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RESUMO 

 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU é norma de direitos 

humanos incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro em forma de emenda constitucional, 

observando o procedimento disposto no artigo 5º, parágrafo terceiro da Constituição Federal, 

estando assim no mais alto escalão hierárquico de nosso sistema de leis. Assim, seus preceitos 

repercutem em todas as regras pátrias, devendo ser considerados para elaboração, manutenção 

e interpretação da legislação ordinária lato sensu. Nesse conjunto insere-se o Direito do 

Trabalho, especialmente no que tange às ações afirmativas para inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho formal. O objeto do presente estudo é analisar de que 

forma suas previsões, em especial o conceito de pessoa com deficiência, refletem no campo 

trabalhista, principalmente na fiscalização do cumprimento da chamada Lei de Cotas (artigo 

93 da Lei 8.213/91). 

 

Palavras-chave: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, direitos humanos, 

direito do trabalho, fiscalização do trabalho, Lei de Cotas. 

  



 
 
 

ABSTRACT 

 

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is a human rights norm 

incorporated into the Brazilian legal system in the form of a constitutional amendment, 

according to the procedure dictated by Article 5, third paragraph of the Federal Constitution, 

thus being rated at the top echelon of our system of laws. Therefore, its precepts reflect upon 

all homelands rules and must be considered for the development, maintenance and 

interpretation of the ordinary legislation lato sensu. This gathering includes the Labor Law 

System, especially in regard to affirmative actions for inclusion of people with disabilities in 

the formal labor market. The object of this study is to examine how its predictions, in 

particular the concept of people with disabilities, reflect the labor field, especially in the 

enforcement of the so-called Quota Act (Article 93 of Law 8213/91).  

 

Keywords: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, human rights, labor law, 

labor inspection, Quota Act. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tratamento das pessoas com deficiência pela sociedade sofreu grande evolução ao 

longo da história, atingindo o atual “modelo social”, que não entende a deficiência como uma 

questão individual, mas coletiva, sendo incumbido à sociedade ajustar-se à diversidade. 

Nesse sentido, buscou-se uma terminologia acurada e livre de preconceitos, bem como 

foram elaboradas leis nacionais e tratados internacionais sobre o tema – sendo mais 

proeminente e atual a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU 

(CDPD). 

Além de se tratar de norma internacional de direitos humanos, portanto interpretada 

conforme os princípios correlatos, a CDPD foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio já 

sob a vigência do novel parágrafo 3º, adicionado pela Emenda Constitucional n. 45 ao artigo 

5º da Constituição Federal, que incorporou ao bloco de constitucionalidade os tratados 

internacionais de direitos humanos internalizados pelo procedimento ali estabelecido. 

Tal posicionamento no topo da hierarquia do sistema normativo brasileiro não pode 

passar despercebido, sendo de rigor que se debruce sobre os efeitos decorrentes desta 

verdadeira revolução no tratamento da matéria. 

Conquanto se trate de um sem número de regras e interpretações afetadas, por certo o 

campo do direito do trabalho se revela como um daqueles em que se verifica com maior 

intensidade a necessidade de adequações, face à mudança de paradigma constatada, tendo em 

vista que, felizmente, mesmo antes do fenômeno normativo em questão, o ordenamento 

jurídico laboral já se ocupava de ações afirmativas em prol deste grupo vulnerável. 

Confrontando-se então os preceitos da Convenção com o sistema de cotas vigente, 

especialmente no que diz respeito ao conceito de pessoa com deficiência, o presente trabalho 

busca trazer alguma contribuição na busca de respostas acerca da necessidade de aparar 

arestas para que seja garantida toda a proteção reservada às pessoas com deficiência a partir 

do novo marco internacional. 

 

  



10 
 
 

1. NOÇÕES GERAIS 

 

1.1. Histórico do tratamento 

 

As pessoas com deficiência foram historicamente rejeitadas, renegadas e por vezes 

protegidas, variando seu acolhimento de acordo com os costumes, crenças e necessidades de 

cada povo e época. 

A doutrina divide em três os modelos de tratamento conferidos às pessoas com 

deficiência: modelo de prescindência, modelo médico/reabilitador e modelo social.
1
 

O modelo de prescindência considerava que as causas da deficiência possuem cunho 

religioso, além do que as pessoas eram reputadas inúteis por não contribuírem com as 

necessidades da comunidade, guardavam mensagens diabólicas e suas vidas não mereceriam 

ser vividas. A sociedade, portanto, “prescindiria” dessas pessoas. 

Algumas tribos nômades optavam por simplesmente eliminar as pessoas que 

sofressem de qualquer obstáculo para marcha das tribos e caçadas, como modo de 

autopreservação coletiva, tais quais os Índios Chiricoa e Sirionos, que habitavam 

respectivamente as matas colombianas e a selva amazônica boliviana.
2
 

Houve também a proibição do contato amoroso com pessoas que fugissem do padrão 

estético e comportamental da época, decretado pelos Balineses, nativos da Indonésia. Os 

astecas, por determinação de Montezuma, expunham pessoas com deficiência ao ridículo em 

espaços semelhantes a zoológicos.
3
  

Os hebreus afastavam pessoas com deficiência de atividades religiosas, por considera-

los pecadores punidos por Deus. Até mesmo a Bíblia, no Livro de Levítico (Capítulo 21, 

Versículos 17-21), relata a ordem de Moisés para afastamento das pessoas com deficiência de 

atividades sacerdotais. 

A sujeição a deficiências físicas também foi – e em algumas culturas, ainda é – 

método de punição pela execução de crimes. Moisés, líder dos hebreus, introduziu a Lei do 

Talião, famigerada pela máxima “olho por olho, dente por dente”, que impunha punição 

equivalente ao mal cometido como aquelas previstas pelo Código de Hammurabi. 

                                                           
1

 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos : ótica das diferenças e ações 

afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 58. 
2
 MENDONÇA, Luiz Eduardo Amaral de. Lei de Cotas : pessoas com deficiência : visão empresarial. São 

Paulo: LTr, 2010. p. 23. 
3
 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O trabalho da pessoa com deficiência e a lapidação dos direitos 

humanos : o direito do trabalho uma ação afirmativa. São Paulo, LTr, 2006. p. 71. 
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Os leprosos, como se sabe, foram reiteradamente discriminados e afastados do 

convívio social, exilados e expulsos dos limites dos muros das cidades, sendo este um 

“instrumento de purificação” do espaço urbano. 

O advento das leis escritas endossou as práticas de rejeição, a exemplo da Lei das XII 

Tábuas (450 a 449 a.C.), primeiro instrumento legislativo romano, que autorizava 

expressamente que o pater familias eliminasse seus filhos com deficiência nos seguintes 

termos: “que o filho nascido monstruoso seja morto imediatamente”. Vale mencionar, 

também, a conhecida cerimônia religiosa espartana pela qual eram jogadas crianças nascidas 

com deformidades do alto do abismo Taigeto, emblemática da crueldade a que poderia chegar 

o modelo da prescindência. 

Assim, não surpreende que a evolução da espécie humana tenha trazido consigo uma 

mudança na ótica da questão ao longo do tempo. 

O modelo médico/reabilitador, embora efetivamente consagrado após a Primeira 

Guerra Mundial, já dava sinais, em alguma medida, de proteção às pessoas com deficiência 

desde a antiguidade, “coexistindo” com o modelo da prescindência, embora ainda de forma 

tímida. Esparta e Atenas concediam várias vantagens aos soldados debilitados e seus 

familiares. O legislador Sólon (640 a 558 a.C.) estabeleceu que “soldados feridos gravemente 

e os mutilados em combate serão alimentados pelo Estado”. Não obstante, eram mantidos 

afastados do convívio social para que não influenciassem a moral das tropas. 

A proteção aos mutilados, não só em guerras, também foi praticada por outros povos 

como forma de agrado aos Deuses. Os hindus, ao contrário dos hebreus, protegiam e 

celebravam as pessoas com deficiência, acreditando – por exemplo – que as pessoas cegas 

possuíam maior sensibilidade espiritual, sendo designadas a funções religiosas.
4
 

Na Idade Média, entre os séculos V e XV, sob a égide dos princípios do Cristianismo, 

os senhores feudais amparavam pessoas com deficiência e doentes por meio da manutenção 

de casas de assistência. A Igreja também influenciou a criação de hospitais e abrigos para seu 

acolhimento. 

Com o Renascimento, a ideia assistencialista e o estigma social cederam espaço à 

postura integrativa. Em 1547, Henrique II da França instituiu a assistência social obrigatória 

para amparar pessoas com deficiência por meio da coleta de taxas. Pouco antes, em 1531, 

                                                           
4
 ALVES, Rubens Valtecides. Deficiente físico: novas dimensões da proteção do trabalhador. São Paulo: 

LTr, 1992. p. 18-32 apud MENDONÇA, Luiz Eduardo Amaral de. Lei de Cotas : pessoas com deficiência : 

visão empresarial. São Paulo: LTr, 2010. p. 25. 
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Henrique VII da Inglaterra havia promulgado a “Lei dos Pobres”, que visava melhorar as 

condições dos doentes e pobres. 

As mesmas ideias foram trazidas na colonização americana, sendo estendidas à 

educação no início do século XX, com a criação de escolas destinadas às pessoas com 

deficiência – não obstante ainda houvesse o fator segregação em sua simples existência. 

A igualdade como princípio decorrente da dignidade da pessoa humana restou 

sedimentada a partir do século XVIII, com advento de declarações de direitos e das 

Constituições escritas dos Estados Unidos (1787) e França (1791).  

De acordo com dados da OIT, a idade moderna trouxe diversos inventos criados para 

propiciar meio de trabalho e locomoção às pessoas com deficiência, como cadeiras de rodas, 

bengalas, muletas, coletes, próteses e veículos adaptados.
5
 O sistema Braille, criado por Louis 

Braille em 1824, proporcionou a integração das pessoas com deficiências visuais ao mundo da 

linguagem escrita. 

O trabalho e suas condições precárias, que ocasionavam acidentes mutiladores e 

doenças profissionais, centralizou a preocupação e culminou na criação do Direito do 

Trabalho e de um sistema eficiente de seguridade social.
6
 

Com o fim da Primeira Guerra, frente aos efeitos laborais suportados pelos feridos, 

sedimentou-se que as causas que davam origem às deficiências são científicas, e as pessoas 

com deficiência reabilitadas não são mais consideradas inúteis ou desnecessárias. A 

deficiência é percebida como um problema individual da pessoa, incapaz de enfrentar a 

sociedade, validando-se os serviços de assistência social institucionalizados, a educação 

especializada, os benefícios de reabilitação e as cotas laborais.  

O modelo social surge, então, no Reino Unido dos meados dos anos 1960 como uma 

reação às abordagens biomédicas. Sua ideia básica é não entender a deficiência como um 

problema individual, mas como uma questão eminentemente social, transferindo-se as 

responsabilidades das desvantagens dos deficientes das “limitações corporais do indivíduo” 

para a “incapacidade da sociedade de ajustar-se à diversidade”.
7
  

O ponto de partida teórico do modelo social é a deficiência ser uma experiência 

resultante da interação entre características físicas ou mentais do indivíduo e as condições da 

sociedade em que ele vive. É o contexto social que gera a exclusão e marginalização da 

                                                           
5
 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O trabalho da pessoa com deficiência e a lapidação dos direitos 

humanos : o direito do trabalho uma ação afirmativa. São Paulo, LTr, 2006. p. 73. 
6
 MENDONÇA, Luiz Eduardo Amaral de. Lei de Cotas : pessoas com deficiência : visão empresarial. São 

Paulo: LTr, 2010. p. 23-27. 
7

 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos : ótica das diferenças e ações 

afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 58-61. 
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pessoa com deficiência, e não as diferenças em relação às demais. O “problema” não está no 

próprio indivíduo, mas no comportamento estigmatizante face àqueles taxados “diferentes”.
8
 

Atualmente, de acordo com informações da ONU, cerca de 10% da população 

mundial, aproximadamente 650 milhões de pessoas vivem com deficiência, sendo a “maior 

minoria” do mundo. É curioso apontar que cerca de 80% dessas pessoas vivem em países em 

desenvolvimento e, entre as pessoas mais pobres do mundo, 20% têm algum tipo de 

deficiência.
9
 

Apenas para ilustrar a situação do trabalho das pessoas com deficiência no mundo, 

vale mencionar que um levantamento realizado nos Estados Unidos em 2004 concluiu que 

apenas 35% das pessoas com deficiência economicamente ativas estão em atividade de fato – 

em comparação com 78% das pessoas sem deficiência. De acordo com um estudo realizado 

em 2003 pela Universidade de Rutgers (EUA), 1/3 (um terço) dos empregadores entrevistados 

disseram que acreditam que pessoas com deficiência não podem efetivamente realizar as 

tarefas do trabalho exigido. O segundo motivo elencado mais comum para sua não 

contratação de pessoas foi o receio do custo de instalações adaptadas.
10

 

 

1.2. Histórico da terminologia 

 

As terminologias utilizadas para referenciar pessoas com deficiência sofreram 

evolução no sentido de gradualmente retirar o cunho negativo, constrangedor e vexatório de 

suas referências. É evidente que, nos dias atuais, expressões como “ceguinho”, “mongol”, 

“retardado”, “aleijado” etc. não podem ser toleradas. 

A palavra “deficiente”, como bem destaca Sidney Madruga, é pejorativa porque o fato 

de se possuir uma ou mais deficiências não significa afirmar que se é “todo” deficiente.  

Ainda, o termo “excepcional” – utilizado na Emenda Constitucional 1, de 1969, para 

determinar que Lei especial disporia “sôbre a assistência à maternidade, à infância e à 

adolescência e sôbre a educação de excepcionais” (artigo 175, parágrafo 4º) – está ligado aos 

considerados “superdotados”, pelo que tecnicamente equivocado no sentido de não abarcar 

                                                           
8
 Ibidem. p. 58-61. 

9
 A ONU e as pessoas com deficiência. Disponível em http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-

pessoas-com-deficiencia/. Acesso em 19 de agosto de 2014. 
10

 Ibidem. 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/
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todos os tipos de deficiência, e sobrepõe-se coloquialmente ao termo “normal”, como cunho 

de exceção.
11

 

A expressão “portador de deficiência” foi adotada como correta por longo período, 

estando inclusive estampada em treze passagens da Constituição Federal de 1988
12

, nunca de 

forma pejorativa, sempre com o intuito protetor e salvaguardando direitos afirmativos. 

Entretanto, o termo foi ultrapassado, porquanto “a deficiência é inerente à pessoa que 

possui. Não se carrega, não se porta, não se leva consigo, como se fosse algo sobressalente ou 

um objeto”, nas palavras de Sidney Madruga
13

. 

Também por um tempo houve tendência de utilizar a locução “pessoas com 

necessidades especiais”, mas essa tem caído em desuso. O adjetivo “especial” não constituiu 

característica especial das pessoas com deficiência, sendo que qualquer indivíduo pode ser 

referido como tal. Ainda que superada essa questão, destaca Carla Reita Faria Leal que o 

termo é impreciso, pois os idosos e crianças também necessitam de atenção especial.
14

 

Atualmente, utiliza-se majoritariamente a expressão “pessoa com deficiência”, adotada 

oficialmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas, acolhida na redação da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 13 de dezembro de 2006. 

 

  

                                                           
11

 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos : ótica das diferenças e ações 

afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 33. 
12

 Artigos 7
o
, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 40, §4º, I; 201, §1º; 203, IV e V; 208, III; 227, §1º, I e §2º; 244. 

13
 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos : ótica das diferenças e ações 

afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 34. 
14

 LEAL, Carla Reita Faria. A proteção internacional do direito do trabalho da pessoa com deficiência. Tese 

de Doutorado em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP. 2008. p. 18. 
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2. CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

As necessidades e os direitos das pessoas com deficiência têm sido uma prioridade na 

pauta das Nações Unidas, sendo que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (“CDPD”) e seu Protocolo Facultativo foi adotada em 2006 e entrou 

em vigor em 3 de maio de 2008. 

A Convenção, de acordo com a própria ONU, é um instrumento de direitos humanos, 

com explícita dimensão de desenvolvimento social. Ela reafirma que todas as pessoas com 

todos os tipos de deficiência devem gozar de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Além disso, identifica especificamente áreas onde adaptações precisam ser 

feitas para permitir às pessoas com deficiência que exerçam efetivamente seus direitos, bem 

como áreas onde seus direitos foram violados e onde a proteção de seus direitos deve ser 

reforçada.
15

 

 

2.1. Histórico legislativo do conceito de pessoa com deficiência 

 

O conceito de pessoa com deficiência sempre gerou debates e divergências no âmbito 

doutrinário. Não obstante haja classificações interessantes, integradoras e desafiadoras 

elaboradas por indivíduos das mais diversas áreas do conhecimento, para o presente estudo, 

ateremo-nos, por ora, às concepções fornecidas por instrumentos normativos nacionais e 

internacionais ao longo dos anos. 

A Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, resolução aprovada pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1975, informa em 

seu artigo 1º: 

 

O termo "pessoa com deficiência" é aplicável a qualquer pessoa que não 

possa por si só responder, total ou parcialmente à exigência da vida corrente, 

individual e/ou coletiva, por motivo de qualquer insuficiência, congênita ou 

adquirida, das suas capacidades físicas ou mentais. 

 

A Recomendação 99 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a 

adaptação e reabilitação profissional das pessoas com deficiência, conceituou: 

 

                                                           
15

 A ONU e as pessoas com deficiência. Disponível em http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-

pessoas-com-deficiencia/. Acesso em 19 de agosto de 2014. 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/
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O termo pessoa com deficiência significa um indivíduo cujas possibilidades 

de obter e conservar um emprego adequado são substancialmente reduzidas 

devido a uma diminuição das capacidades físicas ou mentais. 

 

Posteriormente, a Recomendação 168 da OIT, de 1º de junho de 1983, e a Convenção 

159 da OIT, aprovada na 69ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra - 

1983), que entrou em vigor no plano internacional em 20 de junho de 1985, e no plano 

nacional por meio do Decreto 129 de 22 de maio de 1989, ratificaram tal noção. 

Em 7 de dezembro de 1993 foi publicada a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) cujo conceito – já revogado – dispunha: 

 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário 

mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 

(setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família (...) 

§ 2º. Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de 

deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 

 

Na sequencia, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência, também conhecida 

como Convenção de Guatemala, celebrada em 28 de maio de 1999 e promulgada pelo Decreto 

nº 3.956, de 8 de outubro de 2001, deu um passo à frente, rumo ao modelo social, trazendo  

em seu artigo I a seguinte definição: 

 

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. 

 

2.2. Conceito de pessoa com deficiência na CDPD 

 

Em contraponto, a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência 

reconhece em seu preâmbulo (item “e”) que a deficiência é um conceito em evolução, e que 

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

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

igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Mas, por necessário, sedimenta a seguinte 

concepção no artigo 1º: 
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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 igualdade de condições com as demais 

pessoas.  

 

Como bem comparado por Sidney Madruga, a Convenção Interamericana, quando 

relaciona os termos “restrição” e “limitação”, o faz em primeiro plano com relação à própria 

pessoa com deficiência, implicando assim que é a deficiência que restringe e limita o 

exercício de direitos e deveres do ser humano, a qual é intensificada por fenômenos 

econômicos e sociais. Assim, inflige-se a falta de oportunidades ao individuo e à sociedade, 

em conjunto. 

Por outro lado, a Convenção da ONU, ao tratar de “impedimento” e “obstrução”, opta 

por correlacionar os tipos de deficiência com as barreias em sociedade impeditivas à geração 

de igualdade entre todas as pessoas, escancarando a perspectiva baseada no modelo social da 

deficiência. Ou seja: o pleno exercício dos direitos humanos das pessoas com deficiência 

depende do fim das barreiras sociais e ambientais. Antes da deficiência está o sujeito de 

direitos.
16

 

Na sequencia, o artigo 2º aprecia o conceito de “discriminação por motivo de 

deficiência”, nos dizeres: 

 

“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 nos âmbitos político, econômico, social, 

cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, 

inclusive a recusa de adaptação razoável. 

 

Dentre os direitos e liberdades fundamentais, especialmente nos âmbitos econômico e 

social, está inserto o direito ao trabalho e emprego, especificamente tratado no artigo 27 da 

Convenção. 

 

  

                                                           
16

 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos : ótica das diferenças e ações 

afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 275. 
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2.3. Artigos relevantes da CDPD 

 

Considerando a limitação temática do presente estudo, cabe-nos mencionar as 

previsões relevantes expostas na Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com 

Deficiência, a seguir. 

 

2.3.1. Obrigações gerais dos Estados-Partes 

 

Destaque-se que no artigo 4º da Convenção, que estabelece as obrigações gerais dos 

Estados-Partes, são especificamente dispostos os deveres de (a) adotar todas as medidas 

legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos 

direitos reconhecidos na Convenção; (b) adotar todas as medidas necessárias, inclusive 

legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que 

constituírem discriminação contra pessoas com deficiência (c) levar em consideração, em 

todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas 

com deficiência; (d) abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a 

própria Convenção e assegurar que as autoridades públicas e instituições atuem em 

conformidade; (e) tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada 

em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada; entre outros, 

como (i) promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela Convenção dos 

profissionais e equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a 

prestação de assistência e serviços garantidos por esses direitos.  

 

2.3.2. Princípios balizadores 

 

Os princípios balizadores da CDPD são a igualdade e não discriminação, sedimentadas 

no artigo 5º. Assim, como delimitado no item 4, as medidas específicas que forem necessárias 

para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão 

consideradas discriminatórias, chamadas ações afirmativas – extensamente analisadas no 

capítulo 3. 

O artigo 3º coloca os seguintes princípios gerais: (a) o respeito pela dignidade 

inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a 

independência das pessoas; (b) a não-discriminação; (c) a plena e efetiva participação e 
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inclusão na sociedade; (d) o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com 

deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; (e) a igualdade de 

oportunidades; (f) a acessibilidade; (g) a igualdade entre o homem e a mulher; e (h) o respeito 

pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das 

crianças com deficiência de preservar sua identidade.  

 

2.3.3. Trabalho e emprego 

 

O artigo 27 da Convenção trata especificamente do trabalho e emprego, prevendo, em 

seu inciso I, que os Estados-Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao 

trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.  

Informa, ainda que 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-Parte obrigam-se a salvaguardar e promover a realização do direito do 

trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando 

medidas apropriadas inclusivas na legislação, com o fim de, entre outros: 

 

a)  Proibir a discriminação baseada na deficiência com respeito a todas as 

questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de 

recrutamento, contração e admissão, permanência no emprego, ascensão 

profissional e condições seguras e salubres de trabalho; 

b) Proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condições de 

igualdade com as demais pessoas, às condições justas e favoráveis de 

trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho de 

igual valor, condições seguras e salubres de trabalho, além de reparação de 

injustiças e proteção contra assédio no trabalho; 

c) Assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos 

trabalhistas e sindicais, em condições de igualdade com as demais pessoas; 

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 continuado; 

e) Promover oportunidades de trabalho autônomo, empreendedorismo, 

desenvolvimento de cooperativas e estabelecimento de negócio próprio; 

g) Empregar pessoas com deficiência no setor público; 

h) Promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, 

mediante políticas e medidas apropriadas, que poderão incluir programas de 

ação afirmativa, incentivos e outras medidas; 

i) Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com 

deficiência no local de trabalho; 

j) Promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e 

programadas de retorno ao trabalho para pessoas com deficiência. 
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No inciso II do mesmo dispositivo, os Estados-Partes asseguram que as pessoas com 

deficiência não serão mantidas em escravidão ou servidão e que serão protegidas, em 

igualdade de condições com as demais pessoas, contra o trabalho forçado ou compulsório. 

 

2.4. Interpretação segundo a norma internacional de direitos humanos 

 

A Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados de 1969, ratificada e incorporada 

internamente pelo Brasil por meio do Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009, estabelece o 

regramento básico do Direito Internacional sobre a interpretação de tratados.
17

  

O artigo 31 da referida Convenção expõe as regras gerais de interpretação, assinalando 

como principais norteadores os critérios da boa-fé, contexto, objetivo e finalidade dos 

instrumentos normativos. 

No artigo 32 do mesmo diploma são descritos como meios suplementares os trabalhos 

preparatórios do tratado e as circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido 

resultante da aplicação do artigo 31, quando a interpretação deixe o sentido ambíguo ou 

obscuro, ou conduza a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado. 

Partindo de tal consagrada prática internacional, bem como tendo em vista a 

especificação da matéria nesse novo ramo do direito internacional, foram extraídos pela 

jurisprudência outros princípios vetores da interpretação de textos internacionais concernentes 

à proteção dos direitos humanos, dentro do chamado “direito internacional dos direitos 

humanos”, que passa a contar com princípios e regras interpretativas próprios, sobre os quais 

nos debruçaremos brevemente: 

 

2.4.1. Princípio da interpretação pro homine 

 

Como leciona André de Carvalho Ramos, toda a exegese do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, consagrada pela jurisprudência internacional, tem como epicentro o 

princípio da interpretação pro homine, que impõe a obrigatoriedade de que a interpretação 

normativa seja realizada sempre em prol da proteção dada aos indivíduos, destinatários das 

normas, e restritivamente diante dos Estados.
18

 

                                                           
17

 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 2ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 80. 
18

 Ibidem. p. 82. 
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Assim, consideram-se as diretrizes hermenêuticas nascidas desse princípio: (a) 

interpretação sistemática do conjunto de normas de direitos humanos, reconhecendo direitos 

ainda que implícitos; (b) interpretação restritiva das eventuais limitações permitidas pelos 

tratados; e (c) uso da interpretação pro homine na análise de omissões e lacunas.
19

 

 

2.4.2. Princípio da máxima efetividade 

 

O princípio da máxima efetividade no Direito Internacional dos Direitos Humanos 

salvaguarda às disposições convencionais seus efeitos próprios, tornando-as efetivas e 

evitando que sejam consideradas meramente programáticas. Assim, a interpretação dos 

tratados internacionais deve contribuir para expandir ao máximo a proteção concedida ao ser 

humano, bem com para a plena aplicabilidade dos dispositivos convencionais.
20

 Ou seja: a 

norma internacional deve produzir seus máximos efeitos. 

Em conjunto com o postulado interpretativo do pro homine, tal princípio visa garantir 

que a exegese da normativa internacional de direitos humanos sempre privilegiará a 

consagração de direitos de seus destinatários (e não de interesses do Estado), de modo que, ao 

contrário do restante do direito internacional público, tal ramo especializado deve passar a ser 

visto ex parte populii, e não ex parte principis.
21

 

 

2.4.3. Princípio da interpretação autônoma 

 

Em decorrência do princípio da máxima efetividade, consolidou-se o princípio da 

interpretação autônoma, segundo o qual os conceitos e termos firmados nos tratados de 

direitos humanos podem possuir sentidos próprios, diferentes dos significados atribuídos pelo 

direito interno, para garantir maior efetividade dos textos internacionais e criar regras comuns 

a todos os Estados contratantes.
22

 

Trata-se de um imperativo interpretativo quando se está diante de uma normativa que 

se pretende universal (conforme Declaração Universal dos Direitos Humanos e Declaração de 

Viena de 1993) e, por isso, não pode deixar que seus termos sejam unilateralmente definidos 

pelas partes que se veem obrigadas por seus termos, ou seja, os Estados. Do contrário, se 

perderia toda e qualquer chance de uma efetiva salvaguarda por tais direitos na ordem 
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 Ibidem. p. 82. 
20

 Ibidem. p. 84-85. 
21

 Ibidem. p. 203-204. 
22

 Ibidem. p. 87. 
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internacional, na medida em que a interpretação da obrigação pelo próprio obrigado poderá 

sempre resultar em seu descumprimento “disfarçado” de exegese (o que André Carvalho 

Ramos denomina “truque de ilusionista”).
23

 

 

2.4.4. Interpretação evolutiva dos tratados de direitos humanos 

 

O princípio da interpretação evolutiva estabelece que o instrumento internacional deve 

ser interpretado de acordo com o sistema jurídico em vigor no momento de sua aplicação, de 

acordo com os parâmetros sociais da época. Assim, os tratados internacionais tornam-se 

“instrumentos vivos”, que devem ser concebidos “à luz das condições do presente”.
24

 

Tal postulado assume relevância fundamental na matéria em questão, eis que, como já 

exposto supra, trata-se de ramo em que tem havido rápida evolução nos conceitos e 

significados concernentes às pessoas com deficiência, de modo que a própria normativa 

internacional anterior (Convenção Interamericana) merece ressignificação a partir do marco 

evolutivo traçado pela Convenção das Nações Unidas. O mesmo se diga com relação às 

conceituações e normativas domésticas, como se verá infra. 

 

2.4.5. Princípio da primazia da norma mais favorável ao indivíduo 

 

Na ocorrência de conflito aparente entre normas de proteção de direitos humanos, 

sejam elas de origem nacional ou internacional, consolidou-se o critério da primazia da norma 

mais favorável ao indivíduo como mecanismo de solução de tais aparentes antinomias, como 

decorrência lógica da sistemática principiológica vigente em sua interpretação, como 

apresentada anteriormente.  

Assim, nenhuma norma de direitos humanos pode ser invocada para limitar, de 

qualquer modo, o exercício de qualquer direito ou liberdade já salvaguardados por outra 

norma internacional ou nacional – ordenação esta expressamente prevista em diversas normas 

internacionais de direitos humanos.
25

 

Não foi diferente no caso da Convenção de Nova York, que em seu artigo 1º, item 4, 

trouse a seguinte previsão: 
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4. Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições 

mais propícias à realização dos direitos das pessoas com deficiência, as quais 

possam estar contidas na legislação do Estado Parte ou no direito 

internacional em vigor para esse Estado. Não haverá nenhuma restrição ou 

derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais 

reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte da presente Convenção, 

em conformidade com leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a 

alegação de que a presente Convenção não reconhece tais direitos e 

liberdades ou que os reconhece em menor grau. 

 

Vale dizer que tal máxima traz dificuldades em seu manejo nos (recorrentes) casos de 

colisão entre direitos titularizados por indivíduos, de modo que, no caso concreto, poderá se 

tornar impossível a identificação da norma mais favorável ao indivíduo. Em tais casos, o que 

se preleciona é a utilização do critério da proporcionalidade , mediante ponderação dos 

princípios conflitantes.  

 

2.5. Status de emenda constitucional 

 

A Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou o § 3º ao artigo 

5º da Constituição Federal, nos termos:  

 

Art. 5º. (...) 

§ 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais. 

 

Assim, para que os tratados internacionais sobre direitos humanos alcancem status de 

emenda constitucional, deverão obedecer o seguinte trâmite: (a) celebração pelo Presidente da 

República, conforme artigo 84, VIII, CF; (b) aprovação pelo Congresso Nacional, em dois 

turnos, em cada Casa, por três quintos dos votos dos respectivos membros, com a edição do 

correspondente decreto legislativo, nos termos do artigo 5º, § 3º c/c artigo 49, I; (c) 

ratificação; e, por fim, (d) promulgação e publicação de seu texto via decreto do Presidente da 

República.
26

 

A Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo foram os primeiros – e até o momento únicos – tratados internacionais de direitos 

humanos incorporados ao direito brasileiro em conformidade com o procedimento descrito, 
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constitucional transformadora. 7ª edição revisada. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 36. 
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por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, e Decreto 6.949, de 25 de agosto 

de 2009. Assim, frisamos que tais normas possuem hierarquia constitucional, cujas 

consequências exploraremos abaixo. 

 

2.5.1. Bloco de constitucionalidade 

 

O bloco de constitucionalidade, conforme a conceituação de André de Carvalho 

Ramos, consiste no reconhecimento, ao lado da Constituição, de outros diplomas normativos 

de estatura constitucional.
27

 

Em que pese parte da doutrina identificar um bloco de constitucionalidade amplo, em 

razão do disposto no § 2º do artigo 5º da Lei Maior
28

, entende-se majoritariamente pela 

existência de bloco de constitucionalidade restrito, que somente abarca os tratados 

internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito especial do § 3º do mesmo dispositivo, 

além das emendas constitucionais e do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Como resultado, todas as normas do ordenamento jurídico sofrem influência dos 

comandos constitucionais, bem como daqueles expostos em tratados ratificados conforme o 

procedimento descrito. 

 

2.5.2. Supremacia Constitucional 

 

Sob a perspectiva jurídica, não obstantes as consequências acima mencionadas, o 

principal traço distintivo do bloco de constitucionalidade é sua posição hierárquica superior às 

demais normas do sistema. As leis, atos normativos e atos jurídicos em geral não podem 

validamente existir se incompatíveis com alguma norma de status constitucional. 

A Constituição regula o conteúdo e modo de produção das demais normas do 

ordenamento jurídico. Assim sendo, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo pode 

ter caráter formal ou material, sendo a supremacia do bloco constitucional assegurada pelos 

de controle de constitucionalidade.
29

 

                                                           
27

 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 2ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 247. 
28

 Art. 5º. (...) § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte. 
29

 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição : fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 7ª edição revisada. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 372. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm


25 
 
 

Os controles difuso e concentrado de constitucionalidade devem ser percebidos como 

mecanismos de preservação da supremacia do bloco de constitucionalidade, e não somente do 

texto estritamente constitucional. Ademais, cabe recurso extraordinário quando a decisão 

impugnada contrariar as previsões dos diplomas com tal status. Por fim, compete ao Supremo 

Federal, guardião do bloco de constitucionalidade, interpretar seus dispositivos.
30

 

Vale dizer que, no caso específico da CDPD, também se incumbe da função 

interpretativa o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que pode emitir 

recomendações gerais e específicas ao Brasil sobre a interpretação e implementação dos 

direitos previstos na Convenção. Trata-se do chamado “controle de convencionalidade”, 

destinado especialmente a conferir interpretação unívoca no plano internacional a tais normas 

que, como as demais referentes a direitos humanos, devem observar sua universalidade. 

 

2.5.3. Parâmetros de controle 

 

O legislador constituinte criou diversos mecanismos de controle dos atos normativos, 

de modo que possa ser verificada sua adequação à Lei Maior. A inconstitucionalidade pode 

ser formal, quando há vício em relação à competência legislativa para elaboração do ato ou 

inobservância do devido processo legislativo; ou material, manifestada pela incompatibilidade 

entre o conteúdo do ato normativo e a Constituição Federal (ora entendida como todo o bloco 

de constitucionalidade).
31

 

O controle de constitucionalidade também pode ser classificado (i) prévio/preventivo, 

por meio do processo legislativo, ou posterior/repressivo, após a edição e eficácia do ato 

normativo; e (ii) difuso, realizado por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário com 

eficácia inter partes, ou concentrado, efetuado pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia 

erga omnes. 

O controle de constitucionalidade concentrado é pleiteado por meio de ação direta de 

inconstitucionalidade (artigo 102, I, “a”, CF); arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (artigo 102, § 1º, CF); ação direta de constitucionalidade por omissão (artigo 

103, § 2º, CF); ação direta de inconstitucionalidade interventiva (artigo 36, III, CF); e ação 

declaratória de constitucionalidade (artigo 102, I, “a”, CF). 
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Vale dizer que o controle é cabível inclusive em relação a atos normativos aprovados 

antes da entrada em vigor da Constituição ou de demais elementos do bloco de 

constitucionalidade, referente à sua recepção pela norma constitucional. Nesse sentido, o 

artigo 1º, parágrafo único, I da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999: 

 

Art. 1º. A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será 

proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. 

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito 

fundamental: 

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre 

lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à 

Constituição; (...) (grifo nosso) 

 

Assim, a conformidade à constituição vigente à época da norma pré-constitucional 

pode até ser eventualmente suscitada; em sede de controle concentrado, porém, o parâmetro 

de controle a ser adotado é a atual Constituição.
32

  

Nesse caso, em que se tem o chamado “controle de recepção”, entretanto, o parâmetro 

de controle somente será verificado no plano material, e não sob a ótica formal, conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
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 Controle de Constitucionalidade de normas pré-constitucionais. 
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Acesso em 20 de agosto de 2014. 
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3. AÇÕES AFIRMARTIVAS NO CAMPO DO TRABALHO 

 

A ideia de direitos humanos baseados na dignidade da pessoa humana e em 

contraposição aos abusos de arbítrios do Estado é constante no processo evolutivo das 

sociedades. Não obstante, e em razão das condições subumanas de fome e pobreza que se 

apresentam no mundo moderno, faz-se necessária uma nova visão que leve em consideração 

critérios universais como igualdade e liberdade, e também as diferenças plurais de indivíduos 

e grupos.
33

 

Desse modo, nas palavras de Sidney Madruga, “a adoção única e exclusiva do 

princípio da não discriminação se afigura insuficiente para proteger e promover a igualdade 

de oportunidades entre grupos ou coletivos historicamente discriminados”. Assim, há que se ir 

adiante e utilizar instrumentos mais efetivos, como ações afirmativas, que concretizam o 

princípio jurídico da igualdade substancial e proporcionar incremento de maiores 

oportunidades aos excluídos da escala social, combatendo as relações sociais de 

subordinação.
34

 

As pessoas com deficiência foram tema de estudos e leis federais brasileiras ao longo 

dos anos. O site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República apresenta três 

normas constitucionais, trinta e duas leis federais e dezenove decretos na matéria.
35

 

Delimitamos o objeto da presente análise àquelas que tratam das referidas ações afirmativas 

no campo do direito trabalhista. 

 

3.1. Tratamento da Convenção 

 

Reitere-se que o artigo 5º, item 4 da CDPD determina que “as medidas específicas que 

forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência 

não serão consideradas discriminatórias”. 

Ainda, os Estados-Parte se comprometem, nos termos do artigo 27, item 1, “h”, 

“promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e 

medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivos e outras 

medidas”. 
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 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos : ótica das diferenças e ações 

afirmativas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 17-18. 
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 Ibidem. p. 17-19. 
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 Pessoa com deficiência. Legislação. Disponível em http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-com-

deficiencia/legislacao. Acesso em 27 de julho de 2014. 
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Assim, por evidente que, à primeira vista, tais medidas são consentâneas com o novo 

marco normativo instituído pela CDPD. Resta verificar se são suficientes, bem como qual 

deve ser sua interpretação sob a égide do modelo social trazido pela novel normativa, que 

reestruturou em nível hierárquico constitucional a matéria no ordenamento brasileiro. 

 

3.2. Cenário atual 

 

Nesse contexto, passamos a explorar as ações afirmativas previstas atualmente no 

ordenamento jurídico pátrio, especialmente no que tange o direito ao trabalho e emprego da 

pessoa com deficiência. 

 

3.2.1. Reserva de cargos públicos 

 

O artigo 37, VIII da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos 

cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de 

admissão. 

A Lei 8.112/1990 disciplina o artigo 37, VIII da Constituição Federal, assegurando a 

reserva de vagas em concursos públicos às pessoas com deficiência, nos termos: 

 

Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura no cargo público: 

(...) 

§2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 

inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições 

sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para tais pessoas 

serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

 

Nota-se que a referida Lei estabelece tão somente o limite máximo de vagas oferecidas 

a pessoas com deficiência, olvidando-se quanto ao mínimo – que entendemos ser o mais 

importante. Afinal, delimitar o máximo de 20% ainda permite o mínimo de 0, em confronto 

lógico com a ratio legis. 

Por seu turno, o artigo 37, § 1º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

determina o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) da classificação obtida, além de 

definir a maior parte das regras existentes para concursos públicos. 

Vale ecoar a constatação de Maria Aparecida Gugel, que destaca não haver fixação da 

reserva legal sobre o número total dos cargos e empregos públicos existentes em cada órgão, a 

exemplo do parâmetro utilizado no setor privado, em que o número de empregados com 



29 
 
 

deficiência é parametrizado pelo quadro total de trabalhadores e não apenas sobre novas 

admissões (como trataremos no tópico abaixo).
36

  

Em contraponto, há de se considerar que a investidura em cargo ou emprego público 

depende da aprovação prévia em concurso de provas ou provas e títulos (artigo 37, II da 

Constituição Federal), sendo que os servidores são estáveis após três anos de efetivo exercício 

(artigo 41, CF), e o eventual aumento de quadro depende da real necessidade e previsão legal. 

Assim, a nosso ver, seria impraticável a determinação imediata de cumprimento da reserva 

legal considerando todo o serviço público. 

Ademais, o supramencionado Decreto 3.298/1999 dispõe sobre os conceitos de 

deficiência, deficiência permanente e incapacidade em seu artigo 3º, a saber: 

 

Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - deficiência - 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; 

II - deficiência permanente - 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 

III - incapacidade - 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. 

 

Sabe-se que a função dos Decretos é justamente pormenorizar as Leis, sendo que o 

instrumento normativo chega ao ponto de disciplinar exatamente as categorias e 

especificidades de cada “deficiência” possível, nos termos: 

 

Art. 4º. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas 

seguintes categorias: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções; 
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423. 



30 
 
 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 

1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 

em ambos os olhos for igual ou menor que 60
o
; ou a ocorrência simultânea 

de quaisquer das condições anteriores; 

a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve; 

b) de 41 a 55 db – surdez moderada; 

c) de 56 a 70 db – surdez acentuada; 

d) acima de 91 db – surdez profunda; e 

e) anacusia; 

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas;  

g) lazer; e 

h) trabalho; 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

 

O artigo 38, IV do Decreto determina a exigência de apresentação, pelo candidato com 

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. 

Na sequencia, o dispositivo 43 dispõe que o órgão responsável pela realização do 

concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta por três profissionais 

capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três 

profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que emitirá parecer e avaliará a 

compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio 

probatório. 

 

3.1.2. Cotas no setor privado 

 

O artigo 7º, XXXI da CRFB define que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. 
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A Lei 8.213/1991, no caput de seu artigo 93, estabelece cotas a serem observadas 

pelas empresas do setor privado no tocante à contratação de pessoas com deficiência ou 

reabilitadas pela Previdência Social em seus quadros, nos termos:  

 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 

preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 

com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 

habilitadas, na seguinte proporção: 

I - até 200 empregados................................................................................2%; 

II - de 201 a 500..........................................................................................3%; 

III - de 501 a 1.000......................................................................................4%; 

IV - de 1.001 em diante...............................................................................5%. 

 

Na sequencia, além de impor a admissão de trabalhadores com deficiência, a norma 

estabelece o rito para sua dispensa, in verbis: 

 

Art. 93. (...) 

§ 1º. A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao 

final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a 

imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a 

contratação de substituto de condição semelhante. 

 

A finalidade da norma é assegurar o percentual estabelecido em lei, 

independentemente da garantia de emprego para uma pessoa com deficiência específica que 

haja sido admitida pela empresa. O trabalhador pode ser substituído, desde que o próximo 

contratado tenha condição semelhante – qual seja, alguma forma de deficiência. 

A fiscalização pode ser direcionada a toda e qualquer pessoa jurídica de direito 

privado que conte com quadro de empregados superior a 100 (cem). Para esse cômputo, é 

utilizado o número de empregados da totalidade de seus estabelecimentos em território 

nacional, em conformidade ao artigo 10, § 1º da Instrução Normativa 20/2001 do MTE. 

Não há exigência legal para distribuição das pessoas com deficiência 

proporcionalmente entre os estabelecimentos da companhia. Entretanto, o §2º da mesma 

Instrução Normativa recomenda que essa seja realizada, como forma de garantir a inclusão 

social nas diversas partes do país. 

Por outro lado, é vedado o isolamento de todos os empregados com deficiência em um 

só setor da empresa, considerando-se esta uma atitude segregacionista que não permite a 

integração social dessas pessoas e elimina suas possibilidades de ascensão profissional. 

Assim, na medida do possível, é recomendado que as pessoas com deficiência sejam alocadas 

em todos os setores possíveis, em consonância com o artigo 2º da Recomendação 168 da OIT. 
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A fração gerada pela aplicação do percentual sobre a base de cálculo sempre dará 

lugar a mais um trabalhador, qualquer que seja seu valor, arredondando-se a cota para cima, 

conforme artigo 10, § 4º da Instrução Normativa 20/2001. 

 

3.1.3. Fiscalização do sistema de cotas pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

 

A fiscalização do cumprimento da reserva legal de cargos para pessoas com 

deficiência, nos termos do artigo 93 da Lei 8.213/1991, é incumbida ao Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). Atualmente, os parâmetros utilizados se baseiam, 

principalmente, no Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e na Instrução Normativa 

20/2001 do próprio órgão. 

O MTE se utiliza dos artigos 3º e 4º do Decreto 3.298/1999, colacionados no item 

3.2.1., para caracterizar as pessoas com deficiência que se enquadram no sistema de cotas. 

Nesse sentido, é esclarecedor o site do órgão, categórico ao afirmar que há de ser atendida a 

norma regulamentar, sob pena de que o trabalhador não seja computado para a cota:  

 

Assim, a pessoa com visão monocular, surdez de um ouvido, com 

deficiência mental leve, ou deficiência física que não implique 

impossibilidade de execução normal das atividades do corpo, não são 

consideradas hábeis ao fim que se trata.
37

 

 

Passamos a mencionar, brevemente, as formas de deficiência contempladas pelo 

referido instrumento normativo, considerando-se “deficiências múltiplas” a associação de 

duas ou mais delas: 

 

 Deficiência física 

 

Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 

                                                           
37

 Conceito de pessoa com deficiência para lei de cotas. Disponível em 
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estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Decreto 

5.296/2004, artigo 5º, §1º, I, “a”, c/c Decreto 3.298/1999, artigo 4º, I).
38

 

 

 Deficiência auditiva 

 

Perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 

nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (Decreto 5.296/2004, artigo 5º, §1º, 

I, “b”, c/c Decreto 5.298/1999, artigo 4º, II). 

 

 Deficiência visual 

 

A deficiência visual pode se dar de algumas formas diferentes, em conformidade com 

o disposto no Decreto 3.298/99 e o Decreto 5.296/04, a saber: 

 Cegueira: acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; 

 Baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; 

 Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60°; 

 Ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 

Destaque-se que a inclusão das pessoas com baixa visão se realizou a partir da edição 

do Decreto 5.296/2004, sendo aquelas que, mesmo usando óculos comuns, lentes de contato, 

                                                           
38

 Para melhor entendimento, o Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza as seguintes definições -
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relativa, parcial ou total, para o desempenho da atividade dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano. Esclarecemos que a pessoa com deficiência pode desenvolver atividades laborais desde que tenha 

condições e apoios adequados às suas características. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
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ou implantes de lentes intraoculares, não conseguem ter uma visão nítida. As pessoas com 

baixa visão podem ter sensibilidade ao contraste, percepção das cores e intolerância à 

luminosidade, dependendo da patologia causadora da perda visual.
39

 

Além desses critérios, a visão monocular tem sido amplamente aceita, ao menos pela 

Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo, em aplicação analógica à Súmula 377 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

 

STJ Súmula 377 – 22/04/2009 – DJe 05/05/2009 

Portador de Visão Monocular – Vagas Reservadas aos Deficientes. 

O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso 

público, às vagas reservadas aos deficientes. 

 

 Deficiência mental ou intelectual
40

 

 

Em conformidade com o artigo 5º, §1º, I, “d” do Decreto 3.298/1999, e artigo 4º, I do 

Decreto 5.296/2004, conceitua-se deficiência mental como o funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado 

pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, 

habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 

Cabe aqui uma observação: não obstante a terminologia ora utilizada possa gerar 

dúvida, não se deve confundir deficiência mental ou intelectual com doença mental. 

A deficiência mental ou intelectual se manifesta por meio do atraso no 

desenvolvimento da pessoa, dificuldades para aprender e realizar tarefas do dia a dia e 

interagir com o meio em que vive. Ou seja, existe um comprometimento cognitivo, que 

acontece antes dos 18 anos, e que prejudica suas habilidades adaptativas. 

Por outro lado, a doença mental engloba uma série de condições que causam alteração 

de humor e comportamento e podem afetar o desempenho da pessoa na sociedade. Essas 

alterações acontecem na mente da pessoa e causam mudança em sua percepção da realidade. 
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Disponível em http://www3.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao_pessoas_defi12_07.pdf. Acesso em 3 de agosto de 
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Em suma, é uma doença psiquiátrica, que deve ser tratada por um psiquiatra com uso de 

medicamentos específicos para cada situação.
41

 

 

A condição de pessoa com deficiência deve ser comprovada, segundo a normativa 

utilizada pela fiscalização atualmente, por meio de laudo médico, que pode ser emitido por 

médico do trabalho da empresa ou qualquer outro, atestando o enquadramento legal da pessoa 

para integrar a cota, especificando o tipo de deficiência e com autorização expressa do 

empregado para utilização desse documento pela empresa, tornando pública sua condição. 

Algumas formas de deficiência estão sujeitas a condições específicas para sua 

demonstração, quais sejam: (a) deficiência auditiva: exame de audiometria; (b) deficiência 

visual: exame de acuidade visual com melhor correção em ambos os olhos, realizado por 

médico especialista oftalmologista; (c) deficiência mental ou intelectual: relatório de 

especialista psicólogo, psiquiatra ou neurologista, atestando a condição e as limitações do 

empregado; e (e) nanismo: exigência de que conste o CID da doença no laudo médico – o que 

não ocorre com todas as demais patologias. 
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4. CONFLITO DE CONCEITOS E NORMAS 

 

A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como já 

mencionado, dispõe que as 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 igualdade 

de condições com as demais pessoas. 

Essa norma, integrante do bloco de constitucionalidade e dotada de supremacia em 

relação à legislação infraconstitucional, encontra-se no topo da hierarquia de nosso 

ordenamento jurídico. 

Por outro lado, o Regulamento da Previdência Social, aplicado para consideração da 

pessoa com deficiência como tal, é extremamente restritivo, tão somente relacionado à 

limitação imposta ao indivíduo por sua própria diversidade física ou mental, e não em razão 

da interação com os outros elementos da sociedade. 

É evidente que os critérios atuais estão profundamente enraizados no modelo médico e 

reabilitador, não havendo evoluído, por ora, ao modelo social. Analisaremos, assim, os efeitos 

práticos e teóricos dessa inferência. 

 

4.1. Tratamento das normas de direitos humanos 

 

Conforme tratado no item 2.4., os direitos humanos devem ser entendidos sob a égide 

de um conjunto de princípios consagrados pela jurisprudência internacional fundamentados na   

interpretação pro homine, que impõe a obrigatoriedade de sua compreensão em prol da 

proteção dada aos indivíduos, destinatários das normas, e ao restritivamente em prol dos 

Estados. 

Ainda, é necessário garantir a máxima efetividade no direito internacional dos direitos 

humanos, até o limite da plena aplicabilidade dos dispositivos convencionais, tornando-os 

efetivos e prevenindo que sejam considerados meramente programáticos. 

Por fim, é vertente a primazia da norma mais favorável ao indivíduo, seja de origem 

nacional ou internacional. 

Ora, parece-nos evidente que a regulamentação infraconstitucional (infralegal, 

inclusive), tanto pela interpretação devida às normas de direitos humanos, quanto pela 

supremacia do bloco constitucional em relação aos demais atos legislativos, não tem o condão 

de restringir, limitar ou tolher as extensas garantias previstas pela CDPD. 



37 
 
 

Assim, não se pode desconsiderar a caracterização de pessoa com deficiência como 

conceito em evolução, que leva em consideração fatores sociais e ambientais, e não 

meramente médicos e pessoais.  

Destarte, não entendemos plausível qualquer argumentação no sentido de que o 

princípio da interpretação autônoma, segundo o qual os conceitos e termos firmados nos 

tratados de direitos humanos podem possuir sentidos próprios, diferentes dos significados 

atribuídos pelo direito interno, seria aplicável para tornar letra morta a concepção da 

Convenção da ONU. Isso porque, primeiramente, não seria atendida sua interpretação 

teleológica, que claramente não intende restringir a aplicabilidade das normas internacionais. 

E ainda, por suposto, em razão da internalização da CDPD ao ordenamento jurídico pátrio 

com natureza de emenda constitucional, por meio do Decreto 6.949/2009. 

É dizer: uma vez incorporada ao ordenamento interno, a interpretação autônoma passa 

a fazer parte do texto legal encartado no tratado, de modo a revelar o sentido da norma 

jurídica ali inserta e, portanto, revelando seu real sentido – com o qual, não olvidemos, se 

comprometeu o Estado ao ratificar o tratado em questão. 

No caso da CDPD, a questão é ainda menos controversa, eis que a conceituação é 

expressa literalmente em seu texto, de modo que sua existência no ordenamento torna 

necessária uma releitura de toda a normativa hierarquicamente inferior, adequando-se a seus 

termos, por incidência da supremacia constitucional. 

 

4.2. Limitação e endodiscriminação 

 

Tendo em vista que a própria norma infraconstitucional avoca para si a capacidade de 

definir quais seriam as espécies de deficiência, impõe-se concluir como Luiz Eduardo Amaral 

de Mendonça, a contrario sensu, que é resultado de tal (indevida) atividade a conclusão de 

que, a valer tal proceder, somente aquelas pessoas com as deficiências previstas nesse rol 

taxativo e habilitadas para tanto estarão sujeitas à tutela e proteção legal.
42

 

São deixadas de lado, assim, pessoas que interagem com diversas barreiras, 

ocasionando obstrução na participação plena e efetiva na sociedade (e, consonante ao objeto 

deste estudo, no trabalho) em igualdade de condições aos demais.
43

 

                                                           
42

 MENDONÇA, Luiz Eduardo Amaral de. Lei de Cotas : pessoas com deficiência : visão empresarial. São 

Paulo: LTr, 2010. p. 39.  
43

 Exemplificamos, sem qualquer pretensão de esgotar os casos negligenciados pelo Regulamento da 

Previdência: pessoas com dificuldades de fala, inclusive aquelas totalmente mudas; pessoas com doenças, e não 

deficiências mentais (vide conceito em 3.1.3.), cujas patologias são permanentes e suficientes para gerar 
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Independentemente de que, ao menos em teoria, certa deficiência não tenha o condão 

de gerar dificuldade funcional na prestação de serviços, não se pode ignorar os obstáculos 

sociais sofridos nos processos de inserção no mercado de trabalho, convivência e tratamento 

com os colegas, clientes, fornecedores e outros participantes das atividades laborais. 

E ainda que não se fosse tão longe, os critérios minuciosamente estanques sempre se 

tornam injustos com aquelas pessoas que não o atingem por muito pouco, sendo omissos ao 

conjunto complexo de experiências que formam o ser humano.
44

 

 

4.3. Incompatibilidade entre o rol taxativo de deficiências do Regulamento da 

Previdência Social e a Convenção das Nações Unidas 

 

Pelo exposto, concluímos que o Decreto Lei 3.048, de 6 de maio de 1999, o qual 

aprova o Regulamento da Previdência Social, não foi recepcionado pelo bloco de 

constitucionalidade vigente em nosso ordenamento jurídico a partir da promulgação da 

Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda 

constitucional. 

Vale frisar que os Estados signatários se obrigam, nos termos do artigo 4, item 1, a 

“adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza necessárias 

para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (“a”); e a “adotar todas as 

medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, 

costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência” 

(grifo nosso). 

Assim, o referido Decreto merece reforma, a qual, considerando tratar-se de norma em 

colisão com o bloco de constitucionalidade, pode se dar (preferencialmente) pela via 

                                                                                                                                                                                     
barreiras ao seu convívio em sociedade, bem como os superdotados; pessoas com deformidades estéticas 

severas, excluídas textualmente por não possuir dificuldades para desempenho de funções; etc. Também 

merecem destaque as pessoas que requerem longo tempo em tratamento nos hospitais, clínicas ou instituições 

especializadas.  
44

 Exemplificamos, novamente: de acordo com os Decreto 3.298/1999 e 5.296/2004, são considerados 

deficientes auditivos aqueles que sofrem de perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais. Ainda 

que entendêssemos que indivíduos surdos com perda moderada ou unilateral não merecem a tutela legal, 

consideremos duas hipóteses: (a) o individuo com perda moderada que sempre contou com acompanhamento de 

médicos e fonoaudiólogos; e (b) aquele que, com a mesma perda, jamais recebeu esse tipo de auxílio. Ou (a) a 

pessoa que nasceu com um ouvido ineficaz, e outro perfeito; e (b) a pessoa que nasceu totalmente surda e teve a 

deficiência cirurgicamente revertida em apenas um dos ouvidos, após atingir a idade adulta. É evidente que, nos 

casos (b), os indivíduos sofreriam dificuldades de fala muito superiores a (a). Também é muito clara a barreira 

imposta pela inabilidade da fala, que é a principal forma de comunicação do ser humano, imprescindível a 

grande parte das atividades laborais. 
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legislativa, mas também sob a forma do controle de constitucionalidade (e, por que não, 

também de convencionalidade).  

Tanto é que, em caso analógico, a ex-vice-procuradora-geral da República Deborah 

Duprat ofereceu, em 10 de julho de 2009, a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 182 ao Supremo Tribunal Federal (STF) pleiteando a declaração de 

invalidade do artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), 

bem como as normas administrativas que o regulamentaram, e adoção do conceito de 

pessoa com deficiência da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU.
45

 

Isso porque, de acordo com a ex-vice-procuradora, a consequência prática da adoção 

do antigo conceito da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)
46

 (“a pessoa portadora de 

deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho”) consistia na 

denegação de benefícios de prestação continuada a um número significativo de pessoas com 

deficiência em condições de absoluta penúria, em detrimento às condições materiais básicas 

para a sua subsistência. 

Assim, uma pessoa que tivesse uma lesão física, mental, intelectual ou sensorial, que 

comprometa gravemente a sua participação em igualdade de condições na sociedade, e que 

viva em situação econômica de absoluta miserabilidade, não faria jus ao benefício, se não 

fosse considerada incapaz para a vida independente e para o trabalho. 

Já o conceito de pessoa com deficiência adotado pela Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, de acordo com a procuradora-geral, seria mais amplo, já que, por 

esse critério, uma pessoa pode ter deficiência, e, ainda assim, ser capaz de trabalhar e de 

manter uma vida independente. E, caso essa pessoa fosse economicamente miserável, deveria 

fazer jus ao benefício de prestação continuada previsto no artigo 203, V da Lei Maior. 

Destacou-se que a referida Convenção é norma de direito fundamental, que tem 

aplicabilidade imediata, como determina o art. 5º, parágrafo 1º da Carta Cidadã, além de 

tratar-se de discussão centrada em direitos fundamentais da pessoa com deficiência, sendo 

inequívoca a relação com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). 

Foi requerida, à época, medida liminar para suspender provisoriamente a eficácia do 

art. 20, parágrafo 2º da Lei nº 8.742/93, sendo aplicado o conceito da Convenção da ONU até 

                                                           
45

 PGR pede que se adote conceito de pessoa com deficiência utilizado em Convenção. Disponível em 

http://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1520650/pgr-pede-que-se-adote-conceito-de-pessoa-com-deficiencia-

utilizado-em-convencao. Acesso em 12 de agosto de 2014. 
46

 O artigo 203, inciso V da Constituição Federal estabeleceu a garantia de um salário-mínimo de benefício 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família, como dispuser a lei, regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993 (LOAS). 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10651100/artigo-203-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10650901/inciso-v-do-artigo-203-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10641457/par%C3%A1grafo-1-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topicos/11356378/par%C3%A1grafo-2-artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1520650/pgr-pede-que-se-adote-conceito-de-pessoa-com-deficiencia-utilizado-em-convencao
http://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1520650/pgr-pede-que-se-adote-conceito-de-pessoa-com-deficiencia-utilizado-em-convencao
http://www.jusbrasil.com/topicos/10651100/artigo-203-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10650901/inciso-v-do-artigo-203-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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o julgamento definitivo do mérito, em razão da natureza alimentar do benefício e do universo 

de beneficiários, pessoas extremamente carentes e vulneráveis. 

A ação encontra-se conclusa ao relator, Ministro Celso de Mello, desde 18 de 

setembro de 2009.
47

 Nesse ínterim, o § 2º do artigo 20 da LOAS foi alterado pela Lei 12.470, 

de 31 de agosto de 2011, para constar: 

 

§ 2º.  Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa 

com deficiência aquela que tem 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 igualdade de condições com as demais 

pessoas. 

 

Assim, não obstante o objeto da ADPF 182 tenha se perdido em parte, entendemos que 

as normas administrativas reguladoras da referida Lei ainda deveriam ser objeto de análise 

pelo Supremo Tribunal Federal, visto que seus efeitos se irradiam para, dentre outras 

consequências, limitar a inserção de pessoas com deficiência na proteção da Lei de Cotas. 

Ora, ainda que o dispositivo legal esteja de acordo com o modelo social da deficiência 

e com a CDPD, a regulamentação da LOAS tolhe a inclusão social de diversos sujeitos de 

direitos que não preenchem seu critério médico e restrito. 

Em compatibilização com o Decreto vigente, o Tribunal Superior do Trabalho entende 

majoritariamente que seu rol de deficiências deve ser interpretado extensivamente, sendo 

assim considerado não exaustivo, nos termos: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO - LER/DORT (LESÃO POR ESFORÇO 

REPETITIVO/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS 

AO TRABALHO) - DEFICIÊNCIA FÍSICA - PROVA PRÉ-

CONSTITUÍDA INSUFICIENTE PARA DEFINIR EXTENSÃO DA 

INCAPACIDADE Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

candidata em concurso público contra decisão administrativa que a excluiu 

da lista de Portador de Necessidades Especiais, com base em laudo médico 

segundo o qual a doença apresentada (tenossinovite dos flexores dos 

quirodáctilos, síndrome do impacto no ombro e cisto sinovial no punho, à 

esquerda), não se enquadra nas previsões do artigo 4º, inciso I, do Decreto nº 

3.298/99, classificada como LER/DORT. A jurisprudência do C. Órgão 

Especial considera que o rol de deficiências previstas no Decreto n o 

3.298/99 não é exaustivo, sendo necessário o exame da situação concreta 

à luz do artigo 1º da Convenção Internacional Sobre os Direitos das 
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 Arguição de descumprimento de preceito fundamental 182.  Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2690086. Acesso em 12 de agosto 

de 2014. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2690086
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Pessoas com Deficiência. Conquanto a LER/DORT não constitua, em regra, 

moléstia que possibilite a qualificação de seu portador como deficiente 

físico, é possível o reconhecimento de tal condição, desde que presentes os 

requisitos previstos na mencionada Convenção Internacional: que a 

limitação física (i) apresente impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial e (ii) obstrua, em interação com 

diversas barreiras, a participação plena e efetiva em igualdade de condições 

com os demais. Embora os laudos trazidos induzam ao reconhecimento de 

que a LER/DORT de que padece a Impetrante satisfaz o primeiro critério, 

seria necessária dilação probatória para verificar a implção da segunda 

condição. Esse procedimento, todavia, não se coaduna com o Mandado de 

Segurança, dados os limites de cognição. Recurso Ordinário a que se nega 

provimento. (grifos nossos) 

(TST - RO: 11687520115020000 1168-75.2011.5.02.0000, Relator: Maria 

Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 03/06/2013, Órgão Especial, 

Data de Publicação: DEJT 14/06/2013) 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR. PORTADOR DE VISÃO 

MONOCULAR. ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE COM FINS 

DE NOMEAÇÃO PARA VAGA DESTINADA AOS PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS. 

O art. 4º do Decreto nº 3.298/99, que enumera as deficiências hábeis a 

autorizar que o candidato em concurso público concorra às vagas reservadas 

aos portadores de necessidades especiais, nos termos dos arts. 37, VIII, da 

CF e 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90, não permite concluir, em sua literalidade, 

que o indivíduo portador de visão monocular pode ser reputado deficiente 

para fins de receber o referido tratamento diferenciado. Contudo, o rol de 

deficiências previsto no dispositivo regulamentar em foco não é 

exaustivo, demandando leitura à luz do conceito de deficiência oferecido 

pelo art. 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, norma trazida para a ordem jurídica interna com status de 

Emenda Constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da CF. Nesse contexto, 

considerando que a visão monocular de que é portador o impetrante foge do 

padrão de normalidade física, trazendo-lhe limitações sensoriais que 

impedem a sua convivência em pé de igualdade com as demais pessoas, 

impõe-se reconhecer a sua condição de deficiente físico, tendo direito 

líquido e certo à reserva de vagas prevista nos arts. 37, VIII, da CF e 5º, § 2º, 

da Lei nº 8.112/90. Nesse sentido é o entendimento consolidado na Súmula 

nº 377 do Superior Tribunal de Justiça e adotado em precedentes do 

Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior do Trabalho. Recurso 

ordinário conhecido e provido. (grifos nossos)  

(RO-3002700-67.2010.5.02.0000, Órgão Especial, Rel. Min. Dora Maria da 

Costa, DeJT - 11/5/2012) 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR. PERDA AUDITIVA 

SUPERIOR A 41 dB EM UM DOS OUVIDOS. ENQUADRAMENTO 

COMO DEFICIENTE PARA CONCORRER A VAGA DESTINADA AOS 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

O art. 4º do Decreto nº 3.298/99, que enumera as deficiências hábeis a 

autorizar que o candidato em concurso público concorra às vagas reservadas 

aos portadores de necessidades especiais, exige perda auditiva bilateral 

superior a 41 dB, não permitindo em sua literalidade enquadrar como 

deficiente o impetrante, portador de perda auditiva bilateral de 46,5 dB na 
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orelha direita e 30 dB na orelha esquerda. Contudo, o rol de deficiências 

previsto no dispositivo regulamentar em foco não é exaustivo, demandando 

leitura à luz do conceito de deficiência oferecido pelo art. 1º da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, norma 

trazida para a ordem jurídica interna com status de Emenda Constitucional, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da CF. Nesse contexto, considerando que a perda 

auditiva de que é portador o impetrante foge do padrão de normalidade 

física, trazendo-lhe limitações sensoriais que impedem a sua convivência em 

pé de igualdade com as demais pessoas, impõe-se reconhecer a sua condição 

de deficiente físico, tendo direito líquido e certo à reserva de vagas prevista 

nos arts. 37, VIII, da CF e 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90. Precedentes deste 

Órgão Especial e do Superior Tribunal de Justiça. Remessa necessária e 

recurso ordinário conhecidos e não providos. 

(ReeNec e RO-29400-69.2011.5.21.0000, Órgão Especial, Rel. Min. Dora 

Maria da Costa, DeJT - 15/10/2012) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COATOR CONSISTENTE NO 

INDEFERIMENTO DE RESERVA DA VAGA DE CANDIDATA 

PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PERDA AUDITIVA 

UNILATERAL) - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTS. 3º E 4º 

DO DECRETO 3.298/99, À LUZ DOS ARTS. 1º DA CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA 

IMPETRANTE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - RECURSO 

PROVIDO. 

1. A Impetrante inquina de ilegal a decisão da Presidência do 12º TRT, que, 

acolhendo o parecer da Comissão Multiprofissional referente à avaliação 

médica, não a declarou habilitada às vagas reservadas aos portadores de 

necessidades especiais. 

2. No mérito, se por um lado é certo que a Administração Pública somente 

pode praticar atos em estrita observância à legislação de regência (lei em 

sentido amplo), em atenção ao princípio da legalidade insculpido no art. 37, -

caput-, da CF, e, no presente caso, o art. 4º, II, do Decreto 3.298/99 prevê 

expressamente que a pessoa com perda auditiva bilateral é considerada 

portadora de deficiência, por outro lado não se pode olvidar que os 

comandos emanados do art. 4º do Decreto 3.298/99 contém enumeração 

exemplificativa, e não taxativa (até porque não é possível esgotar o 

manancial de todas as -deficiências- capazes de obstruir a participação 

plena do indivíduo no seio da coletividade em igualdade de condições 

com as demais pessoas, à vista da própria redação do supracitado art. 3º do 

Decreto em questão, de largo espectro), sendo certo que o art. 4º do mesmo 

Diploma buscava traçar, naquela ocasião, critérios objetivos para dar plena 

eficácia ao disposto no art. 37, VIII, da Carta Magna. 

3. Ademais, os arts. 3º e 4º do aludido Decreto devem ser interpretados 

extensivamente, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

isonomia e da não discriminação, insculpidos nos arts. 1º, III, 3º, III e IV, e 

5º, -caput-, da Constituição Federal, pois ao poder regulamentar não é dado 

restringir direitos ínsitos à pessoa humana. 

4. -In casu-, sendo incontroverso nos autos que a Impetrante é portadora de 

perda auditiva unilateral, tal condição deve ser enquadrada como deficiência, 

à luz dos arts. 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e 3º do Decreto 3.298/99, razão pela qual o ato 

coator feriu o seu direito líquido e certo a concorrer a uma das vagas 

destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, a que alude o art. 
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37, VIII, da CF, conforme precedentes do Órgão Especial desta 

Corte.  (grifos nossos) 

Recurso ordinário provido. 

(Processo: RO - 9-84.2012.5.12.0000 Data de 

Julgamento: 05/12/2012, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, 

Órgão Especial, Data de Publicação: DEJT 14/12/2012) 

 

Não obstante os julgados tratem tão somente da aprovação de candidatos em 

concursos públicos, é evidente que essa interpretação também deve se estender ao âmbito 

privado, especialmente no que tange o cômputo de empregados para os fins do artigo 93 da 

Lei 9.213/1991. 

 

4.4. Conceito abstrato e forma de interpretação 

 

Em contraponto, é importante ponderar sobre a abrangência do conceito disposto na 

CDPD e a insegurança jurídica que poderia ser causada pela análise discricionária de seu 

conteúdo. 

Ainda, é evidente que a Convenção busca proteger e salvaguardar os direitos de um 

grupo específico de pessoas (qual seja, as pessoas com deficiência), sendo que a banalização 

do conceito para abarcar qualquer tipo de doença representaria desconstrução da finalidade da 

norma e regresso em relação às garantias especiais que visam protege-las, especialmente no 

que tange às ações afirmativas. 

Por isso, é necessário criar critérios advindos da própria noção exposta na norma 

internacional, sem restringi-la ou de qualquer forma minora-la, mas para operacionaliza-la a 

fim de que se dê o reconhecimento de pessoas com deficiência como tais, tendo sempre em 

mente os princípios interpretativos dos direitos humanos. Revejamos, por partes: 

 

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 igualdade de condições com as demais pessoas. (grifos 

nossos) 

 

Assim, devem ser observados os requisitos de (a) impedimento de longo prazo; (b) 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial deste impedimento; (c) potencial obstrução da 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições aos demais. 

Em vista a tais parâmetros, parece necessária e mais próxima do ideal a formação de 

comissão multidisciplinar composta por médico do trabalho, médico especialista conforme o 
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caso, assistente social, psicólogo, e profissional de recursos humanos para avaliar a extensão 

do impedimento e as condições de participação social da pessoa. 
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CONCLUSÃO 

 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, não por acaso, 

reconheceu ser a deficiência um conceito em evolução, norteado pela interação entre essas 

pessoas e as barreiras comportamentais e ambientais que impedem sua plena e efetiva 

participação na sociedade em igualdade de oportunidades aos demais. 

A amplitude da definição de pessoas com deficiência disposta no artigo 2º da CDPD 

objetiva a inclusão de gama diversificada e irrestringível de indivíduos que suportam 

impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial com as características 

supradescritas.  

Parece-nos evidente que a ratio legis da Convenção, atrelada aos princípios 

interpretativos de direitos humanos e a seu status constitucional, torna impossível qualquer 

forma de limitação a suas garantias, ou endodiscriminação entre pessoas com deficiência – 

sendo algumas protegidas, outras não. 

O modelo social do tratamento da deficiência corrobora com essa ideia, não sendo 

razoável que, atualmente, defina-se a deficiência por critérios puramente matemáticos. A 

contrario sensu, deve-se levar em consideração o conjunto de experiências que forma o ser 

humano individualmente considerado, e individualmente analisado para esse fim. 

Portanto, entendemos impossível conviver com regras arbitrárias e extremamente 

precisas para inclusão de pessoas com deficiência no sistema de cotas e, indiretamente, no 

mercado formal de trabalho. 

O ordenamento jurídico pátrio, assim, clama por modificações na forma de aferição do 

cumprimento do artigo 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, para que seja respeitado o 

caráter inclusivo da CDPD e sua real razão de existir.  

Deve-se, portanto, proceder ao controle de constitucionalidade (e 

“convencionalidade”), como determina a própria Convenção em seu artigo 4º, tendo por base 

tal instrumento, em todas as esferas de Poder. Ou seja: pela reforma legislativa das normas 

que abarquem conceituação restritiva; pela fiscalização realizada pelos agentes do Ministério 

do Trabalho e Emprego e, ainda, pela interpretação de tais regras no  

âmbito do Poder Judiciário de forma consentânea com os postulados incorporados pela 

CDPD. 

Somente assim iniciaremos a plena efetivação dos direitos das pessoas com deficiência 

na seara juslaboral. 
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