

No caso dos servidores com deficiência, cuja readaptação é sugerida em virtude 

dela, subtrair atribuições inerente a determinado cargo, por força das limitações vividas pelo 

seu ocupante é providência que afeta a dignidade, na medida em que representa, em última 

instância, discriminação baseada na deficiência. Seria esvaziar de sentido o direito de acesso 

aos cargos públicos previsto pela Constituição Federal, Convenção de Nova Iorque e pela Lei 

nº 13.146/2015.   

Nesse contexto, o servidor com deficiência, ocupante de determinado cargo 

público, que resta impedido de exercer suas atribuições legais – para além do prejuízo 

individual – deixa uma lacuna na prestação do serviço público a ser devolvido à sociedade 

que, como é de comezinha sabença, verte um preço altíssimo para subsidiá-la. Cuida-se, pois, 

de ofensa ao direito da pessoa com deficiência, de graves repercussões para a Administração 

Pública em geral.  

                                                 
40

 Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979.  
41

 Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. 
42

 Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 
43

 Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002 
44

 Caso prático ocorrido no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, Processo Administrativo nº 

6424/2011-1.  
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Assim, conclui-se que o instituto da readaptação, na maior parte das situações em 

que for empregado para solucionar problemas pertinentes às limitações de servidores com 

deficiência, estará contrariando a Convenção de Nova Iorque, que alçada à categoria de 

Emenda Constitucional, ensejará o vício da inconstitucionalidade.  

O que se espera, portanto, da Administração é que verta esforços no sentido de 

fornecer ao servidor com deficiência o aparato necessário ao exercício das funções de seu 

cargo e não de um mais “simples” ou inferior ao seu. A readaptação serve, portanto, via de 

regra, para solucionar limitações temporárias, decorrentes de problemas de saúde, precedida 

de licença médica. É possível que, em casos pontuais, a Administração dela se valha como 

último recurso, porém, nunca poderá ser utilizado sem antes haver ações inclusivas, adoção de 

adaptações necessárias, intermediação da equipe multidisciplinar que acompanhará o 

treinamento no trabalho e subsidiará o trabalho apoiado, dentre outras providências dirigidas a 

preservar a igualdade de condições de trabalho entre servidores com e sem deficiência.  

Superada essa questão, uma outra surge, não menos polêmica. Sempre que se fala 

da questão da pessoa com deficiência no serviço público, inevitável a indagação: há casos em 

que a deficiência é incompatível com o exercício da função pública?  

Em primeiro lugar, cumpre reiterar que a exigência da compatibilidade da 

deficiência com as atribuições do cargo, na forma como prevista pelo Decreto nº 3.298/99, 

deve ser interpretada de modo a não vedar aprioristicamente a participação da pessoa com 

deficiência no serviço público e que o momento adequado para avaliar eventual 

incompatibilidade é o estágio probatório, este acompanhado por equipe multiprofissional e 

estruturado com as devidas adaptações.  

No que toca especificamente ao exercício das atribuições do cargo, por óbvio, 

algumas limitações físicas ou intelectuais inerentes a determinados tipos de deficiência – por 

mais que a administração tenha sido cautelosa e previdente, fornecendo todas as adaptações 

devidas e o aparato necessário ao trabalho apoiado, na forma da LBI – podem simplesmente 

impedir que o indivíduo desenvolva suas funções, com o mínimo de produtividade esperada.  

É muito comum ocorrer indagações desse jaez em concursos para provimento dos 

cargos das carreiras policiais. Emblemática a discussão em torno do concurso público para 

cargos de delegado, perito, escrivão e agente da Polícia Federal, em que, levada a questão ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, afirmou o Desembargador Relator que: “as 

atribuições dos cargos de Delegado, Escrivão, Perito e Agente de Polícia Federal, integrantes, 
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portanto, da carreira policial federal, não se coadunam com nenhum tipo de deficiência 

física”
45

.  

O Ministério Público Federal recorreu da citada decisão, manejando o Recurso 

Extraordinário de nº 676335 (BRASIL, 2013), ensejando manifestação icônica da Ministra 

Carmem Lúcia, que deu provimento à insurgência, com base no artigo 37, inciso VIII da 

Constituição Federal. Em seguida, a União interpôs Agravo Regimental, requerendo a 

reconsideração da decisão, argumentando, o que à primeira vista se costuma argumentar, fora 

da ótica do princípio da inclusão:  

“não se discute, abstratamente, a obrigatoriedade da destinação de vagas em 

concurso aos portadores de deficiência física, mas sim, a compatibilidade desse 

comando, no caso concreto, com as peculiaridades do concurso público e das 

funções exercidas na Polícia Federal”.  

E ainda: 

“há de se observar as peculiaridades de cada carreira, para não se inverter o 

comando lógico da igualdade. Ora, se para compor os quadros da Polícia Federal 

exige-se capacidade física satisfatória, avaliada em exame, não se pode conceber que 

um grupo de pessoas deixe de ser avaliado, haja vista tratar-se de condição 

necessária para o pleno exercício do cargo”
46

. 

 

No ensejo, a União solicitou esclarecimentos acerca da decisão proferida e, em 

resposta, após esclarecer os pontos solicitados, a Relatora debruçou-se sobre o tema da 

compatibilidade, trazendo elucidações que enriquecem a argumentação aqui defendida: 

 

                                                 
45

 Trecho retirado do relatório da decisão monocrática, da lavra da Ministra Carmem Lúcia, no Recuso 

Extraordinário nº 676335/MG, publicado em DJe-064 DIVULG 28/03/2012 PUBLIC 29/03/2012. Eis o teor da 

ementa da decisão proferida pelo TRF 1ª Região, conforme o citado relatório: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE DELEGADO, PERITO, ESCRIVÃO E AGENTE DA POLÍCIA 

FEDERAL. RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. 1. As atribuições afetas aos 

cargos de Delegado, Escrivão, Perito e Agente de Polícia Federal não 

são compatíveis com nenhum tipo de deficiência física, pois todos os titulares desses cargos estarão sujeitos a 

atuar em campo, durante atividades de investigação, podendo ser expostos a situações de conflito armado que 

demandam o pleno domínio dos 

sentidos e das funções motoras e intelectuais, no intuito de defender não só a sua vida, mas, também, a de seus 

parceiros e dos cidadãos. 2. Não se pode olvidar, ainda, que, nos termos do art. 301 do CPP, os membros da 

carreira policial, sem distinção 

de cargo, têm o dever legal de agir e prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Assim sendo, 

é desnecessária a reserva de vagas para portadores de deficiência nos concursos públicos destinados ao 

provimento de cargos de Delegado, 

Perito, Escrivão e Agente de Polícia Federal. 4. Apelação do Ministério Público Federal a que se nega 

provimento”. 
46

 Trecho retirado do relatório da decisão monocrática, da lavra da Ministra Carmem Lúcia, no Recuso 

Extraordinário nº 676335/MG, publicado em DJe-058 DIVULG 26/03/2013 PUBLIC 01/04/2013. 
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“A presunção de que nenhuma das atribuições inerentes aos cargos de natureza policial pode ser 

desempenhada por pessoas portadoras de uma ou outra necessidade especial é incompatível com o 

ordenamento jurídico brasileiro, marcadamente assecuratório de direitos fundamentais voltados 

para a concretização da dignidade da pessoa humana. 

A igualdade, a liberdade e a solidariedade passam, necessariamente, pela tutela de instrumentos 

jurídicos que permitam o acesso de todos, devidamente habilitados, aos cargos públicos, nos 

termos postos na Constituição. 

Também não é possível – e fere frontalmente a Constituição da República – admitir-se, abstrata e 

aprioristicamente, que qualquer tipo de deficiência impede o exercício das funções inerentes aos 

cargos postos em concurso. 

Mas também é certo que os cargos oferecidos pelos concursos ora promovidos pela Polícia Federal 

não podem ser desempenhados por portadores de limitação física ou psicológica que não 

disponham das condições necessárias ao pleno desempenho das funções para as quais concorrem. 

A depender da natureza e da intensidade da limitação apresentada pelo pretenso candidato, poderá 

haver prejuízo/comprometimento das atividades a serem desempenhadas, próprias do cargo, o que 

impede possa ele ser admitido ou aprovado na seleção pública.” 

 

Sobre este último ponto é preciso registrar que a aprovação ou reprovação nesses 

casos, deve se dar por critérios objetivos e que, se o administrador pretende selecionar 

habilidade “A” ou “B” e eliminar as inaptidões “C” ou “D”, deve fazê-lo por meio das provas 

e fases do concurso, e não aprioristicamente por intermédio de inspeção médica preliminar
47

. 

A Relatora prossegue:      

“Parece óbvio que o domínio dos sentidos, das funções motoras e intelectuais pelo candidato é 

fator que o habilita para o cumprimento das atribuições do cargo. Daí a possibilidade de os 

candidatos portadores de necessidades especiais, que os torne incapacitados para as atividades 

policiais típicas dos cargos, serem excluídos do concurso público. 

As razões dessa exclusão deverão, todavia, estar pautadas pelos princípios do concurso público, da 

legalidade, da igualdade e da impessoalidade, visando, também, assegurar a eficácia da prestação 

do serviço público e o interesse social. 

À Administração Pública, pelos órgãos competentes para avaliar e resolver as questões do 

concurso, caberá avaliar, seguindo critérios objetivos previstos em lei e reproduzidos no edital do 

concurso, as limitações físicas ou psicológicas experimentadas pelos portadores de necessidades 

especiais que efetivamente comprometem o desempenho das atividades inerentes aos cargos a 

serem preenchidos. 

Incompatibilidade haverá de ser afirmada a partir do cotejo objetivo e transparente entre as 

limitações/necessidades especiais dos candidatos e as atribuições de cada qual dos cargos 

oferecidos. 

O que a Constituição da República determina é a possibilidade de se ter acesso aos cargos 

públicos, cujo desempenho não fique comprometido pela limitação do candidato. O que se busca é 
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 Esse argumento é corroborado posteriormente, na mesma decisão no Recuso Extraordinário nº 676335/MG, 

publicada em DJe-058 DIVULG 26/03/2013 PUBLIC 01/04/2013: “Esclareço, ainda, como consta do 

requerimento da União, que o concurso público tem como requisito fundamental a igualdade de condições entre 

os participantes, pelo que não seria admissível que se garantissem condições diferenciadas aos concorrentes, sob 

pena de se desobedecer ao princípio constitucional da isonomia. A demonstração da igual condição do 

concorrente, em termos de desempenho e possibilidade de cumprir as funções do cargo disputado, é próprio do 

concurso público, não se distinguindo pela peculiar condição de um ou outro candidato”. E ainda: “Assim, as 

provas, as disciplinas (teóricas e práticas) e o curso de formação deverão guardar pertinência com o cargo para o 

qual o candidato concorre e a igualdade de oportunidade dos concorrentes, garantindo-se aos que reclamem 

necessidades especiais sejam-lhes assegurado reserva de vaga, desde que a ela possam aceder pelo atendimento 

de condições de exercício do cargo posto em concurso, de modo a impedir prejuízos na consecução dos fins 

buscados pela Administração ao convocar concurso público para provimento de cargos na Polícia Federal”. 
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impedir a discriminação do portador de necessidade especial e a garantia de que, estando apto a 

desempenhar as funções inerentes ao cargo, não se lhe veda o acesso. 

Mas também é certo que não se admite possa alguém, impossibilitado de exercer as funções do 

cargo, ser admitido ou aprovado em concurso em detrimento do interesse público. Fosse esse o 

caso se teria o interesse particular sobrepondo-se ao interesse público, o que não é admissível. 

O cargo público – mais ainda em se cuidando daquele que compõe os quadros da Polícia Federal – 

não pode ser inutilizado ou mal desempenhada por limites do servidor público. 

Compete à Administração Pública cuidar para que se garanta, em igualdade de condições, a quem 

queira concorrer aos cargos a plena condição de desempenhar as funções a eles inerentes.”
48

 

 

Extrai-se dessa explanação as diretrizes mestras que devem orientar a 

Administração Pública na análise da compatibilidade entre deficiência e atribuições dos 

cargos pertencentes às carreiras policiais, as quais podem ser utilizadas para qualquer situação 

análoga: 

a) Não se admite a presunção de que nenhuma das atribuições inerentes aos 

cargos de natureza policial pode ser desempenhada por pessoas portadoras de 

uma ou outra necessidade especial, tendo em vista a inadequação dessa 

premissa com o ordenamento jurídico brasileiro, marcadamente assecuratório 

de direitos fundamentais voltados para a concretização da dignidade da pessoa 

humana;  

b)  Todos os concursos devem atender ao artigo 37, inciso VIII da Constituição 

Federal, sem exceção; 

c)  caso o administrador não queira que determinadas limitações ou inabilidades 

sejam selecionadas, ele deve fazê-lo mediante a eleição de critérios objetivos, 

os quais servirão de base para a confecção das provas e testes do concurso 

público, aplicados a todos, em igualdade de condições; 

d)  as pessoas com deficiência podem ser excluídas por força de limitações no o 

domínio dos sentidos, das funções motoras e intelectuais, porém, as razões 

dessa exclusão deverão, todavia, estar pautadas pelos princípios do concurso 

público, da legalidade, da igualdade e da impessoalidade, visando, também, 

assegurar a eficácia da prestação do serviço público e o interesse social;  

e) Depois de devidamente aprovado em concurso público – o que vale inclusive 

para as carreiras policiais – a administração deve fornecer todo o aparato 

necessário ao exercício do cargo assumido. 
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 Trecho retirado do relatório da decisão monocrática, da lavra da Ministra Carmem Lúcia, no Recuso 

Extraordinário nº 676335/MG, publicado em DJe-058 DIVULG 26/03/2013 PUBLIC 01/04/2013 
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Caso a deficiência seja superveniente à aprovação e até mesmo ao alcance da 

estabilidade, a questão já fica um pouco mais tormentosa, principalmente no âmbito das 

carreiras policiais. Entretanto, o tratamento da questão não pode fugir das balizas 

constitucionais já traçadas, o que obriga o Poder Público a valer-se de todos os recursos 

tecnológicos, adaptações disponíveis no mercado, designação de equipe multiprofissional para 

conduzir o trabalho apoiado. Tudo isso como primeira medida. Somente apos esgotados todos 

os recursos para a adaptação das funções do cargo à deficiência adquirida, é que se admite o 

contrário: a tentativa de adaptação da deficiência às funções disponíveis (pela via da 

readaptação) ou a aposentadoria por invalidez.  

A par de toda a discussão acerca dos mecanismos legais de garantia do exercício 

do cargo público, interessante mencionar um debate que toca a interdisciplinaridade e que 

agrega valiosa contribuição para a presente pesquisa. Trata-se de estudo desenvolvido por 

Oliveira, Araújo e Romagnoli (2006), na área da psicanálise, sobre problemas relativos à 

inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no âmbito de empresas públicas 

e privadas, após o Decreto 3.298/99. 

Na mencionada pesquisa, trabalhadores com deficiência foram entrevistados, 

selecionados de uma lista cadastral fornecida pelo PROMETI (Projeto de Mercado de 

Trabalho Inclusivo), ligado à Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Belo Horizonte-Mg, 

que se ocupa da mediação entre essas pessoas e as empresas ou órgãos que os empregou.  

As perguntas que guiaram as entrevistas tiveram basicamente duas vertentes, 

sempre partindo da premissa de que a admissão desses empregados com deficiência se deu 

por força de lei: 1) qual o sentido do trabalho na dinâmica psíquica desses sujeitos? 2) como o 

trabalho afeta seu campo relacional, incluindo as relações com o outro e a representação de si 

mesmos?  

Imprescindível assinalar que, ao tangenciar as questões referentes às 

aproximações e distâncias entre as noções de trabalho, sentimento de realização ou 

sofrimento, no caso desses sujeitos, a aludida pesquisa trata da subjetividade de cada 

indivíduo. Parte-se da premissa também de que o contexto sócio-histórico no qual emergem 

esses modos específicos de subjetivação corresponde ao que se conhece por pós-modernidade. 

Com efeito, pertence a ela a nova visão de inclusão dos sujeitos, em contraposição ao cenário 

anterior em que o acesso ao trabalho formal era reservado apenas ao trabalhador física e 

mentalmente “normal”. Porém, não se pode perder de vista que a inclusão meramente sob o 

ponto de vista legal ou formal, pode vir a gerar formas paralelas e perversas de exclusão, 
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como atestaram alguns dados colhidos durante a investigação realizada por Oliveira, Araújo e 

Romagnoli (2006). 

Os autores observaram principalmente que, muito embora as tarefas executadas 

pelos entrevistados não correspondessem a uma atividade criadora, reduzindo-se, geralmente, 

à pura reprodução, o emprego, para além de referir-se a uma atividade salarial, significava 

uma fonte de identidade social, permitindo-lhes sair do campo de vitimização e alcançar o 

sentimento de dignidade humana. 

Merece atenção a transcrição da fala de alguns dos entrevistados, incluindo, 

reitere-se, um empregado em órgão público, que revela exatamente a questão da exclusão 

residual, quando a inclusão se dá apenas por força do comando legal: 

 

“... eu acho que foi graças a essa lei que eu comecei a trabalhar... porque eles tavam 

precisando contratar deficiente... e eles me contrataram... é pra preencher cota (...) 

eles não viam muito à sua qualificação, eles pensam assim: ah! Eu vou pegar fulano 

e vou encaixar naquela vaga, porque se não a gente vai ser multado...” 

 

E também: “... eu acho que fu incluída assim, fui jogada atrás do computador de 

tela grande...ninguém nunca ligou do RH e perguntou, ‘x’, tá tudo bem, ta adaptada?” 

Ser incluído por força de lei, ingressar no serviço público por força da reserva de 

vaga ainda não é incluir. Oliveira, Araújo e Romagnoli (2006), porém ressalvam que, do 

ponto de vista clínico, parece ser justamente da experiência do sofrimento decorrente da 

exclusão – ainda que velada – que emerge a capacidade crítica de resistência de alguns 

sujeitos. É o que se afere da seguinte fala: “...não sabendo essas pessoas que, às vezes, a gente 

é bem mais capaz do que eles próprios, porque a gente tem que vencer um preconceito...e 

demonstrar que a gente é capaz”. 

Esses dados práticos colhidos por Oliveira, Araújo e Romagnoli (2006) permitem 

concluir que o simples acesso aos cargos e empregos públicos pela via da reserva de vaga não 

é suficiente para atender o comando cogente advindo do princípio da inclusão. O chamado 

“trabalho protegido” também não o atende, dada sua feição assistencialista. Faz-se urgente, 

portanto, chamar atenção para o trabalho apoiado, na forma da LBI e implementá-lo, com 

todos os seus recursos, a fim de que se alcance a verdadeira inclusão
49

.   

                                                 
49

 Muito interessante o argumento de ordem psicanalítica, levantado por Oliveira, Araújo e Romagnoli (2006), 

que explica a origem social e individual da exclusão: “De fato, a contemplação da deficiência não nos deixa 
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3.5 Soluções 

Diante do problema exposto, as soluções aqui propostas não tem a pretensão de 

perenidade. Elas podem ser aperfeiçoada e seguramente merecerão acréscimos e correções 

futuras. A intenção é tão somente delinear o início do caminho a ser percorrido até que as 

questões relativas à efetiva inclusão estejam de fato sanadas. 

3.5.1 Mandado de Injunção 

 

A ausência de norma regulamentadora que verse sobre as adaptações necessária 

ao exercício das atribuições dos cargos ocupados por esses sujeitos, após regular aprovação 

em concurso público consiste, a rigor, em omissão inconstitucional. Ademais, o direito 

atingido – o direito ao trabalho – de conteúdo eminentemente social, diz respeito à inclusão e 

participação da pessoa com deficiência na sociedade, razão pela qual deve ser compreendido 

como consectário direto da cidadania. Nesse contexto, o mandado de injunção apresenta-se 

como importante ferramenta, não mais na conquista dos direitos, mas na sua efetiva 

concretização.  

A eficácia da própria garantia constitucional, outrora ameaçada por decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal no passado, encontra-se plenamente estabelecida e 

fixada por recente regulamentação legal, conferindo ao Poder Judiciário o instrumental 

necessário para viabilizar o exercício do direito pleiteado.  

Muito embora conscientes de que esse mecanismo da lei pode gerar debates em 

torno da intromissão do Poder Judiciário na esfera legislativa e, por consequência, sobre o 

princípio da separação dos poderes, as pessoas com deficiência nele encontram um poderoso 

arsenal para fazer valer, de fato e concretamente, o seu direito a trabalhar, especificamente, no 

serviço público. 

                                                                                                                                                         
indiferentes, ela nos coloca cara-a-cara com a angústia e nos remete à castração, mergulhando-nos num misto de 

repulsa, medo, aflição ou compaixão. Nesse caso, o que assusta tem a ver com algo recalcado que retorna (...) 

Além disso, o estranhamento frente ao sujeito PDD teria a ver com o fato de que o estigma da deficiência não 

atende às “exigências da civilização” ou ao ideal do ser humano fisicamente perfeito.(...) Nesse sentido, 

tendemos a fugir de toda fonte de desprazer, no “confronto de um ‘exterior’ estranho e ameaçador (Freud, 1974, 

p. 85). A segregação da PDD poderia pois resultar de um “não querer saber “ ou “não querer ver” algo que, no 

plano inconsciente, reenvia ao horror da morte. Segundo Marques (1997, p. 19) “... o conflito originado do 

confronto do que ele é, com o que ele pode vir a ser, provoca no homem toda a repulsa, com relação à 

deificência”. Essa explicação conecta-se perfeitamente ao critério de justiça de John Rawls (1999), mencionado 

no tópico 2.4, ao propor o estado original, em que os homens hipoteticamente ignoram as condições nas quais 

irão conviver em sociedade.  
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5.º, inciso LXX, traz em seu bojo o 

conteúdo do mandado de injunção: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta 

de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais 

e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 

O primeiro requisito que a norma constitucional impõe para a utilização desse 

instrumento é a ausência de norma regulamentadora. Ocorre que nem toda omissão significa 

uma inconstitucionalidade a ser combatida pelo mandado de injunção. Nesse sentido, 

importante refletir sobre certos aspectos da normatividade dos direitos sociais, cuja eficácia 

acaba por depender desse agir específico do legislador democrático. 

Em seguida, o dispositivo assinala que a lacuna legislativa deve causar entrave ao 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas determinadas, 

relacionadas à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Cumpre, pois, investigar onde o 

direito ao trabalho por parte das pessoas com deficiência se inseriria dentro desse contexto. 

 

3.5.1.1 Ausência de Norma Regulamentadora 

 

O modelo de Estado de Direito democrático e social, adotado pela Constituição de 

1988, é caracterizado pela consagração expressa de amplo rol de direitos fundamentais, dentre 

os quais direitos sociais a prestações fáticas
50

, cuja concretização enfrenta duas dificuldades 

principais: a) a necessidade de definição dos meios para possibilitar a concretização dos 

direitos a prestações genericamente expressos no texto constitucional; b) a submissão da 

eficácia dos direitos sociais a prestações fáticas a uma reserva econômica e financeira do 

possível.  

Ao lado dos direitos a prestações fáticas, os direitos sociais podem vir expressos 

sob a forma de princípio, tal como ocorre com o direito à moradia
51

. Em casos tais, dada a 

                                                 
50

 Comentando sobre a caracterização dos direitos sociais a prestações fáticas, Canotilho esclarece que uma 

significativa parte da doutrina chega a negar sua configuração como verdadeiros direitos. Porém sua correta 

compreensão exige uma mudança de função dos direitos fundamentais, de modo que o problema de sua 

efetivação não os reduz a simples apelo ao legislador (CANOTILHO, 2003, p 475). 
51

 Por outro lado, não se pode desconhecer que, se uma Constituição diz, simplesmente, que a moradia é um 

direito social, tal expressão genérica não define, de modo completo, as feições do direito fundamental. Haverá, 

nesse caso, um direito sob a forma de princípio e que, considerado como um direito como um todo, pode gerar 

múltiplas posições jurídicas, quer sob a forma objetiva, como o dever de legislar, que sob a forma subjetiva, 

como direitos de defesa e proteção ou direitos a prestações fáticas (BITENCOURT NETO, 2009, p. 35). 
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fluidez e o conteúdo genérico desse direito, faz-se necessário que os requisitos desse direito 

sejam definidos
52

, a fim de direcionar a atividade estatal à sua concretização.   

A par do embate existente entre as doutrinas que propõem que ao Poder Judiciário 

é dada a competência para conferir eficácia direta aos direitos sociais a prestações fáticas, 

enredando-se pela prática comumente denominada “ativismo judicial” (BARROSO, 2003, p. 

154-156) e as outras que defendem o contrário (ALEXY, 2002, p. 448), o certo que é a exata 

medida da atuação do Poder Judiciário e da sua interação com as demais funções estatais, 

depende diretamente do que diz a Constituição positiva. Em Cartas analíticas quanto aos 

direitos sociais, como é o caso da Constituição de 1988, os direitos a prestações têm sua 

configuração dependente da intervenção do legislador democrático, que fará as escolhas 

políticas e as eleições das prioridades, em função dos recursos econômicos e financeiros, mas 

tal liberdade de conformação não significa insindicabilidade jurisdicional, na medida prevista 

pelo próprio texto constitucional.    

Com efeito, a fundamentalidade dos direitos sociais gera uma série de 

consequências
53

, dentre elas a capacidade de gerar direitos subjetivos a prestações. Esta, 

porém, por força da abertura constitucional quanto aos meios de sua efetivação e tendo em 

conta a reserva do possível, dependem da intervenção do legislador democrático. Ocorre, 

porém, que a tarefa de legislar, em função do pluralismo político e do princípio democrático, 

é eminentemente política. Diante disso, inevitável o aparente paradoxo: o legislador, num 

contexto de Estado de Direito, democrático e social, tem o dever ou a faculdade de legislar? 

De fato, a decisão de legislar é política. O legislador detém essa liberdade de 

conformação quando a Constituição já fez determinadas escolhas, já estabeleceu critérios ou 

já determinou as formas pelas quais o direito deve ser fruído. Dentro desses limites, o 

legislador exerce sua faculdade de legislar. Entretanto, quando o exercício de determinado 

                                                 
52

 Tais definições, ou pré-definições, à atividade executiva, cabem, em regra, à função legislativa, cujo detentor 

primário é, nos regimes democráticos, o Poder Legislativo, muito embora se reconheça a ampliação dessa função 

ao Poder Executivo. A transformação do Estado em prestador de bens e serviços trouxe à tona discussão sobre a 

atribuição de competência legislativa ao governo, tendo como fundamento sua alegada maior capacidade de dar 

resposta tempestiva tecnicamente adequada às múltiplas necessidades sociais dependentes de prestações estatais, 

ideia reforçada pela legitimidade democrática direta ou indireta do governo, seja em regimes presidencialistas ou 

semi-presidencialistas, seja em regimes parlamentares (BITENCOURT NETO, 2009). 
53

 Pode-se dizer em suma que os direitos sociais a prestações fáticas, pelo simples fato de constarem do texto 

constitucional, tem já as seguintes formas de eficácia, decorrente de sua normatividade fundamental: a) eficácia 

negativa, proibindo ações que lhes contrariem ou ofendam a igualdade material; b) eficácia interpretativa, 

guiando a interpretação de normas constitucionais e infraconstitucionais; c) eficácia vinculativa, pautando a 

atividade do legislador democrático, seja quanto à obrigação de dar-lhes eficácia concreta, seja vinculando as 

opções legislativas a determinados parâmetros de concretização dos direitos fixados já em algumas 

Constituições; d) são fundamentos da possibilidade de restrição dos direitos, liberdades e garantias e da 

justificação da respectiva medida; e) são causa para declaração de inconstitucionalidade por omissão 

(BITENCOURT NETO, 2009, p. 43). 
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direito fundamental depende da existência de lei – seja pela necessidade de se fazerem 

escolhas primárias quanto aos meios de realização, seja por força da escassez de recursos 

financeiros – a decisão de legislar deixa de ser exclusivamente política.  

Quando a ausência da norma regulamentadora ou sua incompletude gerar uma 

norma contrária à Constituição, haverá omissão legislativa inconstitucional (DÍAZ 

REVORIO, p. 82-83). Admitir que esse caso encerra uma mera faculdade de legislar é negar 

aos direitos fundamentais dimensão de eficácia que lhes é inerente pelo simples fato de 

constarem como tais na Constituição Federal e ela assim o estabelecer
54

. Ademais, tal eficácia 

não pode ser deixada à livre escolha de maiorias eventuais, uma vez que esta é exatamente 

uma das funções primordiais da fundamentalidade de um direito: limitar a vontade das 

maiorias
55

. 

Postas essas premissas, observa-se que o mandado de injunção se apresenta como 

instrumento adequado à garantia do direito das pessoas com deficiência de exercer as 

atribuições do cargo público para o qual foram aprovadas em concurso e regularmente 

nomeadas, considerando que se trata de direito fundamental social (previsto pela Convenção 

de Nova Iorque, na condição de emenda constitucional), cujo exercício encontra-se obstado 

pela ausência de norma regulamentadora. 

A norma internacional recepcionada confere à legislação infraconstitucional a 

importante tarefa de concretizar a missão assumida pelos Estados Partes de salvaguardar e 

promover a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma 

deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas. É dizer, a inviabilidade do exercício 

desse direito, causada pela omissão do legislador em estabelecer tais medidas adequadas, seja 

ela parcial ou total, caracteriza, sem dúvida, a “ausência de norma regulamentadora”, 

requisito exigido pela norma do artigo 5º., inciso LXX para a utilização do mandado de 

injunção. 

 

3.5.1.2 Direito de exercício das atribuições do cargo público por parte das pessoas com 

deficiência: uma vertente da cidadania 

 

                                                 
54

 Art. 5º. § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
55

Assim se posiciona BITENCOURT NETO, 2009, citando porém doutrina que entende trata-se de faculdade de 

legislar: MENENDEZ, Ignácio Villaverde. La inconsticucionalidad por omissión de los sistemas legislativos, p. 

122-124 e DIAS, Oscar. Breves observações sobre a influência da constituição portuguesa na constituição 

brasileira de 1988, p. 84. 
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Já se deixou consignado que a utilização do mandado de injunção exige a 

presença de determinados pressupostos descritos na norma do artigo 5º, inciso LXX da 

Constituição federal, dentre eles, que haja ameaça ao exercício de direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

O direito de trabalhar é o exercício produtivo da cidadania, para cujo 

aprofundamento remete-se ao tópico 2.3. Trata-se, a rigor, um direito de inclusão social. Não 

se trata de medida assistencialista ou protecionista, que muito mais marginaliza a pessoa com 

deficiência do que a integra à sociedade. Não se trata de meros “arranjos” administrativos ou 

soluções paliativas ao problema ora exposto. O que se busca é a verdadeira e definitiva 

inclusão, por meio da efetivação do direito de trabalhar, que se expressa, nesse caso 

específico, pelo real exercício das atribuições do cargo público. 

Não se pode perder de vista a dimensão do direito perseguido: para além de 

assegurar a livre escolha do trabalho ou aceitação no mercado laboral, cuida-se de 

proporcionar ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível, especificamente,  

empregando pessoas com deficiência no setor público; possibilitando às pessoas com 

deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica e profissional e a serviços de 

colocação no trabalho e de treinamento profissional e continuado e promovendo reabilitação 

profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho para pessoas com 

deficiência
56

. 

Indiscutível o caráter social do direito ora em questão: direito a prestações fáticas 

pelo Estado. O surgimento da figura do Estado promovedor coincide, não por acaso, com a 

virada teórica que culminou com a concepção moderna de cidadania
57

. Inviabilizar o exercício 

                                                 
56

 Convenção de Nova Iorque 

Art. 27. Trabalho e emprego. 1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se 

manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja 

aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados Partes salvaguardarão e promoverão a 

realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, 

adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de, entre outros: 

d) Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica e profissional e a 

serviços de colocação no trabalho e de treinamento profissional e continuado; 

(...) 

g) Empregar pessoas com deficiência no setor público; 

(...) 

k) Promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho para pessoas 

com deficiência.  
57

 As reflexões acerca da moderna concepção de cidadania e sua estreita vinculação ao direito fundamental de 

inclusão e, por conseguinte, ao direito ao trabalho por parte das pessoas com deficiência, encontram-se 

minudenciadas no tópico 2.3 deste trabalho. 
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desse direito é, em última instância, inviabilizar também a participação e a inclusão social 

dessas pessoas e, por consequência, atingir-lhes fatalmente em sua cidadania.   

 

3.5.1.3 Os efeitos da decisão do Mandado de Injunção 

 

Já se demonstrou que o exercício das atribuições dos cargos públicos ocupados 

pelas pessoas com deficiência pode restar inviabilizado dada a ausência de norma que 

regulamente a adaptação delas à condição a que seu titular se encontra submetido. Também se 

explanou que esse direito decorre diretamente do exercício da cidadania, compreendida em 

sua versão mais moderna. 

Dessa forma, diante da ausência de norma regulamentadora, que enseja omissão 

legislativa inconstitucional, tendo em vista que obsta o exercício de um direito fundamental, 

de conteúdo social, decorrente da cidadania, encontram-se presentes todos os requisitos 

exigidos pela Constituição para que se faça uso do mandado de injunção a fim de assegurar 

aos titulares desse direito o seu pleno acesso.  

Entretanto, cabe aqui uma indagação: como o juiz, no caso concreto, vai 

solucionar esse problema? A resposta a esse questionamento exige refletir sobre os efeitos da 

decisão proferida no bojo do mandado de injunção. 

Sobre esse tema, a doutrina
58

 costumava distinguir duas correntes: não concretista, 

pela qual o mandado de injunção serviria apenas para comunicar da omissão ao Poder, órgão, 

entidade ou autoridade incumbida de legislar (vertente adotada pelo STF por 17 anos, 

inaugurada pelo MI n.º 107 de 1990) e concretista, segundo a qual o Judiciário, ao julgar 

procedente a ação, deve editar a norma faltante ou determinar a aplicação de outra norma 

existente ao caso concreto (adotada pelo STF, marcando mudança drástica de entendimento, 

notadamente nos MI’s 670 e 712, de 2007)
59

. 

Como visto, o STF sustentou entendimento de uma aplicação não concretista por 

muitos anos, fulminando as esperanças de quem considerasse o mandado de injunção uma 

“super e multifinalística garantia integradora da ordem jurídica, destinada a tornar-se 

                                                 
58

 A respeito de como esse tema era abordado antes da lei nº 13.300 de 23 de junho de 2016, ver PFEIFFER, 

1999 e QUARESMA, 1999.  
59

 Esta última ainda poderia ser dividia, quanto aos sujeitos atingidos pela decisão, em: a) geral (erga omnes), 

segundo a qual a decisão proferida valeria para todas as demais pessoas na mesma situação e b) individual, pela 

qual a decisão do Judiciário somente produziria seus efeitos para o autor da ação. Quanto à concessão de prazo 

para o impetrado adotar as providências demandadas, divide-se ainda esta corrente em: c) direta: o Judiciário 

implementa diretamente a solução, sem concessão de prazo ao impetrado para fazê-lo; d) intermediária: ao julgar 

procedente a ação, o Judiciário assinala um prazo à autoridade competente para que produza a norma faltante. 

Nesse caso, esgotado o prazo, o Judiciário viabilizará ele mesmo o exercício do direito, liberdade ou prerrogativa 
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especialmente no campo dos direitos econômicos e sociais, uma fecunda guardiã da 

efetividade do sistema constitucional democrático restaurado e ampliado em 1988” 

(Quaresma, 1999, p. 82) – citada por Lúcio Machado Campinho. (Campinho, 2006).  

Após 2007, o Supremo mudou seu posicionamento para uma aplicabilidade 

concretista intermediária, oportunizando o legislador a possibilidade de suprir a omissão legal. 

A partir de então, a jurisprudência pátria acerca da eficácia das decisões em mandado de 

injunção passou a ser praticamente uníssona nesse sentido
60

. 

A explanação detalhada de todas essas vertentes doutrinárias, porém, perdeu sua 

razão de ser diante da superveniência de legislação específica recente, que regulamenta os 

efeitos da decisão em mandado de injunção: Lei nº 13.300 de 23 de junho de 2016.  

Extrai-se da leitura do artigo 8º
61

 que a lei adotou, via de regra, a corrente 

concretista individual intermediária.  Assim, o judiciário, ao julgar procedente o mandado de 

injunção, tem como primeira providência, de regra, a fixação de um prazo ao impetrado para 

que edite a norma. Num segundo momento, em caso de inércia do legislador, a própria Corte 

estabelecerá os parâmetros para o adequado uso do direito pleiteado. 

 

3.5.2 Equipe multidisciplinar 

 

Como foi dito anteriormente, a LBI preocupou-se com a fase pré-profissional da 

pessoa com deficiência (artigos 14 e 15), dispondo sobre os procedimentos de habilitação e 

reabilitação, dirigidas ao desenvolvimento e alcance da autonomia pessoal. Para atingir esse 

mister, a lei determina que seja realizada avaliação multidisciplinar das necessidades, 

habilidades e potencialidades de cada pessoa.  

Já no que toca a habilitação e reabilitação profissional, a LBI (artigo 36) prevê a 

realização de um programa de capacitação das pessoas com deficiência para o ingresso ou 

retorno ao trabalho, construído na forma do artigo 2º § 1º, segundo o qual, sempre que 

necessária, a avaliação da deficiência será biopsicossocial, realizada por equipe 

                                                 
60

 Por exemplo BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mandado de Injunção nº 10000130670771000. 

Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 23 maio 2014; BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Recurso Cível nº 71005618236. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 08 outubro 2015 e BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Mandado de Injunção nº 1017 RS. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 31 julho 2014     
61 

Art. 8o  Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para: 

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora; 

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas 

reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-

los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. 

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do caput quando comprovado que o 

impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma. 
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multiprofissional e interdisciplinar. Para essa avaliação, deverão ser considerados aspectos 

tais como os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, 

psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de 

participação. 

Ao dispor sobre o direito à saúde, no artigo 18, a LBI também prescreve que as 

ações e os serviços de saúde devem assegurar às pessoas com deficiência o diagnóstico e 

intervenção precoces, realizadas por equipe multidisciplinar, à qual também incumbe o 

atendimento domiciliar. A participação de equipe multidisciplinar também é determinada pela 

LBI para prestar assistência ao juiz, quando da decisão acerca da curatela (artigo 114, que 

determina alterações no Código Civil), bem como sobre a tomada de decisão apoiada (artigo 

116, que também altera o Código Civil). 

Na mesma esteira, determina o Decreto nº 3.298/99, artigo 16, sobre o direito à 

saúde, assegurando diagnóstico precoce e acompanhado por equipe multidisciplinar, que 

desempenha importante papel também na efetivação do direito à educação (artigo 24) e direito 

ao trabalho, no que tange a habilitação e reabilitação (artigo 33), bem como o ingresso no 

serviço público e estágio probatório (artigo 43). 

Do cotejo desses dois diplomas normativos, conclui-se que a equipe 

multidisciplinar deve observar uma série de fatores ao orientar o ingresso ou o retorno da 

pessoa com deficiência ao trabalho. Assim, os artigos 15 da LBI e 33 do Decreto devem ser 

lidos de maneira complementar: 

Art. 15.  O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação 

multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, 

observadas as seguintes diretrizes: 

I - diagnóstico e intervenção precoces; 

II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o 

desenvolvimento de aptidões; 

III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que 

possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência; 

IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes 

níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com 

deficiência;   

V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive 

na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos 

territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 33.  A orientação profissional será prestada pelos correspondentes serviços de 

habilitação e reabilitação profissional, tendo em conta as potencialidades da pessoa 

portadora de deficiência, identificadas com base em relatório de equipe 

multiprofissional, que deverá considerar: 

I - educação escolar efetivamente recebida e por receber; 

II - expectativas de promoção social; 

III - possibilidades de emprego existentes em cada caso; 

IV - motivações, atitudes e preferências profissionais; e 

V - necessidades do mercado de trabalho. 
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No que tange especificamente o serviço público, segundo Gugel (2006, p. 110), a 

concepção da equipe multiprofissional com atribuições definidas nas diferentes fases do 

concurso e do estágio probatório, reflete a preocupação do Poder Público no âmbito da 

administração pública com as condições em que se realizarão as provas, o curso de formação 

e o exercício das funções durante o estágio probatório. 

Interessante observar que a equipe multidisciplinar ou multiprofissional 

desempenha papel relevantíssimo na efetivação de direitos fundamentais das mais diversas 

ordens (trabalho, saúde, educação) quando seus titulares são pessoas com deficiência. E isso 

se deve ao fato de que a deficiência não é monopólio do Direito, mas também interessa e 

reclama a atenção de outras ciências.  

O conceito de deficiência, como visto no Capitulo 1, não se cinge ao conceito 

legal. Envolve aspectos de saúde, fatores culturais, históricos, psicológicos, políticos. Por essa 

razão, a composição da equipe deve ser a mais plúrima possível e, pelo mesmo motivo, nao é 

dado ao médico ou ao administrador público, de maneira isolada, avaliar as limitações do 

candidato ou do aprovado com deficiência, emitindo qualquer parecer.  

Sobre a composição da equipe, dispõe o artigo 43 do Decreto: 

Art. 43.  O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de 

equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas 

áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais 

integrantes da carreira almejada pelo candidato. 

Assim, somam-se seis profissionais componentes dessa equipe, três dos quais 

devem ser atuantes nas áreas das deficiências: médico, psicólogo, assistente social, 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Os outros três, devem ser integrantes da carreira 

almejada pelo candidato ou aprovado com deficiência. Gugel (2006, p. 111) alerta que a 

participação de servidores (ou empregados públicos) na equipe significa o compartilhamento 

da responsabilidade de bem aferir a natureza das atribuições, adaptá-las e torná-las 

compatíveis com as limitações do aprovado com deficiência. Muito embora o tenha feito 

antes da recepção da LBI, Gugel já fala da divisão solidária da responsabilidade pela inclusão 

dessas pessoas prevista atualmente de modo expresso no artigo 8º da lei nº 13.146/2015.  

Nesse mister, a equipe multidisciplinar deverá prestar assistência ao 

administrador, tanto na fase preambular dos certames, quanto em etapa posterior a ela, 

emitindo parecer na forma do § 1º  do artigo 43 do Decreto: 

§ 1º  A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 

II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a 

desempenhar; 

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de 

trabalho na execução das tarefas; 
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IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 

habitualmente utilize; e 

V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 

Conforme restou assentado no tópico 3.4, o exercício das atribuições do cargo não 

se limita ao mero cumprimento mecânico das atribuições do cargo pelo seu ocupante. Ele é 

mais do que isso. Ao trabalhar (seja no setor público, seja na esfera privada), a pessoa com 

deficiência deve sentir-se produtiva, digna do seu serviço, desenvolver relações sociais e 

afetivas, capaz de resolver problemas e colaborar com sua comunidade, por meio do seu 

labor.  

Assim, ultrapassada a fase do concurso público – na qual a equipe 

multidisciplinar desempenha a função apenas de identificar possíveis fraudes de candidatos 

que levantem a bandeira da deficiência apenas para concorrerem às vagas reservadas – 

relevante papel passa a ser exercido por ela, desde a investidura no cargo ou emprego, 

passando pelo estágio probatório e perpetuando-se por toda a vida funcional do servidor ou 

empregado público com deficiência.  

Conforme assevera Gugel (2006, p. 113) em relação aos cargos públicos, nos três 

anos de estágio probatório é que a compatibilidade entre deficiência e atribuições deve ser 

avaliada. Para isso, a pessoa com deficiência nomeada, deverá ter à sua disposição todos os 

instrumentos necessários ao desempenho de suas tarefas, de modo que estas sejam por ela 

realizáveis, assim como o são para os demais servidores sem deficiência.  

Ao proceder essa avaliação, emitindo o parecer previsto no  a equipe não poderá 

perder de vista o que determina o artigo 2º, da LBI, segundo o qual a avaliação da deficiência 

será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, devendo levar 

em consideração aspectos tais como os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, 

os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades 

e a restrição de participação. Ademais, nessa seara também deve existir o trabalho apoiado, 

cujas diretrizes se encontram descritas pelo artigo 37 da LBI e, principalmente  

Pretende-se afirmar, com isso, que, avaliar a “compatibilidade” não significa 

abandonar o servidor com deficiência à própria sorte, dentro do serviço púbico, e exigir dele 

que desempenhe suas funções conforme esperado pelas regras disciplinares. Em um caso, por 

exemplo, de servidor com deficiência visual, cuja principal atribuição seja minutar pareceres 

jurídicos, a administração deve providenciar, no mínimo, programas ou sistemas 

informatizados que viabilizem a leitura do processo e a digitação da minuta. Sem esse 

equipamento, a avaliação não pode sequer ser iniciada. Cumpre frisar que, nesse ponto, não se 
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admite sequer pensar em alteração de atribuições, de modo que funções mais “fáceis” 

poderiam ser melhor desempenhadas. 

Dispondo dos equipamentos necessários e apoiado pela equipe multidisciplinar, o 

servidor com deficiência, na realização de suas exatas atribuições legais, pode então ser 

avaliado, segundo os mesmos critérios dos demais servidores. Gozando de uma posição de 

igualdade, alcançada mediante a execução de uma ação afirmativa – equipamentos 

necessários e suporte multidisciplinar – esse servidor pode ser tratado como um igual.  

Nessa fase, importante reiterar o que se disse acima sobre as funções da equipe 

multidisciplinar, expressas nos artigos 15 da LBI e 33 do Decreto. Trata-se de atribuições 

extensivas ao setor público, no que couber. Tudo isso envolve diretamente a intermediação da 

equipe multidisciplinar, cuja atuação não se encerra com o estágio probatório.  

Aliás, é preciso alertar para o fato de que a deficiência pode aparecer durante o 

estágio probatório ou até mesmo depois dele, para servidores que ingressaram na instituição 

sem reserva de vaga. Nesses casos, a atuação da equipe permanece exatamente a mesma, 

arrimada nos dispositivos supracitados, principalmente no artigo 37 da LBI, que cuida do 

trabalho apoiado.  

Ocorre que não é isso que se vê na maior parte dos órgãos públicos. A ausência 

da equipe multidisciplinar enseja tão graves consequências para o desempenho do trabalho do 

servidor público com deficiência que, sem ela, é possível até falar em invalidade da avaliação 

feita durante o estágio probatório.  

Dessa forma, sugere-se uma alteração no estatuto dos servidores públicos 

federais, lei nº 8.112/90, para que haja expressa previsão da composição plúrima e descrição 

da atuação dessa equipe, não só durante as fases de ingresso e estágio probatório, mas também 

durante toda a vida funcional do servidor com deficiência, tornando-a obrigatória e 

viabilizando sua aplicação, ainda que por analogia, às outras instituições. 

    

3.5.3 Orçamento 

 

Quando se fala em exercício das atribuições de cargo público 
62

por pessoa com 

deficiência, é inevitável pensar em como esse exercício será viabilizado. Já se viu, no tópico 

                                                 
62

 Se se tratar de emprego público, a questão orçamentária é regida pelo artigo 169, § 1º da Constituição Federal, 

ou seja, a criação de cargos, admissão ou contratação de empregados públicos com deficiência, no caso de 

empresas públicas e sociedades de economia mista não precisam estar previstas na LDO. Contudo, repita-se, 
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3.4, que são necessárias, além de regulamentos, adaptações que torne acessíveis tanto o 

espaço onde o trabalho será desenvolvido, quanto a atividade a ser desenvolvida. A pessoa 

com deficiência deve ser capacitada para o serviço público. Porém, o serviço público também 

deve ser adaptado à deficiência. Muito mais alinhada com o princípio da inclusão seria dizer; 

o serviço público deve adaptar-se às diferenças que marcam a humanidade de cada um.  

A habilitação do servidor com deficiência, sua reabilitação, a capacitação de 

profissionais que lhe prestarão apoio no trabalho, para os fins do artigo 37, parágrafo único da 

LBI, como assinalado no tópico 3.4, seguramente demandam custos e, em se tratando de 

órgãos públicos, precisam corresponder à respectiva dotação orçamentária.  

O orçamento público é o programa por meio do qual se regula a vida financeira do 

Estado. Ele é consubstanciado numa lei que autoriza os gastos que o governo pode realizar 

durante um período determinado de tempo, discriminando detalhadamente as obrigações que 

deve concretizar, com a previsão concomitante dos ingressos necessários para cobri-las 

(LEITE, 2014, p. 48).      

Não é o escopo do presente trabalho analisar com rigor a natureza jurídica do 

orçamento público, porém, importante para os fins a que se destina conhecer, ainda que 

brevemente, a discussão sobre o tema. No direito brasileiro, a maioria da doutrina defende que 

o orçamento é uma lei, porém, somente em sentido meramente formal – normal aprovada pelo 

Poder Legislativo – que se presta a rever as receitas públicas e autoriza os gastos. Assim, a lei 

orçamentária não daria ensejo a direitos subjetivos ou poderia ser compreendida como norma 

abstrata e genérica, tampouco modifica leis tributárias ou financeiras.  

Em razão disso, o orçamento é chamado de meramente autorizativo e não 

impositivo (LEITE, 2014, p. 51). Dessa forma, pode-se dizer que o Poder Executivo não está 

compelido a cumprir o que está previsto no orçamento. Trata-se de escolha pertencente à 

esfera de discricionariedade do gestor. Baleeiro (2004, p. 442) explica que as normas 

orçamentárias não criam direitos subjetivo em favor das pessoas ou instituições as quais 

viriam a beneficiar: uma instituição de caridade, por exemplo, não terá ação em juízo para 

reclamar do tesouro um auxílio pecuniário autorizado no orçamento, mas que não foi objeto 

de concessão em lei. O orçamento não obriga a administração a gastar, mas tão somente 

indica-lhe onde gastar.  

Porém, o orçamento não é completamente autorizativo. Há despesas nele previstas 

que são obrigatórias para o Executivo, o que o torna, nesse ponto, impositivo. Porém, essa 

                                                                                                                                                         
essas entidades da Administração Pública indireta não escapam das cotas (reserva) para pessoas com deficiência, 

incidente na realização dos concursos públicos, na forma da lei nº 8.213/91.   
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força cogente de certos gastos não decorrem das normas orçamentárias, mas daquelas 

anteriores a elas, chamadas pré-orçamentárias.  

Nesse sentido, as normas que versam sobre gastos com pessoal, transferências 

constitucionais, gastos da educação e na saúde, dentre outras, são impositivas e devem ser 

cumpridas tendo em vista a obrigatoriedade decorrente de outros instrumentos legais de força 

normativa vinculante, como, por exemplo, a Constituição Federal.  

O orçamento se submete a vários princípios, dentre eles, importa citar o princípio 

da programação (LEITE, 2014, p. 68), que encontra suas bases axiológicas nos artigos 48, II e 

IV e 165, § 4º da Constituição Federal, combinado com artigos 47 a 50 da lei nº 4.320/64. 

Segundo essa diretriz, a programação reporta-se à noção de planejamento das ações, que se 

encontram vinculadas por um nexo entre os objetivos constitucionais e aqueles traçados pelo 

governante, de modo que deve guardar observância, em primeiro lugar, à Constituição Federal 

(artigos 1º, 3º e 5º) cujas exigências devem ser implementadas no plano plurianual (PPA), na 

lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e na lei orçamentária anual (LOA).  

 A interação entre essas normas, regida pelo citado princípio, constitui o sistema 

orçamentário brasileiro. Assim, ao elaborar o orçamento (LOA), os Poderes Executivo e 

Legislativo encontram-se submetidos às metas estabelecidas na LDO e no PPA, a fim de 

concretizar os objetivos previstos na Constituição Federal. Assim, como bem sintetiza Leite 

(2014, p. 84), constata-se um processo de afunilamento, por meio do qual o PPA (o primeiro 

planejamento) seja uma aplicação estratégica de longo prazo, partindo para um plano 

operacional seguinte, de curto prazo, a LDO e, por fim, a concretização desses planejamentos 

em uma “lei de realização” chamada de LOA.  

Ao disciplinar todos esses diplomas normativos, a Constituição sempre faz 

referência ao âmbito federal, porém, por força do princípio da simetria, essas previsões são 

aplicáveis às esferas estadual, municipal e distrital.  

Especificamente quanto às leis orçamentárias, o conceito e o conteúdo do PPA e 

da LDO encontram-se no artigo 165, §§1º e 2º da Constituição Federal: 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada. 

§2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento. 

O PPA tem quatro anos de duração. Segundo o artigo 35, §2º do ADCT, o PPA 

tem vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente do 
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Executivo. O período de vigência da LDO, porém, é variável, pois depende de sua data de 

publicação, mas, em geral, tem duração superior a um ano.  

Quanto à Lei Orçamentária Anual, dispõe o artigo 165, § 5º:  

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

Trata-se, portanto, da lei que cuida de parte dos projetos previstos nas diretrizes 

objetivos e metas da administração pública contidos no PPA e nas metas e prioridades 

consignadas na LDO. A lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, em seu artigo 22, dispõe sobre 

como a proposta orçamentária do Poder Executivo será composta.    

Essas breves noções de direito financeiro se prestam a subsidiar a compreensão 

dos conceitos de despesa pública, mais especificamente, despesas correntes e de capital e duas 

subespécies destas, despesas de custeio e investimentos, os quais importam para a presente 

proposta.  

Não se conhece o conceito de despesa pública, sem alinhá-lo às discussões e 

polêmicas que giram em seu entorno. Com efeito, o tema encerra tamanhas palpitações  tendo 

em vista a relevância do dispêndio público na satisfação de direitos sociais, mormente quando 

entra em pauta a constante escassez de recursos para a efetivação desses direitos.  

Porém, sem adentrar nesses meandros, tem-se que despesa pública consiste no 

conjunto de gastos realizados pelo Poder Público para a consecução de seus objetivos 

principais (LEITE, 2014, p. 198) e dentre outros enquadramentos, pode ser classificada, 

quanto à natureza legal (conforme lei nº 4.320/64), em despesas correntes ou de capital. As 

primeiras são contínuas, aquelas destinadas à manutenção da máquina pública. As últimas são 

eventuais, marcadas por uma operação financeira relativa a uma aquisição patrimonial ou a 

uma redução da dívida pública (LEITE, 2014, p. 201-202). 

As despesas correntes podem ainda ser divididas em: a) despesas de custeio; b) 

transferências correntes. Para a presente investigação, interessa o conceito da primeira, dado 

pelo artigo 12 da lei nº 4.320/64: "§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações 

para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras 

de conservação e adaptação de bens imóveis". 
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As despesas de capital são classificadas em três tipos, conforme artigo 12 da 

mesma lei: investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. Para o presente 

estudo, importa a descrição dos investimentos, constante do § 4º: 

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a 

execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados 

necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de 

trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e 

constituição ou aumento do capital de emprêsas que não sejam de caráter comercial 

ou financeiro. 

Postas essas balizas, cumpre agora entender em que tipo de despesa consiste o 

gasto com a remuneração do servidor público com deficiência e as adaptações necessárias 

para que ele exerça suas atribuições.  

Essa noção se encontra no artigo 18 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF):  

  Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de 

membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 

inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 

bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

Assim, conclui-se que a realização de um concurso público acarreta 

necessariamente o aumento da despesa de pessoal, uma vez que pressupõe o provimento de 

cargos vagos ou criação de novos cargos e, por conseguinte, a previsão do recurso que 

suportará o pagamento das remunerações correspondentes
63

.   

As adaptações de que se trata são aquelas decorrentes do trabalho apoiado, 

minudenciado no tópico 3.4, previstas na Lei Brasileira de Inclusão, principalmente suportes 

individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive 

a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no 

ambiente de trabalho. Trata-se de aquisição de novas tecnologias, equipamentos e contratação 

de serviço especializado
64

 para a habilitação de pessoas com deficiência que se enquadrariam 

como investimento, sendo, portanto, tipo de despesa de capital. 

                                                 
63

 Não entram no conceito de despesas com pessoal as consideradas indenizatórias, como auxílio alimentação, 

auxílio transporte, diárias, ajuda de custo, dentre outras. Além disso, para sua apuração, leva-se em conta o 

período de 12 meses, analisando-se o mês de referência com os 11 anteriores (LEITE, 2014, p. 257).  
64

 Esse caso seria enquadrado como despesas decorrentes de terceirização de mão-de-obra, o qual se entende não 

se enquadrar na definição do artigo 18 § 1º da LRF. Para melhor compreensão do assunto, vide LEITE, 2014, p. 

258-259.   
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Como se registrou acima, as despesas de capital (dentre elas, os investimentos) 

devem estar previstas na LDO, conforme o §2º do artigo 165 da Constituição Federal. Além 

delas, a LDO também deve dispor sobre a concessão de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, 

bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades 

da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público. Este é o comando extraído do artigo 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal. É 

dizer, qualquer gasto público com pessoal também deve constar da LDO. 

Destaque-se que as mencionadas despesas de pessoal também devem estar 

previstas pela Lei Orçamentária Anual, uma vez que a Constituição Federal condiciona sua 

realização à prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 

pessoal e aos acréscimos dela decorrentes (artigo 169, § 1º, inciso I).  

  As despesas de que ora se cuida possuem caráter cogente, ou impositivo, como 

se explanou acima, uma vez que decorrem de normas constitucionais, ou pré-orçamentárias. 

Assim, quando a administração pública pretende prover cargos públicos vagos, o respectivo 

gasto, cuja natureza é de pessoal (espécie de despesa corrente), deve estar previsto tanto na 

LDO como na LOA.  

Ocorre que, em todo e qualquer concurso público, haverá invariavelmente reserva 

de vagas para pessoas com deficiência, porque a Constituição Federal o determina em seu 

artigo 37, inciso VIII, como visto. As adaptações necessárias ao exercício das atribuições do 

cargo e os seus respectivos custos, virão, portanto, a reboque da realização de qualquer 

concurso público. 

Nesse sentido, o gestor público está obrigado a fazer constar de sua proposta 

orçamentária a correspondente dotação, sempre que antever a necessidade de provimento de 

cargo vago, via concurso público. Esse gasto também deverá estar de acordo com a LDO. Da 

mesma forma, pretende-se defender que o gasto com as respectivas adaptações para os futuros 

servidores públicos com deficiência também deve necessariamente constar da mesma 

proposta orçamentária, em igual consonância com a LDO, uma vez que ambos se encontram 

constitucionalmente vinculados, sob pena de responsabilidade do administrador público.  

Para isso, propõe-se a inclusão do gasto com as adaptações necessárias aos 

exercício do cargo das pessoas com deficiência, convocadas para o serviço público, no rol do 

artigo 169, § 1º da Constituição Federal, a fim de vinculá-lo a qualquer previsão orçamentária 

referente à nomeações, criação de novos cargos ou realização de concurso público. 
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Pretende-se com isso evitar que, ao admitir pessoas com deficiência por meio do 

concurso público, a administração não venha a alegar que não se encontra em condições de 

viabilizar o exercício das atribuições do cargo por elas ocupado, tendo em vista a ausência de 

recursos, ou da correspondente dotação orçamentária.  

Nesse ponto, poder-se-ia indagar como seria possível prever esse montante, uma 

vez que somente se tem como calcular com precisão quantas pessoas com deficiência irão ser 

nomeadas naquele exercício. Entretanto, são desconhecidas, aprioristicamente, quais as 

necessidades e limitações de cada uma delas, de modo a se quantificar o gasto que porventura 

cada adaptação demandará.  

Esse problema resolve-se com um conceito alheio ao Direito, mas pertencente à 

Economia. Trata-se do que se conhece por esperança matemática ou valor esperado. Segundo 

Assaf Neto (2003, p. 206), essa medida representa uma média dos vários resultados esperados 

ponderada pela probabilidade atribuída a cada um desses valores, sendo seu cálculo 

processado por meio da multiplicação das diversas estimativas pelas respectivas porcentagens 

(probabilidades de ocorrência).  

Na prática, somente faz sentido a utilização do conceito de valor esperado, se 

tomado um campo de amostragem delimitado. Como se trata de calcular o orçamento para 

gastos decorrentes do exercício da atribuição de cargos públicos, deve-se tomar como 

parâmetro, por exemplo, a distribuição de deficiências dentre os maiores órgãos públicos do 

país. Assim, seria possível estimar a probabilidade de cada tipo de deficiência no serviço 

público brasileiro e, dessa forma, qual a probabilidade de um aprovado apresentar 

determinado tipo de deficiência em um dado concurso público. 

É preciso registrar que o campo de amostra acima sugerido pode variar. Admite-

se, por exemplo, que as unidades do Ministério Público, ao traçarem sua estratégia para 

promover um concurso público para provimento de cargos de Promotor de Justiça, entenda 

ser mais adequado tomar por base o quantitativo de Promotores de Justiça com deficiência 

existentes em uma determinada região do país. Essa distribuição pode variar com o tempo e 

deve ser levada em conta por cada órgão público.  

Nesse ponto, destaca-se a atuação das Comissões Permanentes de Acessibilidade 

e Inclusão, que deve ser instituída por cada Tribunal de Justiça do país, conforme Resolução 

nº 230 do Conselho Nacional de Justiça, as quais, compostas por magistrados e servidores, 

são responsáveis por fiscalizar e planejar os projetos arquitetônicos de acessibilidade, os 

projetos pedagógicos de treinamento e capacitação dos profissionais que trabalhem com 

pessoas com deficiência. Além disso, às comissões também se atribui a missão de realizar 
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levantamento do quantitativo de servidores e membros com deficiência, número que será 

bastante útil aos propósitos ora descritos
65

.     

 

CONCLUSÃO 

 

João Ribas (antropólogo), Anita Malfatti (pintora), Steve Wonder (músico 

pianista), Ray Charles (compositor) , David Helfgott (músico pianista), Ricardo Tadeu 

Marques da Fonseca (Desembargador Federal), Lilia Pinto Martins (Psicóloga) são nomes que 

podem ser citados de um rol extenso de cidadãos notáveis que deixaram sua contribuição à 

humanidade, a despeito de suas respectivas deficiências. E, em face de cada um de seus 

legados, ninguém se animaria a denominar qualquer deles de “inválido”, “incapaz” ou mesmo 

pensar que algum deles possui qualquer “necessidade especial”.  

Esses notáveis, na verdade, compõem uma minoria, cuja mobilização social 

atingiu seu ápice na década de 80, logrando incluir sua causa como objeto de uma série e 

tratados e convenções internacionais, cuja força repercutiu nacionalmente, sob a forma de 

ações afirmativas, expressões genuínas da igualdade real. Estas são instrumento indispensável 

para que essas pessoas alcancem a democracia, a igualdade, a cidadania e a justiça que lhes 

foi prometida pela Constituição Nacional.  

Após  a  leitura  detida  e  minuciosa  da  legislação  nacional e  internacional,  

postas lado a lado e expostas de maneira cronológica, visualizam-se os contornos nítidos da 

luta das pessoas  com  deficiência  em  busca  do  reconhecimento  de  seus  direitos,  a  

começar  pela imagem que a seu respeito cada sociedade constrói. 

Percebe-se que, desde as  noções  mais rudimentares – como aquela que  

identifica deficiência  com  invalidade – até  se  alcançar  o  atual  conceito,  as  definições  

evoluíram  no compasso dos direitos humanos, sendo, portanto, noções indissociáveis.   Além  

disso,  a  deficiência  não  pode  ser  entendida  isoladamente.  Ela  faz  parte  de um contexto 

sócio-ambiental, em que a pessoa se encontra inserida. O tema não mais admite 

generalizações, sob pena de se perder o foco no indivíduo e em suas capacidades e condições, 

dentre as quais a deficiência.  
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Trata-se, portanto, de um componente da saúde de cada um dos indivíduos  e  não  

mais  de  moléstia,  incapacidade,  invalidade  ou  imperfeição.  Pessoa com deficiência não 

necessariamente é um indivíduo doente ou desprovido de capacidade. Tampouco, pode ser 

considerada imperfeita, uma vez que não há ser humano que possa ser dito perfeito.  A 

reflexão sobre a deficiência conduz invariavelmente à customização do direito, é dizer, cada  

indivíduo deve ser considerado como inserido em sua realidade particular, porém,  nunca  

isolado  de  seu  meio.  Para  cada  indivíduo,  uma  adaptação,  um  tratamento,  um direito,  

uma  realidade.  Isso  porque  ser  ou  não  ser  limitado  em  função  de  uma  deficiência 

depende muito mais do ambiente que cerca o sujeito do que da deficiência em si.   

Compreender o atual conceito de deficiência, conforme posto pela Convenção de 

Nova Iorque e pela Lei Brasileira de Inclusão, exige entender todos esses aspectos. É essa 

noção que deve pautar as políticas públicas, as leis e normas e a conduta da sociedade diante 

das pessoas com deficiência, a fim de que um dia se alcance sua completa inclusão. E isso não 

se restringe apenas a superar barreiras arquitetônicas ou preconceitos arraigados, mas a 

enxergar no outro não mais uma “deficiência”; apenas uma “diferença”. 

Com efeito, essa é a meta nuclear da inclusão, valor que consubstancia princípio 

expresso no ordenamento jurídico pátrio, desde que a Convenção de Nova Iorque foi por ele 

recepcionada na condição de emenda. A verdadeira inclusão tem como alicerce e, ao mesmo 

tempo, representa a realização concreta da democracia, da igualdade, da cidadania e da 

justiça. Nesse contexto, o trabalho posiciona-se como vetor e como finalidade da inclusão.  

O arcabouço normativo subjacente ao direito das pessoas com deficiência não 

mais permite que o trabalho seja concebido como algo a elas inatingível, ou que somente se 

viabilize sob a informalidade ou como subempregos. Trabalhar é um direito, decorrência 

direta da cidadania. Como bem sintetiza a doutrina marxista, trata-se de um bem inalienável 

do ser humano, e é nessa condição que as pessoas com deficiência o reivindicam. 

Assim é que veio a Lei Brasileira de Inclusão, com o escopo de fornecer o arsenal 

normativo necessário ao exercício do direito ao trabalho. Suas balizas, portanto, não devem 

ser olvidadas no âmbito púbico. Com efeito, após aprovadas em concurso público e investidas 

em cargos ou empregos públicos, as pessoas com deficiência viam-se desamparadas de 

normas e mecanismos práticos que viabilizassem o exercício das atribuições legais 

respectivas.  

Nesse sentido, é que se espera que a administração direta e indireta valha-se dos 

recursos do trabalho apoiado, devidamente subsidiado pela equipe multiprofissional, e 
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municie-se das tecnologias necessárias para adaptar a instituição ao servidor com deficiência 

e assim viabilizar-lhe o direito ao labor conquistado pela via do concurso público. 

Observa-se que o trabalho da pessoa com deficiência no serviço público 

demanda, portanto, duas providências principais a serem adotadas pelo administrador: a) 

designação de equipe multidisciplinar, na forma do Decreto nº. 3298/99 e LBI; b) aquisição 

de tecnologias ou instalação de equipamentos necessários à adaptação para realização das 

atribuições do cargo; c) estágio probatório e vida funcional alinhadas com o conceito de 

trabalho apoiado, conforme artigo 37 da LBI. 

Considerando que, após o advento do artigo 37, inciso VIII da Constituição 

Federal, toda administração pública direta e indireta deve admitir pessoas com deficiência, 

pela via da reserva de vaga em concursos públicos, conclui-se que, sempre que houver 

certames dessa natureza, uma equipe disciplinar deve ser designada. Por isso, sugere-se a 

inclusão desse comando na lei nº 8.112/90, a fim de torná-lo obrigatório e viabilizar sua 

aplicação, ainda que por analogia, às outras instituições. 

Além disso, partindo da premissa de que o trabalho apoiado – cuja 

implementação requer designação de equipe multidisciplinar e equipamentos de adaptações 

necessárias – enseja custos, e considerando que não se pode falar em concurso público ou 

provimento de cargos vagos sem haver a devida previsão orçamentária, tanto na LOA como 

na LDO, é razoável concluir que o recurso para custear as mencionadas adaptações esteja 

também obrigatoriamente vinculado à previsão orçamentária referente às novas nomeações. 

Para isso, sugere-se a inclusão dessa rubrica na redação do artigo 169, §1º da Constituição 

Federal.  

A par de todas essas medidas, o exercício das atribuições do cargo ou emprego 

público pode restar comprometido por ausência de norma que regule, por exemplo, a 

composição da equipe multidisciplinar, as regras que vão nortear a atuação dela na condução 

do trabalho apoiado, como se dará a avaliação desses servidores e que critérios serão 

utilizados em seu estágio probatório. Caso a ausência dessas normas venha a inviabilizar o 

desempenho das funções públicas do servidor com deficiência, propõe-se que ele se valha do 

mandado de injunção, a fim de assegurar seu direito fundamental ao trabalho, consectário 

direto da cidadania.  

Não se pretende, com isso, esgotar a análise da matéria, tampouco elencar um rol 

taxativo de soluções para a questão ora apresentada. Trata-se de uma centelha a iluminar 

timidamente os estudos que certamente prosseguirão sobre tema tão palpitante. A intenção, 

porém, restará sempre intacta: incluir. Não simplesmente porque a lei assim o determina, mas 
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por entender que a sociedade também se queda deficiente enquanto houver pessoas com 

deficiência carentes de tal inclusão.   
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